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A prática docente, especificamente humana, é profundamente 

formadora, por isso ética. (Pedagogia da Autonomia, p.72-73) 

[...] é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio 

técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do 

hoje. (Pedagogia da Autonomia, p. 164) 

[...] implica ainda processos, técnicas, fins, expectativas, desejos, 

frustrações, a tensão permanente entre prática e teoria, entre liberdade 

e autoridade, cuja exacerbação, não importa de qual delas, não pode ser 

aceita numa perspectiva democrática, avessa tanto ao autoritarismo 

quanto à licenciosidade. (Pedagogia da Esperança, p. 109) 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este livro As múltiplas experiências do PIBID-UESB – Campus de Jequié reúne 

uma coletânea de trabalhos desenvolvidos pelos licenciandos (bolsistas de iniciação à 

docência), supervisores e coordenadores de área do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, ao longo do período de 2015 a 2017. São trabalhos que foram 

apresentados no Seminário Institucional, nos dias 23 e 24 de outubro de 2017. 

O livro é constituído por 77 resumos expandidos que trazem reflexões acerca das 

atividades desenvolvidas nos 9 subprojetos e 18 linhas de ação, que envolveram 22 professores 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (coordenadores de área), licenciandos 

(bolsistas de iniciação à docência - ID) e professores das escolas parceiras (supervisores), 

versando sobre temas como: Alfabetização e Letramentos; Arte e Afetividade;  Currículo e 

Formação Docente;  Educação Inclusiva; Pesquisa, Ensino e  Práxis Pedagógica; Políticas e 

Gestão da Educação; Práticas Inovadoras e Produção de Material Didático. Temas que por si 

só demonstram o potencial do Programa para a formação de professores, uma vez que 

proporciona discussão e análise acerca de especificidades da profissão docente e da ação 

pedagógica em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

As narrativas sobre o desenvolvimento das atividades nas escolas de educação básica e 

nos grupos de estudos, além de se constituírem num instrumento de reflexão para os bolsistas 

ID, supervisores e coordenadores, são também fontes inspiradoras para outros atores, 

especialmente, os licenciandos e professores-formadores que não tiveram a oportunidade de 

vivenciar a experiência do PIBID. 

Esperamos, portanto, que essa obra mais que a memória de um Programa ou um evento 

seja um convite para que outros atores (formadores de professores, professores da educação 

básica e licenciandos) se integrem a esse movimento formativo. Assim como as práticas 

experienciadas de forma colaborativa em parceria com as escolas de Educação Básica, no 

diálogo permanente entre professores-formadores, coformadores e licenciandos, possam 

ressoar nos cursos de licenciaturas. Parafraseando Cora Coralina, nada do que vivemos tem 

sentido se não tocarmos no cerne da formação.   

 

 

Luziêt Maria Fontenele-Gomes 

Novembro de 2020 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo compreender a importância da contribuição das 

Oficinas Literárias produzidas pelos bolsistas ID do PIBID para o aprendizado dos alunos da 

EJA. Foram realizadas três oficinas de literatura, compostas de poesia, literatura de cordel, 

teatro, música e pintura, baseadas na obra da escritora baiana Maria Lúcia Ramos Prisco. O 

referencial teórico se fundamentou nas concepções de leitura de Orlandi (1993) e com as teorias 

sobre Arte, de Barbosa (2003) e Ferreira (2001). Os resultados mostraram-se relevantes por 

fomentar discussões acerca das manifestações artísticas no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos. 

Palavras-chave: Oficinas Literárias. Criação. PIBID. 

 

Abstract: This work aims to understand the importance of the contribution of Literary 

Workshops produced by ID PIBID scholarship holders to the learning of EJA students. Three 

literature workshops were held, composed of poetry, string literature, theater, music and 

painting, based on the work of Bahia writer Maria Lúcia Ramos Prisco. The theoretical 

framework was based on the conceptions of reading by Orlandi (1993) and the theories on Art, 

by Barbosa (2003) and Ferreira (2001). The results were shown to be relevant for encouraging 

discussions about artistic manifestations in the students' teaching-learning process. 

Keywords: Literary Workshops. Creation. PIBID. 
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1 Introdução 

 

A produção cultural de um povo é muito rica e diversificada, no entanto com intenso 

avanço tecnológico, essa produção pode ficar esquecida e, às vezes, desvalorizada. O acesso à 

televisão, à internet e às redes sociais propõem, indubitavelmente, mais facilidades, todavia o 

vivenciar a cultura no dia a dia como as músicas, as danças, os repentes e outros só é possível 

fazendo e exercitando na prática. Assim, é imperioso que a cultura popular, sobretudo a 

nordestina, vivencie essa criação e o corpo a corpo nas escolas.  

O Brasil passou por muitas reformas no campo da Educação de Jovens e Adultos, sendo 

criados vários projetos e programas que visavam dar ao educando uma condição diferenciada 

na sociedade, mas é preciso reconhecer que, mesmo existindo essa preocupação, o sujeito era 

pensado como um repositor de conhecimento e não um produtor/transformador dos vários 

saberes que já tinha em seu poder.  Pensando nessa realidade, o Subprojeto Interdisciplinar com 

linha de ação em Educação de Jovens e Adultos, do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência – PIBID, por meio dos bolsistas de Iniciação à Docência – ID realizou, em uma escola 

pública do sudoeste baiano, alguns trabalhos intitulados “Oficinas Literárias”, com o intuito de 

que a cultura popular fosse vivida e discutida no espaço escolar, contribuindo de maneira 

significativa para a melhoria do aprendizado dos alunos. 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo compreender a importância da contribuição 

das Oficinas Literárias produzidas pelos bolsistas ID do PIBID no aprendizado dos alunos da 

EJA.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

As oficinas são atividades que exercitam a criação humana e, também, evidenciam pela 

produção artística os trabalhos realizados de forma individual ou grupal. Nas “Oficinas 

Literárias”, a discussão coletiva dos textos, imagens e sons propiciaram uma gama de 

diversidades estilísticas e de conteúdo, fazendo com que os alunos se aventurassem em 

inovações estéticas. 

Para Barbosa (2003, p.18) “por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a 

imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 

permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira 

a mudar a realidade que foi analisada.” As “Oficinas Literárias” buscaram fazer uma inter-

relação entre o conhecimento formal da Língua Portuguesa, da Literatura Brasileira e da 
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Produção Textual e as Artes de um modo geral, haja vista que a Arte é uma construção social, 

histórica e cultural.   

Em geral, os currículos escolares apresentam somente disciplinas voltadas para o 

conhecimento científico, deixando à margem o reconhecimento da Arte e de suas 

especificidades de linguagens, por considerar de menor valor. No entanto, as atividades 

artísticas ampliam não somente a capacidade criativa dos alunos, mas também de raciocínio 

lógico e crítico.  De acordo com Ferreira: 

 

as artes fornecem um dos mais potentes sistemas simbólicos das culturas e auxiliam 

os alunos a criar formas únicas de pensamento. Em contato com as artes e ao 

realizarem atividades artísticas, os alunos aprendem muito mais do que pretendemos, 

extrapolam o que poderiam aprender no campo científico das artes. E, como o ser 

humano é um ser cultural, essa é a razão primeira para a presença das artes na 

educação escolar. (FERREIRA, 2001, p. 32) 

 

Os trabalhos no campo da Arte que são desenvolvidos na escola, tais como as oficinas, 

muitas vezes, não trazem um caráter científico, mas apenas um traço da expressão livre do 

pensamento. Todavia, a Arte possui três dimensões: afetiva, cognitiva e social, que são 

elementos essenciais para o processo ensino-aprendizagem, constitui-se em um elemento 

primordial e necessário para todas as áreas do conhecimento. De acordo com Orlandi: 

 

A convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema, com outras formas de 

utilização do som e com a imagem, assim como a convivência com as linguagens 

artificiais poderiam nos apontar para uma inserção no universo simbólico que não é a 

que temos estabelecido na escola. Essas linguagens todas não são alternativas. Elas se 

articulam. E é essa articulação que deveria ser explorada no ensino da leitura, quando 

temos como objetivo trabalhar a capacidade de compreensão do aluno. (ORLANDI, 

1993, p.  40)  

 

Dessa forma, é importante ter a compreensão de que é no processo de interação 

desencadeado pela leitura, que o texto se constrói e os sentidos começam a ser atribuídos. Por 

isso, a importância de um trabalho interdisciplinar como as “Oficinas Literárias”, compostas 

por uma diversidade de gêneros discursivos, contribui para que o aluno desenvolva o seu senso 

crítico, estético e literário. 

3 Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido em uma escola pública para os alunos de 1º e 2º ano do 

ensino médio, abrangendo quatro turmas, ou seja, aproximadamente 120 alunos.  Os bolsistas 

ID levaram para a sala de aula diferentes textos sobre a cultura nordestina para que os alunos 
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pudessem ter acesso, manuseando, comentando entre si e discutindo com o grupo sobre a 

importância dessa cultura para o aprendizado das pessoas. 

Nesse sentido, os temas mais tocantes foram: literatura de cordel, música e dança, poesia 

e pintura com enfoque nas paisagens e personagens do agreste baiano. Após a seleção do 

material e discussão sobre o que fazer, os alunos escolheram para leitura e estudo a obra da 

escritora e juíza aposentada Maria Lúcia Ramos Prisco, radicada há 30 anos em Jequié, na 

Bahia. 

O resultado desse estudo culminou na realização de cinco oficinas, que foram intituladas 

como “Oficinas Literárias”. A primeira delas foi realizada em uma turma que tratou sobre o 

conceito de literatura e suas implicações, tendo como subtítulo Poema e Poesia. Esta oficina 

foi organizada em três momentos: os bolsistas ID apresentaram os conceitos de literatura, 

poema e poesia, alguns autores e suas obras; depois, os alunos fizeram uma atividade sobre o 

que fora discutido e, por último, criaram suas próprias poesias. Essa oficina teve como objetivo 

discutir a concepção de literatura, desenvolvendo nos alunos a sua criatividade. 

A segunda oficina foi realizada para um grupo de alunos, tendo como subtítulo 

Literatura de Cordel, foram estudados a sua origem, formação e como se desenvolveu no 

Brasil. Esta oficina aconteceu em três momentos: o primeiro, os bolsistas ID fizeram uma aula 

expositiva sobre a literatura de cordel e, ao final da aula, deixaram os alunos encarregados de 

pesquisarem informações adicionais sobre o tema; no segundo momento, os bolsistas ID e todos 

os alunos trouxeram cordéis para serem recitados e, no terceiro momento, houve a exposição 

desse material em varais postos na sala de aula.  

A terceira e última oficina, teve como subtítulo Formando Poetas da Terra do Sol, nessa 

oficina, os alunos escolheram cinco poemas da escritora homenageada Maria Lúcia Prisco e se 

organizaram em cinco grupos. Cada grupo ficou responsável em apresentar os poemas, 

relacionando-os a um tipo de expressão artística, como a poesia, pintura, música e teatro. 

 

4 Resultados 

As oficinas despertaram o interesse pela disciplina de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira, ampliando a capacidade no plano da linguagem oral e da linguagem escrita dos 

alunos. As atividades como argumentação e contra-argumentação, escrita e reescrita de textos, 

pontuação, postura e dicção na voz entre outras ações decorrentes dessas oficinas tiveram uma 

expressão marcante e positiva. 
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Os resultados foram avaliados pelos próprios alunos e pelos bolsistas ID como um 

desempenho muito satisfatório e motivador para outros projetos na escola. 

 

5 Conclusão 

Este trabalho trouxe-nos a percepção de que é possível ter um fazer diferente e que a 

criação artística possibilita não somente ampliar a visão estética e cultural dos alunos, mas 

também discutir conteúdos de diversas disciplinas.  

Dessa forma, as “Oficinas Literárias” trouxeram para os alunos do ensino médio e para 

nós, do PIBID, a oportunidade de vivenciar novas formas de distintos usos e funções de 

comunicação em diferentes modalidades, além de permitir-nos exercitar habilidades, atitudes e 

conhecimentos de leitura e escrita envolvidas em múltiplas práticas sociais.  
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar nossas experiências como Bolsistas de 

Iniciação à Docência nos Anos Iniciais com o método sociolinguístico no 2º Ano do Ensino 

Fundamental I, na Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento da cidade de Jequié-BA. 

Utilizamos como material de pesquisa documentos, tais como: diagnósticos e atividades 

realizadas durante as intervenções do ano de 2015, bem como textos referentes à temática. Por 

meio desse estudo, chegamos à conclusão que o método sociolinguístico trabalha de forma 

contextualizada e que sabendo utilizá-lo é um método eficaz para alfabetizar e que, com o 

transcorrer das intervenções, os alunos passam a discutir temas com propriedade, maturidade e 

bastante autonomia o que antes era feito de maneira “ingênua”, hoje bem mais consistente. A 

cada intervenção, sentimo-nos mais seguras para atuar na alfabetização. 

Palavras-chave: Experiências. Método sociolinguístico. Docência. Intervenções. 

 

 

Abstract: This work aims to present our experiences as Initial Teaching Fellows in the Early 

Years with the sociolinguistic method in the 2nd Year of Elementary School, at the Municipal 

School Professor Vilma Brito Sarmento in the city of Jequié-BA. We used as research material 

documents, such as: diagnostics and activities carried out during interventions in 2015, as well 

as texts related to the theme. Through this study, we came to the conclusion that the 

sociolinguistic method works in a contextualized way and that knowing how to use it is an 

effective method to teach literacy and that, with the passage of interventions, students start to 

discuss topics with ownership, maturity and a lot of autonomy what was previously done in a 

“naive” way, now much more consistent. With each intervention, we feel safer to act in literacy.  

Keywords: Experiences. Sociolinguistic method. Teaching. Interventions. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho apresenta nossas experiências como Bolsistas de Iniciação à 

Docência nos Anos Iniciais com o método sociolinguístico no 2º Ano do Ensino Fundamental 

I na Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento da cidade de Jequié-BA. O objetivo 

deste estudo é relatar a experiência do trabalho com o Método Sociolinguístico e, 

consequentemente, apresentar os seus resultados, bem como a maneira como foi trabalhado e o 

que aprendemos com essa vivência no PIBID. Nortearemos o nosso estudo, nos seguintes 

pontos: educação infantil, alfabetização, método sociolinguístico e aprendizagem.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O método sociolinguístico é uma readaptação do método Paulo Freire associado às 

ideias do livro Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que são 

construtivistas. O método sociolinguístico se utiliza das seguintes etapas criadas por Paulo 

Freire: codificação – é a representação de um aspecto da realidade expresso na palavra 

geradora, por meio de oralidade, desenho, dramatização, mímica, música e outros códigos que 

o alfabetizando já domina; descodificação – é a leitura da realidade expressa na palavra 

geradora, quando o professor irá orientar a discussão com questionamentos que induzam os 

alunos à reflexão sobre o tema em debate; análise e síntese – da palavra geradora, com o 

objetivo do descobrir que a palavra escrita representa a palavra falada, com a divisão da mesma 

em sílabas apresentando suas famílias silábicas; e fixação da leitura e da escrita – que faz a 

revisão da análise das sílabas da palavra e a representação de suas famílias silábicas, para formar 

novas palavras com significados; por fim é escolhida a palavra geradora – feita através do 

universo vocabular da comunidade, ou seja, histórico e cultural do aprendiz, buscando um 

contexto comunicativo e significativo, levando em conta a variação da linguagem humana.  

Segundo Mendonça e Mendonça (2007, p. 39) é: “através da exercitação da consciência 

silábica e alfabética, garante o domínio dos usos sociais da leitura e da escrita, para assim formar 

o cidadão crítico e participante, comprometido com a construção de uma sociedade mais justa”. 

Pimenta e Lima (2004), por exemplo, entendem esse momento de intervenção em sala 

de aula como uma atividade de pesquisa, pois possui características de investigação científica, 

como: objetivos, objeto de estudo, dispositivos de pesquisa a serem analisados, além de base 

teórica para fundamentar as nossas práticas. Na carreira docente, aprendemos a fazer 

observando e vivenciando o cotidiano docente (PIMENTA; LIMA, 2004), aliado a isso, 



34 
 

aprendemos a ser docentes também a partir das demandas que nos são apresentadas no dia a 

dia. Corroborando com esse pensamento, Shon (1992) defende uma formação docente 

alicerçada na construção do conhecimento, valorizando então essa construção por meio da 

reflexão, análise e problematização de cada situação específica. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho tem enfoque qualitativo, pois busca analisar e interpretar os dados, sem 

importar-se com os métodos estatísticos. Triviños (1987, p. 24) afirma que, quanto à abordagem 

qualitativa, o método “de cunho qualitativo trabalha com os dados buscando o seu significado 

(...). (...) e procura captar não só a aparência do fenômeno como também suas essências, 

procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as consequências”. 

Antes de adentrar em sala de aula realizamos os estudos do livro “Alfabetização: método 

sociolinguístico consciência social, silábica e alfabética em Paulo Freire”, de Mendonça e 

Mendonça (2007), que nos deu suporte para realizar o diagnóstico de leitura e escrita, no qual 

percebemos um déficit nesses dois pontos. Além do livro, utilizamos também os descritores de 

avaliação diagnóstica de leitura e escrita propostos pelo MEC (Ministério da Educação e 

Cultura). Após a análise dos resultados da avaliação diagnóstica começamos o processo de 

planejamento das intervenções a serem aplicadas na escola. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento, situada 

no bairro do Jequiezinho, no Município de Jequié-BA. Para a realização deste trabalho 

utilizamos como base as observações e as experiências vivenciadas durante as intervenções no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

Para maior sustentação dos dados apresentados, fizemos uso da pesquisa bibliográfica 

com consultas em livros, artigos e revistas que dizem respeito à temática alfabetização, 

educação infantil, anos iniciais e método sociolinguístico. 

 

4 Resultados  

 

Constatamos por meio de nossas experiências, que o Método Sociolinguístico trabalha 

de forma contextualizada, partindo da realidade do aluno. No que tange as intervenções, elas 

partiram das dificuldades dos alunos, referentes à escrita, leitura e interpretação textual. Foi 

realizada uma oficina, na qual trabalhamos com uma palavra geradora, na turma do 2º ano foi 

a palavra ANIMAL, partindo do conceito da palavra geradora sob olhar de Mendonça (2007) 
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no qual a palavra geradora deve “ser extraída do universo vocabular dos aprendizes”, essa 

palavra foi pensada a partir do contexto social dos educandos. Seguimos os passos do Método, 

com a Codificação, Descodificação e Análise – Síntese da palavra geradora, as atividades 

propostas foram pensadas a partir dos níveis de escrita apresentados no livro Psicogênese da 

língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. É relevante ponderarmos o fato de que a 

oficina não teve apenas o aspecto linguístico, mas também o fator social. Levamos em conta as 

experiências dos alunos bem como suas opiniões acerca do assunto abordado.  

As intervenções no 2° ano foram bastante conflituosas , usamos esse termo no sentido 

positivo, esses conflitos nos fizeram pesquisar, e conseguinte crescer mais, tanto no aspecto da 

alfabetização, quanto no gerenciamento da turma; em uma das intervenções, por exemplo, 

trabalhamos a palavra geradora BRINQUEDO, explorando-a e depois pedindo aos alunos que 

construíssem novas palavras a partir das famílias silábicas contidas na palavra Brinquedo; 

porém, antes disso fizemos a codificação e descodificação.  

Presenciamos durante todo esse tempo no PIBID que o Método Sociolinguístico é 

frutífero, os alunos começam a discutir alguns temas de forma ingênua e, com o passar das 

intervenções, vão discutindo com propriedade, maturidade e bastante autonomia. 

É importante que destaquemos aqui as mudanças ocorridas durante todo o processo. 

Dizemos isso, pois grande parte dos alunos que estavam no nível silábico avançou muito. Em 

relação à leitura, os alunos estavam mais seguros, com menos vergonha de ler em comparação 

ao início do ano; na escrita, a maioria escreve alfabeticamente com erros ortográficos, fato este 

que é um avanço louvável, pois sabemos que com intervenções bem produzidas eles irão 

avançar mais.  

Como já relatado, tivemos muitos conflitos e estes foram importantes, pois tivemos que 

pesquisar textos de outros autores, isso ampliou o nosso leque de teóricos sobre estes temas. 

Tivemos, também, que compartilhar esses novos estudos em seminários, desse modo, pudemos 

perceber o quanto de aprendizado essa experiência nos proporcionou. 

Essa experiência significativa vivida no PIBID nos tem oportunizado encarar os dilemas 

naturais de sala de aula, como: a gestão da turma, os conflitos interpessoais, a intervenção 

pedagógica, entre outras coisas. Nesse sentido, entendemos que nossa formação está 

acontecendo no “chão da escola”, ou seja, dentro da própria profissão. 
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5 Conclusão 

 

Diante de todas essas vivências discutidas aqui, percebemos que a cada intervenção nos 

sentimos mais seguros para atuar na alfabetização. Essa segurança se dá também pelas leituras 

construídas dentro do PIBID. Momento de estudo, que é pesquisa, torna-se bastante importante 

para a formação docente, pois é um espaço de construção do conhecimento.  

Dessa forma, entendemos nosso processo formativo como um fenômeno que foge da 

linearidade, e isso é fundamental, pois a carreira docente, assim como a vida, é imprevisível. 

Assim, temos que pesquisar sempre, para estarmos preparados para as situações possíveis e, 

desse modo, reinventarmos sempre para fazer dessa profissão um momento responsável, seguro 

e prazeroso.  
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Resumo: O presente trabalho tem enfoque no gênero textual cordel e tem como objetivo relatar 

a experiência vivenciada durante a aplicação do projeto “Leitura e escrita na escola: o trabalho 

com o Cordel”, desde a fundamentação teórica utilizada, a metodologia aplicada e os resultados 

obtidos.  

Palavras chave: Gênero. Cordel. Leitura. Escrita. 

 

 

Abstract: The present work focuses on the cordel textual genre and aims to report the 

experience lived during the application of the project “Reading and writing at school: working 

with Cordel”, from the theoretical basis used, the applied methodology and the results 

obtained. 

Keywords: Gender. Cordel. Reading. Writing. 
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1 Introdução 

 

O ambiente escolar é, sobretudo, o espaço de aprimorar o saber, que pode possibilitar 

ao seu aluno-leitor um leque de oportunidades para que ele crie ou desenvolva o gosto pela 

leitura. Portanto, apresentar um gênero textual como o cordel auxilia o indivíduo conhecer 

leituras diferentes, que podem desde ter um caráter informativo como um simples lazer, de 

forma crítica, mas com um vocabulário leve. 

O Projeto Leitura e escrita na escola: o trabalho com o cordel teve a intenção de 

proporcionar ao aluno o contato com este gênero muito pouco debatido nas escolas, deixando-

o vontade para escolher o texto com que mais identifique e, a partir disso, propor atividades, 

motivando o gosto pela leitura e desenvolvendo a interação com a literatura de cordel.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

As diversas “esferas da atividade humana”, segundo Mikhail Bakhtin (1997), estão 

sempre ligadas ao uso da língua, sendo assim, são extremamente variadas. O teórico apresenta 

três conceitos que estão muito interligados: língua, enunciado e gêneros do discurso.  

Logo, a ideia defendida por Bakhtin (1997) leva-nos a entender que a comunicação 

ocorre por meio dos gêneros do discurso, que são a manifestação do texto, aquilo que ele 

produz. A língua é uma atividade social e os gêneros textuais se constituem como ações 

sociodiscursivas, portanto, a nossa comunicação ocorre através do texto, que consequentemente 

realiza-se em um gênero. 

Schneuwly e Dolz (2004) definem gênero como um instrumento psicológico que media 

a aprendizagem tanto na leitura quanto na escrita da criança. Os autores apontam a ideia 

defendida por Bakhtin em diferentes tipos de textos que são utilizados, dependendo do contexto, 

assim, cada gênero linguístico apresenta algumas características, tais como: a escolha do gênero 

em função da situação social definida; os gêneros apresentam estilo, composição e conteúdo 

próprio e, ainda, cada gênero é definido a partir de sua função temática. 

O ensino de Língua Portuguesa deve ser feito com base nos textos, conforme Schneuwly 

e Dolz (2004), sugerem, ainda, que um trabalho voltado aos diferentes gêneros textuais (orais 

ou escritos). Para os autores, os gêneros são formas de funcionamento da língua/linguagem e 

desenvolvem-se de acordo com o meio em que circula, são produtos sociais não homogêneos, 

possibilitando inúmeros construções no processo comunicativo.  
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Diante disso, abordaremos neste trabalho o gênero literatura de cordel. A saber, a mesma 

pode ser considerada um tipo de poesia popular, distribuída em folhetos com xilogravuras, tem 

esse nome, pois em Portugal em amarrados em cordões e expostos. O gênero chegou ao Brasil 

através dos portugueses no século XIX e, atualmente, é mais comum na região nordeste do 

Brasil. Boa parte dos cordéis possuem um tom humorístico, o que costuma agradar muito seu 

público leitor, também retratam acontecimentos do dia-a-dia do povo, festas, milagres, brigas, 

política etc.  

Tendo em vista a importância da literatura de cordel na escola, objetivamos estimular o 

gosto pela leitura por meio deste gênero pelo seu caráter popular que envolve as pessoas com o 

humor característico deste tipo de literatura, além de despertar a interação social, tendo em vista 

que muitos dos temas tratados são de conhecimento popular. Podemos assim dizer que é uma 

excelente forma de trabalhar a intertextualidade de forma interdisciplinar, além disso, 

pretendemos discutir a importância dos folhetins na escola, proporcionando ao aluno o contato 

com este assunto muito pouco debatido neste espaço. Para tanto, este gênero é imprescindível 

no espaço escolar, pela sua função e contribuição para a literatura popular. 

 

3 Metodologia 

 

O Projeto Leitura e escrita na escola: o trabalho com o cordel  foi realizado no Colégio 

Estadual Mary Rabello, no município de Jequié/BA, com os alunos do segundo ano B. A 

instituição possui um ambiente amplo e agradável no qual os estudantes e professores podem 

socializar, porém, as salas de aula possuem poucos recursos audiovisuais, o que dificulta o 

desenvolvimento de atividades que dependem de equipamentos.  

As oficinas tiveram como base os seguintes instrumentos metodológicos: 

• exposição oral com observação participativa, tendo como suporte a exibição de 

slides sobre conceito de cordel, origem e marcas históricas do gênero, como se 

desenvolveu, autores de cordel no Brasil e suas respectivas obras; 

• distribuição de livretos de cordel para seis grupos,  

• discussão e socialização das reflexões dos grupos sobre os cordéis; 

• produção individual de cordéis com tema livre; 

• apresentação oral e exposição em barbantes dos cordéis produzidos; 

• debates e discussões do gênero em evidência; 

• leitura oral do cordel;  
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• produção de cordel. 

 

4 Resultados 

 

Trabalhar com o gênero cordel foi um grande desafio, mas tentamos ao máximo criar 

algo que contribuísse para a aprendizagem dos alunos e despertasse o gosto pela leitura. 

Diferente das observações do ano anterior, incialmente, mais especificamente nas observações, 

foi notada a resistência dos alunos em participar das aulas, assim tomamos como meta aplicar 

atividades em que pudéssemos estimular a participação de todos, porém da forma mais lúdica 

possível, talvez essa até seja a principal característica das oficinas de cordel. Buscamos desde 

a primeira oficina chamar a atenção do grupo ao conteúdo de forma bastante dinâmica.  

Na primeira oficina realizada, iniciamos com uma dinâmica como forma de nos 

apresentarmos uns aos outros e quebrar o clima de tensão comum em um primeiro contato. 

Começamos com uma música e entregamos uma caixa para os alunos e dissemos que dentro do 

objeto havia um desafio para que quando a música parasse, quem estivesse com a caixa na mão 

teria que responder. E isso causou um clima tenso entre os discentes, porém descontraído. 

Quando a música parou, pedimos para a pessoa abrir a caixa, mas, ao abrir a caixa, foi 

constatado que não continha nada dentro da caixa. No entanto, tínhamos uma segunda caixa 

contendo um chocolate. O objetivo dessa dinâmica foi mostrar para os alunos que não devemos 

ter medo de enfrentar qualquer obstáculo, quiçá desafios.  

Em um segundo momento, apresentamos nossa proposta de trabalho, que foi o 

desenvolvimento de projeto com o cordel, buscando alcançar os objetivos que são realçar a 

cultura existente neste gênero; reconhecer a heterogeneidade literária existente no Brasil;  

colaborar com o resgate da literatura de cordel; possibilitar ao aluno a identificação e análise 

de variações linguísticas regionais nos textos, dentre outros aspectos importantes que 

buscaremos concretizar na prática. Então, após ser apresentado o projeto, propusemos a leitura 

de um cordel de autoria de Leandro Gomes de Barros e abrimos discussão acerca da história do 

texto, resultado muito produtiva e lúdico. 

Na segunda oficina realizada, o grupo deu continuidade ao projeto que objetivava 

trabalhar o resgate da literatura de cordel. As aulas foram organizadas em vídeos, textos 

impressos e slides, com o intuito de trabalhar mais o tema e, chegar finalmente ao que se espera 

que é ver a produção por parte dos alunos. Inicialmente, solicitamos da turma a pesquisa 

proposta no último encontro, no entanto poucos alunos haviam realizado. Logo após, 
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começarmos os trabalhos com a distribuição dos textos impressos, exibição e explicação de 

slides, posteriormente, apresentamos alguns vídeos para reforçar o que havíamos explicado.  

Na terceira oficina, a equipe PIBID iniciou a aula solicitando a produção de um cordel 

que, posteriormente, foram elaborados e expostos no pátio da unidade escolar. 

 

5 Conclusão 

 

Para um graduando em Letras, é de profunda importância a experiência que o PIBID 

pode proporcionar, visto que, passamos a ter um contato direto com a escola e aqueles que a 

compõem. Desse modo, tivemos uma melhor noção da realidade escolar, além de contribuir 

significativamente para a nossa formação acadêmica, oferecendo embasamento teórico e 

prático, fatores essenciais para um futuro professor. 
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Resumo: O presente relato visa refletir sobre as experiências vividas pelos bolsistas do Programa de 

Iniciação à Docência (PIBID), na Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento, localizada no 

município de Jequié-BA. Tratamos aqui sobre a importância da utilização do Método Sociolinguístico 

de Alfabetização, inspirado pela leitura do livro “Alfabetização método sociolinguístico consciência 

social, silábica e alfabética em Paulo Freire”, no avanço da leitura, escrita e interpretação textual dos 

alunos em uma turma do 5º ano do ensino fundamental. Relatamos também sobre os desafios 

enfrentados pelos alunos do curso de licenciatura, ao adentrarem na sala de aula das escolas da rede 

pública e se depararem com contextos distantes do que fora idealizado no espaço acadêmico.  

Palavras-chave: PIBID. Método Sociolinguístico. Ensino/Aprendizagem. Estratégias de Ensino. 

 

 

Abstract: This report aims to reflect on the experiences lived by scholarship holders of the 

Teaching Initiation Program (PIBID), at the Municipal School Professora Vilma Brito 

Sarmento, located in the municipality of Jequié-BA. We are dealing here with the importance 

of using the Sociolinguistic Method of Literacy, inspired by reading the book "Literacy method 

Sociolinguistic method social, syllabic and alphabetical in Paulo Freire", in the progress of 

reading, writing and textual interpretation of students in a class of the 5th year of elementary 

education. We also report on the challenges faced by undergraduate students, when they enter 

the classroom of public schools and are faced with contexts that are far from what was 

envisaged in the academic space. 

Keywords: PIBID. Sociolinguistic method. Teaching / Learning. Teaching Strategies. 

 

 

mailto:samylle_serra_rios@hotmail.com
mailto:islanebritto16@hotmail.com
mailto:murilloavilar@gmail.com
mailto:teodorarosy2009@hotmail.com
mailto:ivana.nogueira@uesb.edu.br


43 
 

1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) busca viabilizar um 

diálogo entre a teoria e a prática, possibilitando uma formação crítico-reflexiva a partir dos 

dilemas da escola pública. Os estudos contextualizados nos permitiram realizar reflexões que 

favoreceram a fundamentação sobre a compreensão do contexto pesquisado que, nesse caso, 

foi a Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento, especificamente a sala do 5º ano do 

ensino fundamental. A participação dos bolsistas neste projeto é de suma importância para o 

desenvolvimento acadêmico, tendo em vista que o PIBID proporciona aos bolsistas uma 

experiência rica, dando embasamento teórico e prático para as experiências que permeiam o 

contexto escolar.  

Abordamos aqui, um pouco sobre a importância do uso do Método Sociolinguístico de 

Alfabetização, apresentado pelos autores Onaide Schwartz Mendonça e Olympio Correa 

Mendonça (2007) em seu livro intitulado “Alfabetização: método sociolinguístico, consciência 

social, silábica e alfabética em Paulo Freire”. A partir da aplicação dos diagnósticos de leitura 

e escrita na sala do 5º ano, da Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento, as práticas 

pedagógicas do PIBID relacionadas ao processo de ensino aprendizagem da língua escrita 

começaram a ser desenvolvidas, tendo em vista a superação das maiores dificuldades 

apresentadas pelos alunos durante o diagnóstico.  

Os dados aqui apresentados comprovam os avanços e resultados que foram alcançados 

com a aplicação do método sociolinguístico, este quando bem articulado torna-se peça-chave 

no processo de formação dos futuros docentes.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Para sustentação teórica deste estudo, tomamos como base o método sociolinguístico, 

cujo objetivo é transformar a consciência ingênua do alfabetizando em consciência crítica 

através da reflexão de sua realidade de leitura de mundo. Segundo Freire (1996), é necessário 

que o aluno primeiramente passe pelo processo de codificação que é a reapresentação de  um 

aspecto da realidade expresso na palavra geradora, por meio da oralidade, desenho, 

dramatização, mímica, música e outros códigos que o alfabetizando já domina e pela 

descodificação, sendo realizada a leitura da realidade expressa na palavra geradora, aqui o 

professor irá orientar a discussão com questionamentos que levem os alunos à reflexão sobre o 

tema proposto.  
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A partir do momento que a criança produz escrita silábica, percebemos que ela supõe 

que a escrita representa a fala. É a fase que se inicia o processo de fonetização, a criança tenta 

fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. Já na fase silábica/ alfabética, a criança apresenta 

escrita, algumas vezes, com sílabas completas e outras incompletas, ou seja, ela alterna a escrita 

silábica com a escrita alfabética, pois omite algumas letras.  

Sabemos que é muito importante que os alunos tenham uma boa escrita, pois como alerta 

os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa (1997, p.15) a escrita “é 

fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, 

tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de 

mundo e produz conhecimento”. Essa vertente nos conduz a pensar acerca da importância das 

estratégias de ensino/aprendizagem da língua escrita na escola, pois essas serão 

predeterminantes para o progresso do aluno.   

 

3 Metodologia 

 

O processo de aquisição da lecto escrita acontece na interação entre o sujeito que 

aprende  e os demais sujeitos eu estão inseridos em seu meio, dessa maneira cabe à escola, 

juntamente com os professores, buscar meios que contribuam para fomentar o desenvolvimento 

da escrita, com propostas nas quais os educandos se sintam motivados e  desafiados a aprender 

continuamente.  

É importante realizar também, a análise e síntese da palavra geradora que tem como 

objetivo representar a palavra falada, com a divisão da mesma em sílabas, apresentando suas 

famílias silábicas. Faz-se necessário apresentarmos na louça as famílias silábicas da palavra 

trabalhada para formação de novas palavras com significados, a palavra geradora deve ser 

escolhida através do capital cultural do aluno, buscando um contexto significativo. 

 

4 Resultados 

 

Partindo do princípio de que o diagnóstico é para ser utilizado como instrumento de 

avaliação ao aprendizado do aluno, foram aplicados dois diagnósticos um no início do ano e 

outro na metade do ano. Iniciamos o segundo diagnóstico de leitura, escrita e produção de texto, 

com objetivo de analisar os avanços que os alunos alcançaram. Compreensivamente as crianças 

colaboraram com o trabalho, assim começamos, primeiramente, diagnosticar o nível de leitura 

da turma.  
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Com base nos dados coletados através da atividade de leitura, realizada com cada aluno 

individualmente, obtivemos os seguintes resultados: 8% dos alunos da turma não lia, mas 

identificava algumas letras, 8% apenas decodificava as sílabas canônicas, 8% apenas 

decodificava as sílabas, mas não lia a palavra, 68% do grupo pesquisado lia e compreendia 

todas as palavras e 8% lia e compreendia apenas algumas palavras. Por meio das atividades 

diagnósticas, conseguimos identificar que a maioria dos alunos liam e compreendiam o que 

estava escrito. 

Para Naspolini (1996, p. 25), ler é o processo de construir significado a partir do texto, 

pois torna possível pela interação entre os elementos textuais e os conhecimentos do leitor. 

Perante esses dados, percebemos a necessidade de elaborar situações de aprendizagem a serem 

aplicadas na classe, pois acreditamos que a escola deva proporcionar aos estudantes um 

ambiente favorável e de qualidade.  

Para diagnosticarmos o nível de escrita dos alunos, trabalhamos com a fábula “O leão e 

o rato”, pedimos que fizessem a reescrita do texto, e assim cada um construiu sua produção 

textual. Após a análise das atividades, constatamos que 20% dos alunos da turma produziu 

textos com escrita silábico/alfabética e 80% apresentaram escrita alfabética com alguns erros 

ortográficos. Ferreiro e Teberosky (1986), afirmam que no processo de reinvenção da escrita, 

o aluno na fase pré-linguística percorre um caminho até alfabetizar-se, formulando hipóteses a 

respeito do código que pode ser representado nos níveis pré-silábico, silábico, 

silábico/alfabético e alfabético, entretanto nesta fase elas precisam de estímulo para continuar 

comparando os diferentes tipos de interpretação da mesma escrita, sendo importante realizar 

ações adequadas. 

Percebemos que os alunos que estavam no nível alfabético já conseguiam vencer 

algumas barreiras enfrentadas no início da alfabetização, compreendiam a escrita, estavam mais 

seguros, entretanto ainda não dominavam as regras das normas ortográficas. Ao chegar a este 

nível, a criança já havia superado a “barreira do código”, compreendia que cada um dos 

caracteres da escrita correspondia a valores sonoros menores que a sílaba, e realizava 

sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que ia escrever. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 19856, p. 213).  

Para que haja a evolução do educando é necessário observar as dificuldades que eles 

estão apresentando e, a partir daí, realizar uma prática pedagógica significativa que possa 

contribuir para o avanço desses alunos. A atividade de sondagem nos permitiu verificar em que 

hipótese da língua escrita os alunos se encontravam e, com base neste diagnóstico, fomos 
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desafiadas a planejar as nossas intervenções na escola de acordo com a necessidade de cada 

aluno, realizando atividades que possibilitassem o avanço na leitura/escrita.  

Dentre um total de 23 alunos, 78% da turma produziram texto com escrita alfabética 

com erros ortográficos e 22% produziram texto com escrita silábico-alfabética. Segundo 

Naspoline (1996), uma atividade interessante consiste em pedir que a criança reescreva um 

texto a partir de outro, conservando o conteúdo. Assim, procuramos selecionar textos que lhes 

chamassem a atenção para motivar os alunos a desenvolverem uma boa produção de textual, 

possibilitando avanço na atividade proposta. A esse respeito Cagliari (1994, p. 123) ressalta 

que, “após os primeiros contatos com a escrita de palavras, incentiva-se o aluno a produzir 

textos do jeito que achar melhor, isso o estimulará a escrever do modo que lhe parecer fácil, 

correto e aprimorado nas mais diversas situações”. É importante frisarmos também que há 

outros fatores que influenciam as crianças de maneira significativa e prazerosa pela leitura e 

escrita, o aluno deve ser desafiado a escrever, assim lhe possibilitará condições necessárias para 

o avanço. 

 

5 Conclusão 

 

As atividades diagnósticas aplicadas na sala do 5º ano evidenciaram a necessidade de 

trabalharmos intensivamente com a produção de texto, pois no espaço educativo essa tarefa 

deve ser concebida como um processo de evolução na aquisição da escrita da criança. 

Percebemos, ainda, que a maneira de introduzir o assunto em sala de aula contribui na 

aprendizagem do aluno, além de outras questões também serem importantes como os elementos 

extraescolares que, porventura podem influenciar no desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem.  
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Resumo: Este estudo tem por objetivo apresentar o uso das imagens em uma perspectiva de 

letramento, mediante experiências obtidas durante as observações e/ou ações realizadas nas 

turmas de um curso profissionalizante de uma escola pública situada no sudoeste baiano. 

Apresenta um breve levantamento da utilização de imagens em sala de aula, abordando as 

contribuições para a educação e o seu impacto para os alunos. O referencial teórico está 

embasado na confecção de leitura de mundo de Paulo Freire (1986) e da semiótica peirciana de 

Santaella (2007). A metodologia é de cunho qualitativo, uma vez que traz as experiências 

vividas na atuação dos bolsistas ID na escola. Essa pesquisa possibilitou a compreensão acerca 

da necessidade e benefícios de possibilitar aos estudantes com uma maior faixa etária uma 

metodologia elaborada com recursos visuais nas propostas educativas. 
Palavras chave: PIBID EJA. Alfabetização. Letramento. 

 

Abstract: This study aims to present the use of images in a literacy perspective, through 

experiences obtained during the observations and / or actions carried out in the classes of a 

professional course in a public school located in the southwest of Bahia. It presents a brief 

survey of the use of images in the classroom, addressing contributions to education and their 
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impact on students. The theoretical framework is based on the making of world reading by 

Paulo Freire (1986) and the Peircean semiotics of Santaella (2007). The methodology is of a 

qualitative nature, since it brings the experiences lived in the performance of ID scholarship 

holders at school. This research enabled an understanding of the need and benefits of enabling 

students with a higher age range to develop a methodology developed with visual resources in 

educational proposals. 

Keywords: PIBID EJA. Literacy. Literacy. 

 

 

 

1 Introdução 

  

O mundo em que vivemos nos fornece um leque de recursos tecnológicos que 

possibilitam maior facilidade e desenvoltura no que tange ao ensino. É nesse contexto, 

dominado por imagens, que podemos levantar algumas reflexões sobre o conceito de leitura. 

Atualmente, é impossível não notar que as imagens tomaram conta do cenário ao nosso redor, 

estando encarregadas de  transmitir alguma mensagem, que ora são recordações, ora reflexões, 

mas, na maioria das vezes, sempre tentando nos instruir como viver, vestir, comer entre outros. 

Quando buscamos em nossa mente alguma referência ou memórias que, de alguma 

forma, marcaram-nos instantaneamente sem que percebamos, essas imagens nos levam a 

retornar às lembranças de algum tempo, de alguma época ou momento. Podemos constatar, 

também, que essas mesmas imagens permitem retraçar nossa história, além de servirem de 

instrumentos estimulantes para as pessoas em um contexto educativo, atingindo aspectos da 

natureza humana como memória, atenção, emoção, socialização, desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Atualmente, a educação contemporânea tem usado outras alternativas que estimulam a 

aprendizagem dos alunos e, nesse sentido, as imagens são poderosos dispositivos para o ensino 

das diversas áreas do conhecimento científico. 

Este estudo tem por objetivo apresentar o uso das imagens em uma perspectiva de 

letramento e melhor qualidade do aprendizado, mediante experiências obtidas durante as 

observações realizadas em duas turmas de um curso profissionalizante de uma escola pública 

situada no sudoeste baiano.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O trabalho com imagens é uma técnica eficaz, pois possibilita a apreensão da atenção 

do aluno e facilita a absorção do assunto, pois é evidente que o cérebro responde melhor a 
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comandos associados a imagens. As escolas se utilizam de recursos audiovisuais para que os 

alunos possam fixar o assunto com mais facilidade. Esse recurso é dinâmico justamente porque, 

ao utilizar imagens para a discussão do assunto, são enviados estímulos visuais captados pelo 

subconsciente daquele que as vê e, posteriormente, recordadas quando em situação de retomada 

daquele tema. 

Paulo Freire (1986, p.11) afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, 

ou seja, o contexto interfere na nossa percepção de mundo e a linguagem não-verbal está 

intrinsecamente associada à sociedade, ao mundo. O educador Régistra analisa a leitura como: 

 
[...] processo que envolve uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota 

na descodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa 

e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 

daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto 

a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e 

o contexto. (FREIRE, 1986, p. 11) 

 

 

A leitura também significa a decodificação de signos, não é somente através da 

linguagem verbal que podemos compreender um tema, um contexto, uma mensagem. É 

interessante que o professor possa intermediar o contato dos alunos com diferentes formas de 

organização e representação de ideias. Ao passo que o mundo muda, nossas opções de métodos 

de introdução aumentam, já que possuímos, por exemplo, recursos visuais que vão atingir os 

diversos públicos de formas diferentes, inusitadas e contundentes, a saber: charges, fotografias, 

cartazes, outdoors, pinturas, desenhos, música, televisão, computador entre tantos outros. 

A semiótica é a ciência que estuda os signos, que podem ser objetos perceptíveis ou 

apenas imagináveis, ou seja, segundo Peirce (2010), fundador da Semiótica moderna, o signo é 

tudo aquilo que representa algo para alguém. Santaella (2007, p.11) afirma que “Peirce leva a 

noção de signo tão longe a ponto de que um signo não tenha necessariamente de ser uma 

representação mental, mas pode ser uma ação ou experiência, ou mesmo uma mera qualidade 

de impressão”. Nesse sentido, as imagens são quaisquer coisas que estejam de algum modo 

presente na mente, isto é, a análise das experiências de tudo que está em aberto em dia e hora 

ou qualquer lugar do cotidiano. 

  

3 Metodologia 

 

Apresentação na sala de aula de alguns slides contendo noções de poema e poesia 

mesclados por diversas imagens, com a intenção de se ter em um mesmo espaço o som das 
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palavras e a visão das imagens, misturando o lúdico ao contexto pedagógico. Para tanto, os 

conceitos sobre linguagem verbal e não-verbal foram discutidos com os alunos da escola básica, 

bem como aspectos linguísticos e extralinguísticos.  

Os alunos interpretaram imagens fotográficas que mostravam contextos diversos como: 

solidão, sofrimento, noite, natureza entre outros temas. Essas imagens serviriam de base para 

que houvesse uma reflexão sobre o processo de leitura e interpretação de mundo e, também, 

para que os alunos pudessem buscar outras figuras, gravuras, etc., recortadas de revistas e/ou 

outros, escrevessem os seus próprios textos expressando os sentimentos percebidos por essas 

imagens. Foi proposto aos bolsistas ID que anotassem e analisassem todos os pontos 

considerados importantes nas atividades realizadas em sala de aula para que na reunião do grupo 

pudessem ser discutidos.  

 

 4 Resultados  

 

Os bolsistas ID destacarem que o trabalho desenvolvido foi bastante significativo e 

sugeriram que fossem realizadas oficinas de produção textual a partir da criação de imagens. 

Essas oficinas foram criadas e realizadas na sala de aula, constatando-se um crescente interesse 

por parte dos alunos nas aulas e na expressão escrita, com visíveis ampliações de vocabulário 

e correção gramatical. 

 

5 Conclusão 

 

Em síntese, é possível constatar que à medida que o contexto em que vivemos se altera, 

precisamos considerar todas as possibilidades pedagógicas que configurem um estímulo a mais 

para o aprendizado. As imagens são instrumentos que trabalham diferentes visões de mundo, 

histórias de vida e práticas sociais. Portanto, cabe ao professor e a escola entender que a 

atividade que poderia ser totalmente metódica e desestimulante para o aluno, pode contribuir 

na reflexão do dia-a-dia em uma perspectiva política, econômica, ecológica, social, afetiva e 

tantos outros modos diferentes de ver e sentir o mundo. 
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Resumo: Esse estudo busca apresentar, parcialmente, o resultado de uma pesquisa sobre as 

práticas de letramento realizadas na Educação Infantil, com a participação de crianças, com 

faixa etária entre cinco e seis anos de idade, e duas professoras. Realizamos uma pesquisa de 

natureza qualitativa, com princípios etnográficos, revisão bibliográfica e observação de aulas. 

A pesquisa investiga os fatores que influenciam negativamente nas práticas de letramento 

realizadas na Educação Infantil, destacando as formas de avaliação e a presença dos pais nesse 

processo de aprendizagem, utilizando o diário de campo, entrevistas e análise documental das 

escritas espontâneas para coleta de dados. 

Palavras-chave: Práticas de letramento. Participação dos pais. Educação Infantil.  

 

Abstract: This study seeks to partially present the result of a research on literacy practices 

carried out in Early Childhood Education, with the participation of children, aged between five 

and six years old, and two teachers. We conducted a qualitative research, with ethnographic 

principles, bibliographic review and observation of classes. The research investigates the 

factors that negatively influence the literacy practices carried out in Early Childhood 

Education, highlighting the forms of assessment and the presence of parents in this learning 

process, using the field diary, interviews and documentary analysis of spontaneous writings for 

data collection. 

Keywords: Literacy practices. Parental participation. Child education. 
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1 Introdução 

A construção de uma sociedade mais justa e igualitária transpõe a importância de ensinar 

às crianças que estão ainda na Educação Infantil apenas a junção das letras e a reprodução de 

sons compartimentados. Ribeiro (1997) aponta que a análise dos tipos de implicações que têm 

diferentes práticas de letramento em contextos diversos é muito importante, de modo a 

percebermos se estas estão realmente promovendo o desenvolvimento dos sujeitos e 

contribuindo para a formação deles.  

O interesse em estudar as práticas de letramento na Educação Infantil partiu da 

conscientização de que, ao assumirmos o papel de educadores auxiliando na formação de 

sujeitos críticos, autônomos e participativos, consideramos que é preciso uma reflexão acerca 

das diversas práticas pedagógicas que envolvem o ensino da leitura e da escrita nas instituições 

de ensino. A investigação ocorreu por meio de visitas realizadas a uma Instituição de Educação 

Infantil, situada num município do interior da Bahia, através do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), linha de ação Docência na Educação Infantil, 

Subprojeto de Pedagogia, da UESB de Jequié-Bahia, com o objetivo de analisar e compreender 

as práticas de letramento desenvolvidas antes do processo de alfabetização, sua importância e 

as implicações que permeiam a ausência delas. 

 

2 Fundamentação Teórica 

A Educação Infantil é um direito presente na Constituição Federal de 1988 (art. 208, 

inciso IV), e está assegurada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/1996, em seu Art. 29. É definida por Coelho (2010) como uma etapa relevante para o 

processo de aprendizagem das crianças, uma vez que nela esses sujeitos constroem suas 

hipóteses e conhecimentos sobre o mundo. Nesse momento de construção e reconstrução 

conceitual as crianças começam a construir, também, hipóteses sobre o sistema de escrita 

alfabética. Na escola, o professor deve compreender que não basta somente ensinar letras e 

palavras, mas também entender a função social da leitura e da escrita.  

Cabe salientar que o processo de alfabetização não é papel da Educação Infantil, mas é 

importante que nessa etapa as crianças tenham contato com o mundo da leitura e da escrita. A 

alfabetização sofreu consideráveis mudanças ao longo dos anos, no passado, as práticas de 

alfabetização eram voltadas para a memorização das correspondências entre sons e letras. 

Apenas a partir da década de 1980 é que a alfabetização passa a ser concebida como um 

processo de construção de aprendizagem iniciada muito antes da criança ir para a escola.  
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Diante dessa ressignificação, a alfabetização começa a desvelar questões voltadas para 

o uso social do código escrito, a partir de então, passa a ser vinculada a outro fenômeno: o 

letramento. Os dois fenômenos são distintos e possuem características específicas, é importante 

que o processo de alfabetização aconteça por meio das práticas de letramento. 

Logo, a Educação Infantil deve estar sempre permeada por práticas de letramento. Para 

iniciar a construção da consciência fonológica, o professor pode trabalhar com os nomes, 

histórias, rimas, bilhetes, convites, mesmo que as crianças não dominem as habilidades de 

leitura e escrita, pois muito antes de adentrar no ambiente escolar, a criança já possui certo grau 

de letramento vivenciado juntamente com seus pares. Sobre essa questão, Soares (2008) afirma 

que:  

[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não se caracteriza como um 

momento inaugural de entrada em um mundo desconhecido: [...] a criança já tem 

representação sobre o que é ler e escrever, já interage com os textos escritos de 

diferentes gêneros e em diferentes portadores, convive com pessoas que leem e 

escrevem, participa de situações sociais de leitura e escrita. (SOARES, 2008, p. 69) 

 

 

Mas sabemos que existem infâncias e crianças e que nem todas elas possuem o mesmo 

acesso a esse universo. Destarte, é importante que a escola se preocupe em saber quais os 

conhecimentos prévios dos seus educandos e não os trate como “tábulas rasas”, fazendo com o 

que o processo de ensino/aprendizagem seja enfadonho e fora do contexto histórico e social 

dessas crianças.   

 

3 Metodologia 

 Para desenvolver essa pesquisa, optamos por uma metodologia baseada nos princípios 

da etnografia apenas no que diz respeito à descrição de um sistema de significados culturais de 

um determinado grupo, já que a mesma exige que o trabalho de campo tenha duração de, no 

mínimo, um ano escolar e, portanto, isso não ocorreu. Utilizamos o método de pesquisa com 

natureza qualitativa. São cinco as características básicas desse tipo de pesquisa, também 

chamada de naturalística: 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são 

predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior 

do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 

são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. (ANDRÉ; LUDKE, 1986, p. 19) 
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Uma das fases desse estudo se delimitou em revisão bibliográfica, a pesquisa foi, ainda, 

fundamentada na observação participante e utilizamos, também, o dispositivo da entrevista 

semiestruturada, descrita por Rosa e Arnoldi (2006) como uma maneira racional de conduta do 

pesquisador, previamente estabelecida, a fim de garantir, de forma eficiente, um conteúdo 

sistemático de conhecimentos, de forma mais completa possível e num curto espaço de tempo.  

A escola pesquisada está localizada em uma cidade no interior da Bahia, atendendo 

famílias, em sua maioria, com baixo nível de escolaridade e vulnerabilidade social. Essa 

instituição recebe em média 276 crianças da própria comunidade com idade de 2 a 5 anos, 

distribuídas nos turnos matutino e vespertino.  

 

4 Resultados 

Por ter um caráter essencial e relevante, as escolas colocam o aprendizado da leitura e 

da escrita como um dos principais objetivos da ação educacional. Segundo Coelho (2010), a 

partir da aprendizagem da escrita de seu próprio nome já se inicia a inserção dos alunos no 

mundo letrado. Com base nas entrevistas feitas com as crianças, vimos que todas sabem realizar 

essa escrita, porém algumas possuem dificuldades em identificar as letras dos nomes em outras 

palavras.  

Ao analisarmos os resultados da escrita espontânea das crianças, notamos que apenas 

um aluno utilizou do efeito sonoro para escrever as palavras solicitadas, entendendo que o que 

é dito pode ser codificado. Os demais fizeram desenhos para representar as palavras ou 

utilizaram letras aleatória, confirmando que eles estão no nível pré-silábico de conceitualização 

da escrita, o qual conforme Grossi (1990), pode ser subdivido em COM1 (pré-silábico 1) e 

COM2 (pré-silábico 2): 

 

O desenvolvimento do processo de alfabetização tem dois patamares bem nítidos – 

um, no qual os sujeitos julgam que se escreve com desenhos, isto é, a grafia deve 

conter traços figurativos daquilo que se escreve – e outro, no qual se usam sinais 

gráficos, abandonando-se no traçado aspectos figurativos do que se quer escrever 

(GROSSI, 1990, p.18 ). 

 

Reconhecendo a função social da escrita e seus diferentes gêneros textuais, 

questionamos as crianças sobre o gosto pela contação de histórias. Todas responderam 

positivamente, porém nenhuma tem contato com livros em casa. Entretanto, sabemos que essa 

tarefa não cabe apenas ao professor. Na entrevista, as crianças ainda apontaram a ausência dos 

pais no auxílio às atividades extraclasse. 
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Durante a realização das entrevistas, as professoras afirmaram que as crianças são 

avaliadas pela observação do dia a dia. Pensamos que o ato de avaliar deve ser visto como um 

movimento de reflexão sobre a prática pedagógica, reflexão essa que só ganha sentido quando 

ocorre mudanças na prática do profissional, que tem como objetivo intervir significativamente 

no processo de ensino e de aprendizagem dos seus alunos.  

 

5 Conclusão 

Os resultados parciais dessa pesquisa desvelam a importância que os processos de 

letramento e alfabetização estejam presentes no cotidiano das crianças, tanto na escola quanto 

na família. Os alunos pesquisados apresentam um determinado grau de letramento e de 

consciência fonológica, conseguem identificar algumas características da escrita alfabética e 

realizar a escrita do próprio nome, entretanto alguns não conseguem apontar em outras palavras 

as letras que o compõem.  Dessa forma, é necessário que a escola construa parcerias com a 

comunidade para conscientizá-la acerca da relevância das práticas de leitura e escrita. E, 

também, que discuta com o corpo docente sobre um processo de letramento e alfabetização 

contínuo, para que esse processo não esteja presente somente nas práticas pedagógicas de 

alguns professores. 
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Resumo: Estudos e pesquisas já realizados mostram a relevância do letramento como prática 

social, que envolve a identidade e direciona a criança na aquisição da linguagem. Nesta 

perspectiva, está sendo verificado em uma escola, no município de Jequié, no estado da Bahia, 

quais os fatores que influenciam o desenvolvimento da leitura e da escrita das crianças da turma 

de 5 anos de idade. Para verificar quais os possíveis fatores que facilitam o letramento no 

contexto da educação infantil, foi feita uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica. Os dados 

foram obtidos através de questionários estruturados para professores, alunos e pais e/ou 

responsáveis pelos alunos, observações in loco do processo em sala de aula e tomada de escritas 

das crianças. Percebemos que há na professora uma preocupação em proporcionar às crianças 

um ambiente letrado que estimule as linguagens falada, escrita e visual e a sua integração na 

expressão das atividades cotidianas, em especial nas rodinhas de histórias e brincadeiras. Por 

fim, este trabalho destaca a importância da prática pedagógica com as crianças da educação 

infantil em ter um ambiente letrado e o trabalho conjunto entre a escola e a família como fatores 

que ampliam o desenvolvimento infantil. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Letramento. Escola.  

 

Abstract: Studies and research already carried out show the relevance of literacy as a social 

practice, which involves identity and guides the child in language acquisition. In this 

perspective, it is being verified at a school, in the municipality of Jequié, in the state of Bahia, 

which factors influence the development of reading and writing by children in the 5-year-old 

class. In order to verify the possible factors that facilitate literacy in the context of early 

childhood education, a qualitative ethnographic research was carried out. Data were obtained 

through structured questionnaires for teachers, students and parents and / or guardians of 

mailto:daianecarneiro89@hotmail.com
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students, on-site observations of the process in the classroom and children's writing. We 

realized that there is a concern in the teacher to provide children with a literate environment 

that stimulates spoken, written and visual languages and their integration in the expression of 

daily activities, especially in the rounds of stories and games. Finally, this work highlights the 

importance of pedagogical practice with children in early childhood education in having a 

literate environment and joint work between school and family as factors that expand child 

development. 

Keywords: Early Childhood Education. Literacy. School. 

 

 

1 Introdução 

 

A sociedade atual é marcada por um constante desenvolvimento no que se refere às 

mudanças ocorridas na educação. Dentro destas mudanças, o conceito letramento vem 

crescendo com grande enfoque. A palavra letramento surgiu no Brasil na década de 80 e em 

termos gerais o conceito de letramento é entendido de forma diferente do termo alfabetização, 

pois enquanto na alfabetização se trabalha com a aquisição do código alfabético, o letramento 

se ocupa com a função social de familiarizar o aprendiz no uso da leitura e escrita. 

Vivemos em uma sociedade em que o uso da leitura e escrita é feito a todo o momento, 

indo além dos muros da escola, pois está no cotidiano da sociedade. Nesse sentido, destacamos 

a importância do trabalho em conjunto entre a escola e a família na função de oferecer aos 

educandos possibilidades de inserção nesta sociedade letrada. Faz-se necessário reconhecermos 

que letrar é mais do que alfabetizar, pois assim como nos diz Soares (2001), o letramento é a 

capacidade de entendimento que o sujeito tem sobre o que vê, escuta e lê. 

Assim, entendemos que as crianças que mantêm contato com um ambiente letrado desde 

cedo tem mais facilidade de compreensão do mundo. Isso se reforça em Terzi (2001), ao 

constatar em sua pesquisa que as práticas de letramento, desde o período pré-escolar, 

influenciam posteriormente no sucesso e no aprendizado das crianças.  

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo geral verificar quais os fatores que 

influenciam nas práticas de letramento com crianças de 5 anos de idade de uma determinada 

escola no município de Jequié, no estado da Bahia. Neste, serão feitas análises e reflexões 

acerca do processo de aprendizagem com o intuito de contribuir com o desenvolvimento de 

práticas de letramento para o processo de formação integral dos educandos.   
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2 Fundamentação Teórica 

 

Conforme nos diz Soares (2001), identificamos que o termo letramento foi mencionado 

na literatura brasileira na década de 80. Contudo, neste período é feito apenas referência, pois 

ainda não constava no livro uma definição do conceito (Soares, 2009). Somente em 2001, o 

Dicionário Houaiss Régistrou a definição de letramento um conjunto de práticas de uso de 

diferentes tipos de material escrito.   

Terzi (2001) evidencia em sua pesquisa que crianças que passaram pela creche e pela 

educação infantil não encontraram oportunidades de conviver com a escrita e que no geral, a 

visão do letramento na escola pública não corresponde ao letramento que as crianças precisam 

e se interessam. Isso se reforça em Ferreiro (1993), que nos chama a atenção para a urgência da 

necessidade de se oferecer ricas e variadas oportunidades de interagir com a linguagem e escrita 

já no período pré-escolar.    

Entretanto, é preciso considerar que “uma criança pode conhecer o nome (ou valor 

sonoro convencional) das letras, e não compreender exaustivamente o sistema de escrita” 

(FERREIRO, 1993 p. 17). Tendo em vista, ainda, que a presente pesquisa não vise que as 

crianças da série de 5 anos de idade, da escola em foco, tenham obrigatoriedade de estar 

devidamente lendo, escrevendo e identificando corretamente as letras, pois o Art.11 das Leis 

de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), salienta que na série de 

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental é preciso garantir a continuidade 

sem antecipar conteúdos, respeitando as especificidades etárias da criança.  

 

3 Metodologia 

 

Este resumo traz uma proposta metodológica qualitativa com pressupostos da pesquisa 

etnográfica. Este tipo de pesquisa “trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (MINAYO, 2002, p. 21-22). 

Utilizaremos de entrevistas com pais/mães, professores(as), observação in loco, e escrita 

espontânea das crianças para investigar relações e influências destas relações na aprendizagem 

da leitura e da escrita das crianças. 
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4 Resultados 

 

A análise desse trabalho, que se encontra em andamento, foi realizada neste primeiro 

momento mediante uma reflexão acerca o referencial teórico e a entrevista com a professora da 

turma observada. Ao ser questionada sobre as atividades que realiza para promover o letramento 

com a sua turma, ela respondeu: 

 

Eu volto de novo, a dizer a mesma coisa, né? Que é a leitura de livros, de história, 

receitas, é... revista em quadrinhos, imagens de tela, de obras de arte, desse tipo de 

coisa. (Professora M. C., 2016) 

 

Essa resposta evidencia que a professora entende a importância das práticas de 

letramento já na Educação Infantil, trazendo para seus alunos e suas alunas uma leitura sentida, 

de modo que as crianças consigam perceber a presença da leitura e da escrita em seu cotidiano.  

 

5 Conclusão 

 

Esta pesquisa se propôs a analisar os processos de ensino e aprendizagem dos alunos e 

das alunas de 5 anos de idade e investigar como se dá o processo de maturação dessas crianças 

que serão alfabetizadas no ano seguinte. Deste modo, percebemos que os(as) professores(as) e 

pais/mães desempenham nessa fase um importante papel, quando compreende o tempo de 

aprendizagem da criança, e que este não igual para todos.  

Compreendemos que existem diversos fatores, dos quais podemos citar: classe social, 

relações presentes na Escola, acompanhamento dos pais, a relação da criança com a 

leitura/escrita fora da escola, entre outros, que influenciam a aprendizagem da leitura e escrita 

das crianças, principalmente em uma proposta de letramento. 

O letramento entende o processo de apreensão da leitura e da escrita numa perspectiva 

para além da alfabetização – em um contexto social, no qual a apropriação dessa aprendizagem 

faz toda a diferença na relação entre o sujeito/sociedade e sujeito/outros sujeitos. 
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Resumo: O presente artigo é fruto de uma ação desenvolvida por nós, bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID, do subprojeto de Pedagogia, Gestão 

Pedagógica do Ensino Médio, na qual teve como campo de pesquisa instituição escolar do 

ensino médio, situado na região Sudoeste da Bahia/Brasil, juntamente com a gestão da referida 

instituição, no período de fevereiro à maio de 2016. Utilizamos como metodologia o estudo 

bibliográfico com estudos em aportes teóricos sobre a temática e, a partir disso, discorremos 

sobre a desmotivação dos alunos, bem como a baixa frequência escolar. A ação foi realizada 

com a presença dos bolsistas do PIBID, direção, alunos e docentes da escola. Assim, 

pretendemos discutir, sobretudo a relevância do processo ensino-aprendizagem dos discentes, 

a participação dos gestores e a importância do coordenador pedagógico na escola, evidenciando 

o seu papel e olhar na construção pedagógica para os educandos (as). 

Palavras-chave: Sentimento de pertencimento. Processos de aprendizagem. Gestão 

Pedagógica. 

 

Abstract: This article is the result of an action developed by us, scholarship holders of the 

Institutional Scholarship Program for Initiation to Teaching PIBID, of the sub-project of 

Pedagogy, Pedagogical Management of High School, in which the research institution of high 

school, located in the Southwest region of Bahia / Brazil, together with the management of that 

institution, from February to May 2016. We used as methodology the bibliographic study with 

studies in theoretical contributions on the theme and, from that, we talked about the 

demotivation students, as well as low school attendance. The action was carried out with the 
presence of PIBID scholarship holders, management, students and school teachers. Thus, we 

intend to discuss, above all the relevance of the students' teaching-learning process, the 

participation of managers and the importance of the pedagogical coordinator in the school, 

highlighting their role and looking at the pedagogical construction for students. 

Keywords: Feeling of belonging. Learning processes. Pedagogical Management. 
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1 Introdução 

 

O presente texto tem por objetivo identificar os fatores que levam os adolescentes a 

terem uma baixa frequência no ambiente escolar. Assim, para desenvolver a ação, as bolsistas 

analisaram o diário de classe dos alunos nos turnos matutino e vespertino, a fim de realizar o 

levantamento das frequências, e a escolha dos alunos que estavam acima de 30 faltas, fato este 

que causou preocupação, pois em apenas três meses de aulas muitos já se enquadravam nesse 

perfil, outros em situações mais críticas. 

Com isso, para melhor entendimento dessa problemática, os alunos foram convidados 

para uma roda de conversa, realizada nos turnos matutino e vespertino, pelas bolsistas do 

PIBID, coordenação e supervisão do Colégio. 

Foi observado, na roda de conversas, através das falas dos educandos, que a baixa 

frequência às aulas deve-se pela falta de motivação, e que alguns fatores desmotivacionais - por 

eles apontados -, foram problemas familiares, preguiça, problemas de saúde, falta de motivação 

dos docentes. 

Ao propor e executar esta ação reintegradora, fazendo o movimento de reinserir o aluno 

no processo de ensino-aprendizagem, pode-se contribuir com a promoção de uma gestão 

democrática e participativa, apontada, na atualidade, por vários pesquisadores da área, como 

ponto central no processo escolar. Argumenta-se, entretanto, a necessidade de a escola 

proporcionar uma prática educativa de qualidade, gerando a integração e a melhoria das práticas 

pedagógicas realizadas na escola. 

Nessa perspectiva, a gestão da escola precisa criar condições favoráveis para o 

desenvolvimento do Ser social e crítico. Para que isso ocorra, é necessário que o espaço escolar 

exerça uma gestão democrática e participativa envolvendo os pais, alunos, professores, 

gestores, funcionários, possibilitando que toda a comunidade escolar participe das decisões. O 

desenvolvimento de tal ação permitiu conhecer melhor o alunado, saber dos seus anseios e 

expectativas, possibilitando ao nível gestor a promoção de ações direcionadas para a 

aprendizagem significativa visando a melhoria do processo ensino e aprendizagem. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

É fundamental que o professor seja motivador, desperte nos alunos a motivação 

necessária para estudar. Segundo Fita (1999, p. 77) “a motivação é um conjunto de variáveis 

que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido para poder alcançar um objetivo”. 
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Por isso, é importante que o gestor desenvolva atividades que venham motivar os educandos. 

Um exemplo é o acolhimento, visto que o papel do gestor escolar não é apenas administrativo, 

mas também pedagógico, como afirma Libâneo (2004, p. 87), ao dizer que o “gestor de escola 

é responsável pelo funcionamento administrativo e pedagógico e que necessita de 

conhecimentos tanto administrativos quanto pedagógicos”. 

Contudo, ao dispensar mais atenção aos alunos e tentar trazê-los e incluí-los no ambiente 

escolar, evidencia-se a relevância da gestão participativa, como elucida Luck (2011, p. 38) ao 

pontuar que: “a oportunidade que é dada às pessoas de expressarem suas opiniões, de falarem, 

de debaterem, de discutirem sobre ideias e pontos de vista”, evidencia a “participação como 

expressão verbal e discussão de ideias”. 

A liderança na gestão escolar é abordada por Luck (2012) como uma das características 

importantes e inerentes a esta função, uma vez que por intermédio desta, o gestor escolar 

orienta, mobiliza e coordena o trabalho da comunidade escolar no seu sentido amplo (interna e 

externa), visando à melhoria contínua do ensino e da aprendizagem. A autora afirma que a 

gestão escolar é um processo que tem que ser efetivamente compartilhado, em que a 

competência e responsabilidade são o foco da liderança para que assim seja possível constituir 

e fortalecer a qualidade dos processos educacionais. E, nessa perspectiva, Libâneo (2004) 

enfatiza ao dizer: 

 

O gestor da escola é o dirigente e principal responsável pela escola, tem a visão de 

conjunto, articula e integra os vários setores (setor administrativo, pedagógico, 

secretária, serviços gerais, relacionamento com a comunidade, etc.). Em outros 

tempos, muitos dirigentes escolares foram alvo de críticas por práticas excessivas 

burocráticas, conservadoras, autoritárias, centralizadas. [...] Hoje estão disseminadas 

práticas de gestão participativa, liderança participativa, atitudes flexíveis e 

compromisso com as necessárias mudanças na educação (LIBÂNEO, 2004, p. 217) 

 

 

Desse modo, percebemos que o papel de líder é essencial, pois ele é o “divisor de águas” 

dentro da escola, e é nele que estão depositadas todas as expectativas e anseios. Desta forma, o 

gestor deve ser sábio e consciente de seu trabalho, para que em nenhum momento utilize a sua 

liderança de forma autoritária e injusta. Muito pelo contrário, deve ser capaz de reconhecer que 

para desenvolver um bom papel de líder no âmbito escolar é necessário exercer uma gestão 

democrática participativa, em que ocorra o compartilhamento de decisões e informações, 

preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo benefício, e a transparência 

financeira. A escola precisa preocupar-se principalmente com a aprendizagem dos alunos, pois 

são estes os seres sociais nos quais a educação será dedicada. 
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Neste sentido, o convívio diário com os gestores da escola em que somos vinculadas, 

nos permitiu ampliar nossa compreensão em relação ao verdadeiro significado de liderança, a 

qual não é uma atitude isolada de ordens e autoritarismo, mas uma postura consciente de 

coletividade, competência e compartilhamento. De acordo com Rivas (2007, p. 13), “no ato de 

gestão, a mediação é, provavelmente, a maior expectativa e a que suscita maior dúvida e 

discussão no cotidiano.”, ou seja, ser líder, principalmente em uma escola, significa passar 

confiança para a equipe, mediar e possibilitar novas conquistas, dar exemplo, ser responsável, 

resolver problemas e, o mais importante, saber trabalhar em equipe, valorizando o talento e o 

potencial de cada um. 

 

3 Metodologia 

 

Este estudo corresponde a uma pesquisa de natureza bibliográfica e pesquisa-ação, 

realizadas a partir de observações, reuniões e roda de conversas desenvolvidas na escola a qual 

somos vinculadas pelo PIBID, o que instigou o interesse em discutir sobre as possíveis causas 

que contribuem para os alunos terem uma baixa frequência na escola. 

A pesquisa-ação foi utilizada porque, segundo Pereira (1998, p. 162): “a característica 

mais marcante desta abordagem é a de ser um processo que se modifica continuamente em 

espirais de reflexão e ação”. Da mesma forma a pesquisa participante foi empregada no 

trabalho, pois, segundo Huynh (apud BORDA, 1988, p. 43) refere-se, a uma “pesquisa da ação 

voltada para as necessidades básicas do indivíduo”. 

Foram utilizados como mecanismo de coleta de dados, estudos e análise do diário de 

classe dos alunos, nos turnos matutino e vespertino para fazer o levantamento das frequências. 

A partir daí, foram identificados o contingente que não comparecia às aulas, tendo sido 

realizada roda de conversa com os alunos que tinham uma baixa frequência para saber o motivo 

das faltas. 

 

4 Resultados 

 

Os resultados foram obtidos mediantes momentos de roda de conversa, associado a 

sensibilização de expressão corporal, sob a coordenação da professora de Psicologia/UESB e 

coordenadora da linha de ação Gestão do ensino médio/PIBID. O momento foi de descontração, 

quando os alunos puderam falar um pouco de si, suas expectativas e de suas questões familiares. 
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Com estas ações foi possível perceber na roda de conversas, com as falas dos educandos, 

que a baixa frequência deve-se pela falta de motivação e falta de perspectiva, sendo que alguns 

dos fatores que os desmotivam são problemas familiares dentre outros, como: desmotivação, 

cansaço devido a distância residência x escola, problemas de saúde na família, a didática 

utilizada por alguns docentes, a falta de vínculo com os mesmos e o sentimento de não 

pertencimento ao ambiente escolar. 

A intervenção permitiu contribuir para que os discentes pudessem exercitar a fala dos 

seus sentimentos em relação à escola, ao processo de aprendizagem e as suas expectativas 

referentes à escolha profissional, a que eles puderam refletir sobre a relevância da escola e 

significação do acesso ao conhecimento escolar para o crescimento pessoal e profissional. 

A dinâmica utilizada para a intervenção oportunizou aos discentes um repensar sobre a 

sua conexão com a escola no que se refere ao quanto a frequência e efetiva participação no 

processo de ensino e aprendizagem associado à dinâmica da gestão escolar como um todo tem 

aspecto relevante para a reflexão e posse do lugar de estudante e sujeito da construção do saber. 

 

5 Conclusão 

 

O lugar de bolsistas pesquisadores, olhar de observador e coparticipe do processo, tem 

promovido reflexões acerca da relevância da participação dos integrantes da escola no processo 

gestor e de suas ações tanto técnica/administrativa quanto pedagógicas. É fundamental que a 

escola esteja sempre criando parcerias e alianças com a comunidade para que assim possa 

promover a gestão democrática e participativa. Além disso, oportunizar a criação por parte dos 

professores e comunidade escolar, de estratégias que favoreçam o desenvolvimento do 

sentimento de pertença dos discentes com os docentes, bem como com a comunidade escolar 

como um todo, tendo presente o despertar da motivação e significação do processo de 

construção do conhecimento enquanto autores capazes de aprender. 

Já que em suas falas, durante a intervenção, fica claro o quanto são carentes de promoção 

de resiliências em suas famílias, fator que interfere com preponderância na sua vida escolar. 

Muitas vezes seus familiares necessitam de sua atenção e cuidado, devido situações de saúde e 

condições de carência sócio econômica e cultural. 

Por fim, ressaltamos a relevância da intervenção para os discentes, equipe gestora e para 

os bolsistas Pibid/UESB, por contribuir para ampliar o olhar sobre os aspectos que envolvem o 

processo de construção do conhecimento e a implicação na comunidade escolar, na vida dos 

discentes e de suas famílias. 
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Resumo: O presente trabalho visa apresentar a experiência vivida, realizada e compartilhada, 

com alunos da Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal Professora Alíria Argolo 

Pereira, situada na cidade de Jequié-BA, no ano de 2016. O desenvolvimento da metodologia 

se ancorou na aplicação de jogos teatrais que conduzissem os alunos a uma análise reflexiva 

das questões de diversidade cultural observadas e discutidas em sala de aula, a partir daí, 

compreendemos que para trabalhar diversidade cultural de maneira pedagógica é preciso 

perceber o ser humano em suas interações sociais e culturais. 

Palavras-chave:  EJA. Teatro. Diversidade.  

 

Abstract: The present work aims to present the lived, realized and shared experience, with 

students of Youth and Adult Education, at the Municipal School Professora Alíria Argolo 

Pereira, located in the city of Jequié-BA, in 2016. The development of the methodology is 

anchored in the application of theatrical games that would lead students to a reflective analysis 

of cultural diversity issues observed and discussed in the classroom, from there, we understand 

that to work cultural diversity in a pedagogical way it is necessary to perceive the human being 

in their social interactions and cultural. 

Keywords: EJA. Theater. Diversity. 

 

mailto:crislanegata@outlook.com
mailto:lana_shimmtti@hotmail.com
mailto:tamilesilvasantos@gmail.com
mailto:juanezney@yahoo.com.br


72 
 

1 Introdução 

 

Vivemos em um tempo em que as transformações se processam a uma velocidade nunca 

vista antes, sabemos que o todo é constituído de pluralidades no espaço social. Esse 

entendimento nos leva a crer que não abordar a diversidade cultural no espaço educacional é 

permitir que ocorra diferenças entre os alunos levando-os a uma prática intolerante, 

discriminatória e preconceituosa, ignorando a realidade da diversidade existente em nossa 

sociedade. 

Tomando como base que a diversidade cultural é evidenciada em um contexto 

ideológico, social, histórico e cultural, observamos que é de fundamental importância haver 

espaços na sala de aula onde seja possível uma discussão e reflexão acerca de sua atuação, 

possibilitando uma maior formação crítica e política nos alunos. Trabalhar a diversidade 

cultural numa turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) torna-se uma tarefa assídua e 

delicada, isso porque a maioria dos alunos são pessoas adultas com uma formação crítica já 

construída através de suas experiências de vida.  

Inicialmente, houve certo afastamento dos alunos, pois não entendiam a importância de 

discutir a diversidade cultural na sala de aula. Eles queriam os conteúdos tidos como 

tradicionais e de maior importância, como estavam acostumados, mas, ao longo das aulas, esse 

tipo de pensamento foi sendo desconstruído. Foi possível perceber essa desconstrução mediante 

os novos discursos que os alunos passaram a possuir acerca do cotidiano, eram discursos com 

conotações que incidiam em valores críticos, sociais e políticos, tudo isso a partir dos jogos 

teatrais propostos.  

A experiência adquirida por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), financiado pela Capes (Governo Federal) possibilitou aos bolsistas do 

Subprojeto de Teatro que atuassem diretamente nas salas de aula. A parceria PIBID/EJA com 

esse subprojeto é realizada há quatro anos, a cada ano, os resultados vêm se tornando cada vez 

mais significativos tanto para os bolsistas auxiliando no processo formativo, quanto à formação 

crítica e política dos alunos.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

As práticas teatrais foram fundamentadas nos Jogos Teatrais do livro “Jogos teatrais 

para a sala de aula: um manual para o professor”, de Viola Spolin, publicado em 2010. Outros 

jogos trabalhados em sala de aula também foram fundamentados em “Teatro do Oprimido”, de 
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Augusto Boal, e no livro “Jogos para atores e não atores” (1998). Utilizamos também alguns 

métodos do “Teatro – Esporte”, fundamentado na tese de Vera Cecília Achatkin (2010). 

 

3 Metodologia 

 

Trabalhar jogos teatrais na EJA requer muito cuidado e atenção ainda mais quando o 

objetivo é promover um maior respeito entre os colegas, respeitando a diversidade existente 

entre eles e o meio social onde vivem. Mesmo assim, optamos por trabalhar com essa 

metodologia, pois, sabemos que o jogo teatral facilita a experimentação a partir da realidade de 

cada um. Os jogadores, nesse caso os alunos da EJA, levam para os jogos experiências de vida 

que lhes propicia criar individual ou coletivamente cenas de diversas maneiras que refletem 

posicionamentos e abrem a possibilidade de reflexão no coletivo. Assim, “fazer depende de 

uma pulsão de vida que leva o indivíduo a criar de todas as maneiras, em seu jardim ou em sua 

cozinha, já que a criação é “inerente ao fato de viver” e permite ao indivíduo a abordagem da 

realidade exterior” (RYNGAERT, 2009, p. 40) 

 À medida que se trabalha jogos teatrais que se torna necessário o contato com o corpo 

do outro, é preciso estar ciente da turma que se está trabalhando. Considerando que o jogador 

entra no jogo com os tabus a ele ligado, o ato de se tocar ou tocar o corpo do outro por vezes 

causa estranhamento e inibição, o que acarreta por impedir que o jogador penetre de maneira 

profunda no jogo. Nas aulas que exigia esse maior contato, iniciávamos, então, uma etapa a 

partir de massagens coletivas ou em duplas para um reconhecimento mais a fundo acerca do 

corpo do outro e o ato de olhar nos olhos dos demais jogadores (alunos da EJA). Essas são 

algumas metodologias utilizadas para uma relação mais íntima (no sentido de explorar o corpo 

do outro sem inibições) com o corpo dos demais jogadores. 

Ao jogar todo o corpo, trabalha conjuntamente requerendo assim muita energia, quando 

o jogador está completamente tomado pelo estado de jogo, seu corpo materializa grande 

quantidade de energia o que é um fator positivo para a criação. Spolin (2010, p.10) assevera 

que “o jogo tem uma força mobilizadora e materializadora de energias humanas” como também 

as práticas auxiliam a criatividade articuladas a subjetividade de cada um e as habilidades de 

interação. Os jogos teatrais proporcionam a livre expressão, o jogador se sente livre para ser ele 

próprio, essa liberdade proporcionou a reconstrução do pensamento crítico que eles possuíam. 

Dentro dos jogos, eles entendiam que não existia uma diferença entre eles, mas sim uma 

diversidade que tem a necessidade de ser respeitada.  
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Parafraseando Freire (1998), a educação é uma prática de liberdade, mas para que isso 

aconteça, é preciso se atentar a essência que essa educação possui, a dialogicidade com o outro. 

A exigência existencial do diálogo é fundamentada na ação e reflexão, é um direito de todos os 

homens. Nesse sentido, Freire (2006) sugere uma educação problematizadora, a qual auxilia a 

construção do sujeito crítico, presente e com forte influência na sociedade, com o objetivo de 

transformar para que todos tenham iguais oportunidades.   

Cabe ao professor entender que seu papel não é de impor sua visão como a correta, mas 

sim dialogar com os alunos sobre nossa cultura. Assim, torna-se maior a compreensão dos 

alunos acerca da diversidade cultural, é direito de cada um dialogar sobre seus pensamentos. 

Sabendo-se das infinitas possibilidades que os jogos teatrais e de improvisação abordam, a 

utilização dos jogos estava o tempo todo atrelada à tentativa de promover esse entendimento, 

aceitação e respeito à diversidade.  

Utilizamos também a metodologia de confecção de painéis, como nas primeiras aulas, 

trabalhamos a diversidade e a miscigenação do povo brasileiro, estudamos os povos europeus 

indígenas e africanos. Após estudarmos cada um, houve uma confecção de painéis com 

características específicas de cada um desses povos.  

 

4 Resultados 

 

Com as práticas teatrais, os alunos puderam compreender a importância que a 

diversidade cultural possui dentro de nossa cultura, assim como para nossa formação e aceitação 

histórica e social. Após as práticas, fazíamos uma roda de conversa em que os alunos faziam 

suas considerações. Nestas conversas, era possível perceber desconstrução de conceitos e 

pensamentos que antes eram vistos como únicos e absolutos do mesmo jeito que houve um 

aumento no respeito às diferenças.  

Pudemos perceber também um maior entrosamento entre eles, nas primeiras aulas, os 

alunos tinham um bloqueio ao entrar em contato com o corpo do colega, achavam que afetariam 

a masculinidade ou o namorado não iria gostar, etc. Aos poucos, fomos levando jogos, pois era 

preciso existir esse contato, foi um processo lento, mas conseguimos tocá-los e mostrar que não 

havia motivos para tanto medo, repúdio e resistência.  

Os alunos compreenderam como essas relações são importantes para um maior 

desenvolvimento afetivo na sala da aula e também na vida. A partir do momento em que eles 

conseguiram trabalhar com seu corpo e o corpo do colega o respeito à diversidade ampliou. 

Sabemos que existe uma política escolar, mas para que ela funcione diante as diferenças, é 
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preciso mais que entrosamento, há uma necessidade de atender e valorizar a todos 

individualmente, possibilitando a percepção daquilo que os alunos possuem de melhor e 

auxiliando na superação das dificuldades e necessidades. Assim, podemos perceber a validade 

do respeito às diferenças e, no decorrer das aulas, ficou cada vez mais notório essa relação 

mútua de respeito às diversidades.  

 

5 Conclusão 

 

A atuação no Subprojeto de Teatro “Tempos de Vida, de Arte e de Literatura” nos 

permitiu novas experiências, aprendemos juntos/as, pesquisamos juntos e descobrimos coisas 

novas juntos/as. Foi uma troca de experiências e de saberes que só uma relação afetiva entre 

professores e alunos seria capaz de possibilitar.  Além disso, por meio das discussões sobre 

diversidade cultural e respeito à diversidade, chegamos a conclusão que não existem diferenças, 

vivemos num país miscigenado e o que existe são singularidades.   

A conclusão que podemos obter através desse período de experiência como bolsistas do PIBID 

é que dentro da sala de aula deve haver um trabalho conjunto entre professores e alunos. A 

união desses dois polos trabalhando juntos, além de resultar em trabalho lindo e significativo 

cheio de respeito, colaboração e afetividade, resulta em uma força capaz de transformar vidas, 

pois, como diz Paulo Freire (1994, p. 36), “Educador e educandos (liderança e massas), co-

intencionados à realidade se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só 

de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no ato de recriar o conhecimento.” 

Nós professores somos facilitadores, não cabe a nós julgar a experiência de vida e o 

pensamento de nossos alunos, mas sim, a reconstruir-se, visando sempre o melhor para eles.  

 “Educador e educandos (liderança e massas), co-intencionados à realidade se encontram numa 

tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-

la, mas também no ato de recriar o conhecimento.” 
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Resumo: Este relato visa retratar a experiência da prática docente no Subprojeto de Teatro na 

Linha de Ação em Educação de Jovens e Adultos, a partir das vivências dos bolsistas e dos 

alunos e alunas do Colégio Municipal Alíria Argolo Pereira, situado no município de Jequié-

BA. O trabalho teve como base os jogos dramáticos da Viola Spolin (2005, 2006) e Augusto 

Boal (1998) para abordar questões de gênero, principalmente sobre o papel da mulher em nossa 

sociedade.   

Palavras-chave: Educação. Teatro. Narrativas de vida.  

 

Abstract: This report aims to portray the experience of teaching practice in the Theater 

Subproject in the Action Line in Youth and Adult Education, based on the experiences of the 

scholarship holders and students of the Colégio Municipal Alíria Argolo Pereira, located in 

the municipality of Jequié- BA. The work was based on the dramatic games of Viola Spolin 

(2005, 2006) and Augusto Boal (1998) to address gender issues, mainly on the role of women 

in our society. 

Keywords: Education. Theater. Life narratives. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – Capes. O Subprojeto de Teatro na Linha de 

Ação em Educação de Jovens e Adultos (EJA): Tempos de Vida, de Memória e de Teatro 

proporciona a nós bolsistas, uma vivência e experiência da docência na sala de aula, durante o 

processo de formação na universidade. Temos a oportunidade de colocar em prática a teoria e 

a práxis do ensino do Teatro com a turma do 3º e 4º ano do ensino fundamental I, o que é de 

suma importância para nosso desenvolvimento enquanto discentes, pois amplia nosso repertório 

e autonomia como futuros docentes atuantes de Teatro.  

É importante salientarmos que proporcionar práticas teatrais para os alunos e alunas da 

EJA não é um experimento fácil, pois, em geral, esses alunos/as estão cansados/as devido o 

trabalho diário e, muitas vezes, se negam a participar das atividades práticas na sala de aula. 

Além disso, a grande maioria dos alunos/as não compreende as aulas de Teatro como 

fundamental no processo de aprendizagem, uma vez que ainda consideram a sua passagem pela 

escola com único objetivo: aprender a ler e escrever.     

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A fundamentação teórica para o trabalho em sala de aula se deu a partir de Jogos Teatrais 

de Viola Spolin (2005, 2006), por serem úteis para desenvolver a habilidade dos alunos em se 

comunicarem por meio do discurso; da escrita e de formas não verbais, trabalhando  a 

concentração, a resolução de problemas e a interação em grupos, além de oferecer a 

oportunidade de exercerem a liberdade, o respeito pelo outro e a responsabilidade dentro da 

comunidade da sala de aula. Assim: 

 

os jogos teatrais podem trazer frescor e vitalidade para a sala de aula. As oficinas de 

jogos teatrais não são designadas como passa tempo do currículo, mas sim como 

complementos para a aprendizagem escolar, ampliando a consciência de problemas e 

ideias fundamental para o desenvolvimento intelectual dos alunos.  (SPOLIN, 2010, 

p. 29) 

 

E, em “O Teatro do Oprimido”, de Augusto Boal, usamos sua metodologia de teatro 

como ferramenta de trabalho político, social, ético e estético, contribuindo para a transformação 
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social e fortalecimento dos alunos/as e, sobretudo, para as pessoas que são marginalizadas pela 

sociedade.    

 

3 Metodologia 

 

A tática metodológica utilizada para as aulas contemplou atividades teóricas com 

discussões sobre a posição da mulher na sociedade contemporânea, apreciações de 

documentários sobre violência contra a mulher, práticas com jogos de afirmação e 

representatividade, jogos de improvisação e construção de pequenas cenas colaborativas a partir 

de memórias e narrativas dos alunos/as.  

Houve algumas dificuldades durante a aplicação das atividades práticas na turma. No 

primeiro dia de aula, uma aluna ponderou: “Eu não vou fazer essa desgraça de teatro não”. Uma 

grande parte das mulheres não entrava dentro da sala de aula e poucos homens participavam 

dos momentos de discussão, sendo que nós não podemos forçar o contato deles com as 

discussões e práticas teatrais, pois quanto mais se força, menos acontece.  

Os três primeiros meses foram dedicados às discussões teóricas sobre a definição da 

mulher e sua posição na sociedade. A metodologia usada nas discussões foi dividida em blocos 

em que eram levantados questionamentos e isso fazia com que os relatos dos alunos/as gerassem 

problematizações. Desse modo, destacamos um relato que foi vivenciado nesse processo: “Eu 

não sei o que me define mulher, eu nunca parei para pensar nisso”. Assim, demos continuidade 

aprofundando o tema para maior compreensão dos alunos e alunas.  

Outro relato que marcou foi de uma aluna que em sua fala reproduziu um discurso que 

é impregnado por uma sociedade machista: “A responsabilidade da casa é da mulher. A mulher 

tem que tomar contar da casa e dos filhos”. Isso fez com que introduzíssemos práticas teatrais 

para que eles e elas pudessem desconstruir esse pensamento conservador, utilizamos, assim, 

jogos do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, e Jogos Teatrais, de Viola Spolin, pois são 

jogos sociais que propõem problemas que devem ser solucionados. 

Nas oficinas eram esperados desenvolvimentos de diferentes habilidades, cada aluno e 

aluna respondia de sua própria maneira. Elas/eles tinham liberdade de escolha que 

possibilitavam alternativas, ninguém era ridicularizado por fazer sugestões. Os 

questionamentos levantados em sala de aula preparavam os alunos/as para encaminhar soluções 

para diversos tipos de problemas em muitas áreas de estudo.     

 

 



80 
 

4 Resultados 

  

Nossas aulas trouxeram momentos enriquecedores que fizeram com que pudéssemos 

refletir sobre nossa prática docente e proporcionar aos alunos/as uma participação assídua nas 

aulas, contribuindo no processo de uma troca de conhecimentos. Dessa maneira, tivemos ânimo 

para dar continuidade às vivências na escola, o retorno dos alunos/as nos deu respaldo para 

seguir e ampliar nossas práticas como docentes. E, mesmo com as dificuldades encontradas no 

início das atividades na sala de aula, a turma teve a participação esperada nas atividades 

propostas, conseguindo, assim, de forma satisfatória, assimilar os conteúdos teóricos e práticos 

trabalhados. 

 

5 Conclusão 

 

O PIBID constitui, portanto, uma oportunidade de vivenciar a prática docente, 

possibilitando ter uma experiência muito importante para nossa formação profissional e 

pessoal, pois todo o conhecimento adquirido poderá ser aplicado durante nosso processo de 

ensino-aprendizagem.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar  às experiências vivenciadas no Subprojeto 

de Dança, realizado no Colégio Milton Santos, localizado no município de Jequié-BA, no 

Programa Institucional de Iniciação à Docência  (PIBID). 

Palavras-chave: Dança. Oficina. Jogos. 

 

 

Abstract: This work aims to report the experiences lived in the Dance Subproject, held at 

Colégio Milton Santos, located in the city of Jequié-BA, in the Institutional Program of 

Initiation to Teaching (PIBID). 

Keywords: Dance. Workshop. Games. 
 

 

1 Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo dissertar sobre as experiências vivenciadas até o 

momento no Subprojeto de Dança, no qual atuamos com docência compartilhada no Colégio 

Milton Santos, localizado no município de Jequié-BA. Embora o colégio não ofereça espaço 

apropriado para a prática da dança, conseguimos lidar com esse desafio.  Atuamos nos níveis 

fundamental e médio, promovendo um ambiente de aprendizagens múltiplas por meio das 

oficinas de dança que acontecem semanalmente. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

Iniciamos as oficinas com quatro alunos(as), realizamos um diagnóstico para detectar o 

que cada um(a) entendia de dança e, assim, aos poucos, introduzir os temas transversais que 

seriam trabalhados por nós em diálogo com a dança. Para esse primeiro momento, discutimos 

a questão da violência e do meio ambiente, para o embasamento para nossas aulas, utilizamos 

alguns autores relacionados à educação, mas que são significativos para pensar os processos 

educacionais no campo da Dança e, por esse motivo, eles vêm sendo lidos por nós na roda de 

estudos do nosso grupo. Zabalza (2003), por exemplo, discute o planejamento e os dilemas da 

docência, nesse sentido, considera que: 

 

[...] um bom planejamento (necessário, evidentemente) não evitará que os dilemas e 

a incerteza da ação concreta apareçam... Em geral, os dilemas não tem forma fixas de 

respostas. Por isso, dizia-se antes que as receitas não costumam valer. Não existem 

formas concretas. Cada situação é única e apresenta características particulares. 

Normalmente o professor vai constituindo o seu estilo de enfrentar os dilemas na 

prática. (2003, p. 4-5) 

 

Paulo Freire por sua vez relata um pouco sobre o exercício contínuo da nossa docência, 

tendo como resultado o aperfeiçoamento da prática, e chama a nossa atenção também para um 

olhar especial em relação ao educando. 

 

O que importa, na formação docente não é a repetição mecânica do gesto ele ou 

aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da 

insegurança, a ser superada pela segurança do medo ao ser ‘educado’, vai gerando 

coragem. (FREIRE, 1996, p. 45) 

 

 

No vídeo A Educação Proibida, são abordadas questões como o método tradicional de 

ensino de algumas escolas que estimulam a competitividade entre os discentes, no PIBID, em 

todo momento, estamos tentando estimular o olhar sensível e criativo dos alunos, deixando de 

lado qualquer ação que envolva a competitividade. Baseado no vídeo e no artigo “Dança 

Educação: discutindo questões básicas e polêmicas”, cuja autoria é da pesquisadora em Dança 

Márcia Strazzacappa, analisamos que, uma boa escola, ao formar um cidadão tem como 

princípio o diálogo dos professores com os alunos para, a partir de então, 82arket82-los ao 

estudo dentro e fora da escola.  

Podemos ainda pensar em como ter uma escola melhor para o futuro e um dos meios 

instigantes para que isso ocorra é a tecnologia, se associarmos os estudos com a mesma, dessa 

forma estimularemos os alunos a estudarem, a se interessarem, e a debaterem mais. Também 
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pensar em trazer assuntos para a sala que não sejam só os que estão nos livros didáticos, mas 

também o que se passa na atualidade, no meio social em que se vive e assim, formar um ser 

pensante.  

 

3 Metodologia 

 

No processo, adotamos como métodos: aulas teórico-práticas com apreciação de filmes, 

vídeos e músicas relacionadas ao tema e atividades de investigação de movimento com 

diversos estímulos, incluindo a utilização de jogos coreográficos, visando uma maior motivação 

e interesse dos estudantes pelo tema proposto. Propomos aos alunos conhecer um pouco mais 

sobre o ambiente em que estudam, reconhecer o que os agradavam e o que não agradavam tanto.  

Assim, ao mesmo tempo em que reconheciam esse ambiente, criamos diálogos para que 

eles pudessem expor suas ideias e pensamentos a respeito do como eles vêm percebendo o 

espaço da escola.  

Os jogos propostos em sala de aula como o ‘diamante’1,incentivam os alunos a inserir 

movimentos que muitas vezes para eles são simples, mas com o tempo passam a perceber que 

um simples movimento pode completar uma célula coreográfica e futuramente ir para a cena.  

Em nossas rodas de conversa, sempre buscamos saber deles o que os alunos gostavam 

de dançar, de escutar no dia a dia, para aos poucos tentar adequar as diversidades existentes em 

uma realidade mais próxima deles. Escutá-los é um ótimo exercício, porque muitas vezes nos 

limitamos muito a querer levar sempre nossas ideias, nossos objetivos sem saber o que os alunos 

esperam do PIBID. Além disso, quando os alunos participam de determinada mostra e no ano 

seguinte retornam em uma nova turma, eles ficam um pouco receosos em participar novamente 

sem saber da proposta que vai ser trabalhada. Por esta razão, sobressaltamos à necessidade de 

que os planejamentos pedagógicos sejam circunstanciados pelo contexto para os quais se 

destinam.   

 

4 Resultados 

 

Até o presente momento, os resultados obtidos nas oficinas desenvolvidas pelo PIBID 

Dança estão distantes de nossa projeção anterior à imersão na cultura escolar. Com efeito, isso 

 
²Diamante é um jogo coreográfico proposto para a interação e improvisação dos participantes, os mesmos se 

posicionam em forma de um ‘diamante’ e em cada ponta um fica responsável para executar um movimento, e os 

demais repetem, e assim sucessivamente.  
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acontece por inúmeras questões como: evasão de um número grande de alunos do projeto, seja 

por desânimo, proibição dos pais, ou até mesmo outros projetos que coincidem com PIBID, 

feriados entre outros. Essas questões, parecem-nos justificar, ainda que espectro amplo, a baixa 

adesão do projeto na escola.. Sempre em busca de soluções, motivados pela compreensão da 

docência em Arte como um ato de mobilização, retornávamos na semana seguinte na esperança 

de encontrar um quadro diferente dessa realidade, semdesistir, fizemos várias intervenções: 

aulão, apresentações dos bolsistas do PIBID na quadra, cartazes informativos e afins  visando 

o aumento da procura dos alunos em relação ao projeto. 

Uma das últimas alternativas foi mudar o eixo temático a ser abordado em sala, para 

tentar se aproximar mais da realidade de vida dos estudantes daquela instituição, ao passo que  

também nos questionamos, inúmeras vezes, sobre diversas questões abordadas na escola, 

inclusive: Que dança se dança fora da escola? Estamos confiantes, e na espera dos resultados 

positivos, depois de inúmeras apostas.  Sabemos que não é fácil mobilizar jovens que, muitas 

vezes, não acreditam na potência social da escola e, por conseguinte, tudo que dela decorre, 

mas acreditamos que a procura irá aumentar, e o nosso trabalho atingirá um raio maior de 

estudantes que poderão ler o mundo com os olhares impregnados pelos saberes/conhecimentos 

da Dança.  

 

5 Conclusão 

 

As experiências obtidas no chão da escola, mostra-nos como é difícil a imersão nesse 

cotidiano e como se faz necessária uma mediação que retoque de sentidos, junto aos jovens, o 

papel social da escola. Ao mesmo tempo, é importante salientar que desconfiamos que parte de 

nossa dificuldade na captação de alunos para o Subprojeto Dança tenha relação com a própria 

invisibilidade da Arte nas Escolas Públicas de Jequié que, embora os dispositivos legais da 

Educação Brasileira já acenem na direção de uma inserção no currículo escolar, ainda na 

realidade do município se encontra incipiente e, nesse sentido, gera um distanciamento da Arte 

e da Escola que impacta quando propostas como a nossa surgem, pois a comunidade escolar se 

vê sem substratos históricos que credibilizem no município as linguagens artísticas como áreas 

autônomas do conhecimento.  
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Resumo: Este trabalho visa relatar o processo de experimentação e aplicação das intervenções 

performativas do Subprojeto em Teatro – Jogos performativos, linha de ação no Ensino Médio, 

desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no período 

de julho a setembro de 2016, período em que o nosso subprojeto se desafiou a experimentar um 

novo formato, no qual os alunos eram convidados a participar ativamente das ações, no 

intervalo de aulas, do Colégio Estadual Luiz Viana Filho. As atividades eram propostas a partir 

de jogos de caráter performativos, no qual, o aqui/agora era o mais importante, culminando na 

ampliação do olhar do espectador (nesse caso, o aluno) sobre a obra artística, por meio da 

afetividade e contato direto com o produto estético. 

Palavras-chave: PIBID. Teatro. Escola. Espectador. Desafios. 

 

Abstract: This work aims to report the process of experimentation and application of the 

performative interventions of the Subproject in Theater - Performative games, line of action in 

High School, developed in the Institutional Program of Teaching Initiation Scholarship 

(PIBID), from July to September 2016, a period in which our subproject challenged itself to 
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experiment with a new format, in which students were invited to actively participate in the 

actions, between classes, at Colégio Estadual Luiz Viana Filho. The activities were proposed 

based on performative games, in which, the here / now was the most important, culminating in 

the broadening of the viewer's view (in this case, the student) on the artistic work, through 

affection and direct contact. with the aesthetic product.  

Keywords: PIBID. Theater. School. Viewer. Challenges. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é gerar discussões acerca do olhar do espectador mediante 

intervenções artísticas na escola. Trata-se também de um relato sucinto da experiência dos 

estudantes de Licenciatura em Teatro, da Universidade Estadual da Bahia, campus de Jequié-

BA, estes, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID- 

CAPES), do Subprojeto de Teatro – “Jogos performativos”, linha de ação Ensino Médio, 

referente às ações que aconteceram no período de julho a setembro de 2016, no Colégio Luiz 

Viana Filho na cidade de Jequié- BA, durante do “intervalo” de aulas,  no espaço da cantina da 

referida instituição, três vezes por semana, tendo como objetivo oportunizar a experimentação 

um novo formato não somente para o mencionado subprojeto, bem como para o teatro no 

âmbito escolar,  visto que as intervenções buscavam como foco a participação ativa dos alunos 

na “obra” artística. “O teatro deixa de ser o lugar de onde se vê ou se imagina para tornar-se o 

espaço em que a simples presença cria relatos míticos. Daí a sugestão de um teatro de presença 

física em que corpos e objetos também são ressignificados” (ANDRÉ, 2011, p. 49).  

Desde 2012, o Subprojeto Teatro “Jogos Performativos” atua nesse colégio e suas 

atividades são adaptadas de acordo com a realidade escolar. Constatou-se no início do ano, o 

crescente número de evasão nas propostas de oficinas oferecidas por esse subprojeto, gerando 

um questionamento sobre como abarcar os alunos dessa instituição, fazendo com que estes 

sintam prazer em participar. A partir disso, as intervenções artísticas foram pensadas com o 

intuito de ampliar o olhar do espectador (nesse caso, o aluno) sobre determinada obra artística, 

partindo do pressuposto que o espectador é parte do produto. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Durante o período em que intervimos de maneira performativa nos intervalos do colégio, 

foram despertadas diversas reflexões que nos levaram a repensar nossa prática docente. As 
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perguntas que nos rodeavam a todo o momento eram desafiadoras no sentido de nos fazer 

questionar se “os alunos participariam?”, “é teatro ou recreação?”, “como aplicaremos jogos 

teatrais no intervalo de um colégio de ensino médio”? 

A preocupação “teatro como recreação” é reflexo de uma problematização recorrente 

da visão da arte na própria escola. Cabe a nós, estudantes de licenciatura em Teatro, discernir 

sobre nossa prática e perceber quais são os desafios de se defender seu ensino na matriz 

curricular da escola para que seja mais que recreação, um espaço amplo de reverberações no 

que tange ao crescimento individual e social dos indivíduos envolvidos. Essa problematização 

foi ponto de partida que nos impulsionou a traçar novos meios de chegar nos alunos, bem como 

na escolha das intervenções performativas.   

É necessário entender até aqui que não estamos tratando de Performance Art, cujo 

conceito é, indubitavelmente, mais amplo e complexo. O que realmente queremos ressaltar é 

que nossas atividades se basearam em seus estudos, pois o mesmo exige uma interação entre o 

espectador e a obra artística, modificando sua condição passiva para que este possa atuar 

ativamente na fruição da obra.    

Podemos, nesse quesito, evidenciar o poder criativo da arte, balizado nas discussões 

geradas pela Base Nacional Curricular Comum, no que se refere ao Ensino Médio. Tal 

documento elaborado por diversos especialistas ainda se encontra em fase de revisão para 

aprovação final. 

 

A Arte articula diferentes formas de cognição: Saberes do corpo, da sensibilidade, da 

intuição, da emoção, etc., constituindo um universo conceitual e de práticas 

singulares, que contribuem para que o estudante possa lidar com a complexidade do 

mundo, por meio do pensamento artístico. (BRASIL, 2015, p. 84) 

 

 

As intervenções, nesse formato, começaram a ser entendidas como ações que não se 

findavam em si mesmas, mas reverberavam no estudante, transformando-o em um sujeito 

crítico e consciente de suas atitudes, preparando-os para atuar na sociedade em que vivem. Um 

exemplo disso é um jogo aplicado chamado “Afetos” que, grosso modo, trata-se de uma 

intervenção performativa em que todos propõem abraços afetuosos uns nos outros. Durante a 

aplicação deste jogo, pudemos notar que os estudantes também se abraçavam e solicitavam que 

fossem abraçados. Sendo assim, a função da arte em ser mais que “mera recreação” estava 

sendo alcançada, e foi esse caminho que nos guiou. 
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3 Metodologia 

 

As intervenções aconteceram três vezes na semana com grupos de monitorias 

alternados.  Tiveram caráter participativo e de reflexão que levassem os educandos de alguma 

forma a interagir com o que estava sendo proposto. Ao final das intervenções, os grupos 

realizaram uma curadoria de opiniões fazendo as seguintes perguntas: “O que mudou no colégio 

depois das intervenções do PIBID?” “O que mudou em você depois das intervenções do 

PIBID?” “Você tem alguma sugestão para melhorar as ações do PIBID?”.  

 

4 Resultados 

 

Em média, cada equipe realizou cerca de sete intervenções no total, entre elas, jogos 

performativos, entrevistas e exibição de vídeos das intervenções anteriores, em vários locais do 

colégio. As atividades foram desenvolvidas no horário do intervalo no turno matutino da nossa 

escola parceira e tinham o objetivo de propor ao educando um espaço de troca diferente do que 

ocorre nos intervalos comuns. Os estudantes não eram obrigados a participar ativamente das 

ações, logo, em algumas situações, um mesmo grupo de estudantes quem executava o jogo 

proposto, o restante, se permitia apenas à fruição, ou seja, apreciavam apenas como 

espectadores. 

Ao decorrer das intervenções planejadas, foi constatado que elas também impactavam 

na plateia formada pelos estudantes/espectadores. Ao notar a presença dos 

monitores/performers/bolsistas, muitos já perguntavam o que iria acontecer e/ou ficavam 

próximos para assistir, mesmo que, às vezes, muitos deles ainda sentiam receio em se expor.  

Ainda assim, nos nossos planejamentos, era latente a busca de atividades em que, de modo 

geral, desenvolvessem a comunicação e a relação entre os estudantes, permitindo que os 

mesmos se tornassem participantes mais ativos. 
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Figura 1: Ação performativa das cartas. 
Fonte: Acervo do Subprojeto de Dança. 

 

 

Em uma das intervenções realizadas em setembro de 2016, por exemplo, fizemos uma 

ação cuja ideia era que a maioria dos alunos participasse ativamente, seguindo suas relações de 

afetividade. Os bolsistas confeccionaram cerca de cinquenta bilhetes que foram colocados em 

envelopes coloridos e distribuíram aos estudantes que transitavam pelo pátio. Em cada bilhete 

tinha um recado engraçado ou afetuoso e no verso tinha uma indicação que dizia que o bilhete 

deveria ser repassado a um colega. Durante os 15 minutos do intervalo, foi possível observar 

que os envelopes realmente foram repassados, gerando um ciclo e uma dinâmica diferente no 

colégio, era como se cada pessoa que recebesse o envelope ganhasse junto um segredinho que 

só seria revelado ao próximo destinatário. A intervenção fez com que eles criassem diálogos 

para saber o que estava escrito no bilhete do outro, quantos cada um tinha recebido ou quem 

teria sido o emissário de cada bilhete. Logo, o objetivo inicial foi alcançado, os estudantes 

deixaram de ser meros observadores e participaram intuitiva e ativamente da ação.  

 

5 Conclusão 

 

Parafraseando André (2011) que afirma a necessidade de fazer com que o espectador 

reflita sobre o fenômeno teatral e considerando que “[...] refletir significa tomar consciência do 

fenômeno da empatia” (ANDRÉ, 2011, p. 41), observamos que, para a nossa surpresa, muitos 

participaram e foram solícitos ao responderem às perguntas elencadas na metodologia. E que, 

mesmo a maioria ter optado por fazê-la de forma anônima e escrita, obtivemos respostas como: 
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“O PIBID alegra o intervalo...”, “Eu passo o restante da semana pensando qual a novidade que 

vai ter...”, “Através das intervenções pude perceber coisas sobre violência, opressão, cultura 

que antes não prestava atenção...”.  

Esses retornos demonstram claramente como o novo formato foi bem aceito levando 

impactos positivos ao âmbito escolar, sobretudo do ponto de vista do olhar desses educandos, 

que agora se sentem mais motivados a participar das ações artísticas da escola, que será tratado 

em um outro trabalho. De fato, a participação assídua dos estudantes era até surpreendente, e 

nos faz refletir o poder libertário da arte, e é essa a nossa mola propulsora para fazer, de cada 

experiência, uma reverberação para olhar a vida.  
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Resumo: O presente trabalho visa abordar a importância da afetividade no processo de ensino-

aprendizagem da Arte com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Colégio 

Municipal Professora Alíria Argolo Pereira. Apresenta, também, as atividades desenvolvidas 

durante as oficinas realizadas no Subprojeto de teatro “Tempos de Vida, de Teatro e Literatura 

de Cordel” que faz parte do programa Institucional de Iniciação a Decência - PIBID/CAPES.  

Palavras-chave: Literatura. Afetividade. Narrativa de vida. 

 

Abstract: This work aims to address the importance of affectivity in the teaching-learning 

process of Art with students of Youth and Adult Education (EJA), from Colégio Municipal 

Professora Alíria Argolo Pereira. It also presents the activities developed during the workshops 

held in the theater subproject “Tempos de Vida, de Teatro e Literatura de Cordel” which is 

part of the Institutional Program for Initiation to Decency - PIBID / CAPES. 

Keywords: Literature. Affectivity. Life narrative. 
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1 Introdução 

 

O subprojeto “Tempos de Vida, de Teatro e de Literatura de Cordel” tem como 

finalidade levar os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) à compreensão do mundo 

em que vivem, através da Arte. A partir dos relatos das suas lembranças de suas vidas, os alunos 

passam a ver a sala de aula como um lugar de reflexão.  

Um dos principais objetivos do Subprojeto de Teatro é construir caminhos em comum 

entre os processos de oralidade, as narrativas de vida e o ensino de Teatro nas práticas 

pedagógicas no âmbito da EJA. Sendo assim, todas as atividades são direcionadas pelos 

bolsistas para refletir acerca dessa questão, sem perder de vista a importância da afetividade 

para melhorar o convívio entre os envolvidos. 

A contação de história de narrativas pessoais dos educandos experimentada pelos 

bolsistas é trabalhada com a turma do 5° e 6° ano do Ensino Fundamental II, na Escola 

Municipal Alíria Argolo, com objetivo contar as histórias fictícias ou reais dos alunos/as a fim 

de que possam ler e interpretar o que de alguma forma já influenciou e ajudou na construção da 

sua personalidade. 

 

2 Fundamentação Teórica  

 

A contação de história é uma das melhores maneiras de aproximar as pessoas para o 

mundo fictício que a história abrange (SANTOS, 2013). Além disso, é uma atividade 

comunicativa que traz na hora da leitura sensações de suspense, de emoção, de surpresa, de 

tristeza dentre outros. Ademais, permite que o aluno em algum momento da leitura venha 

identificar sua narrativa de vida. Segundo Benjamin (2011), a narrativa do sujeito se apresenta 

como: 

Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de 

muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. [...] Ela se assemelha a essa semente de 

trigo que durante milhares de anos ficaram fechados hermeticamente câmeras das 

pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas. (BENJAMIN, 2011 p. 

204) 

 

 

Essa linguagem pedagógica (conhecimento de contos e as narrativas de vida) 

proporciona uma nova forma de ensino-aprendizagem e grande diálogo com questões de 

aproximação entre alunos e professores, pois o conhecimento escolar juntamente com o 

conhecimento pessoal permite uma metodologia afetiva entre classe e professores. Segundo 

Gazoli (2013, p. 31), os “estudos voltados para essas práticas pedagógicas passaram a 
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reconhecer a afetividade como determinante no processo de ensino-aprendizagem”. Então, 

pensando em uma perspectiva educacional, podemos notar que estamos construindo 

conhecimentos que valorizam a vida destes educandos. 

Na prática do ensino do teatro na EJA, a contação de história se insere  quando nos jogos 

de construção de história  da pesquisadora Viola Spolin (2010), o educando faz a leitura do 

conto e analisa o conteúdo e depois narra à ação (cenicamente), destacando personagem: 

conflito, narrador, cenário, tempo/espaço onde a ação acontece. Esse exercício teatral na sala 

de aula para os educandos mostra ser um bom método de aprender o teatro com outras 

linguagens do conhecimento que enriquece a construção do seu saber. 

 

3 Metodologia 

 

Os trabalhos práticos desenvolvidos foram jogos teatrais baseados nos métodos práticos 

de Viola Spolin (2010), em que a pesquisadora desenvolveu um ensino de diversos exercícios 

para a sala de aula, objetivando construir uma melhor relação nas formas de ensino-

aprendizado.  Os jogos utilizados caracterizando-se em jogos de aquecimentos corporais, vocais 

e jogos de construção de história, trabalhamos também com pequenos contos retirados de sites 

e livros que tratavam do assunto estudado e, a partir desses jogos, também, criamos uma prática 

específica para cenas. Os educandos em grupos tinham um tema definido pelo professor e 

montavam uma cena teatral. Após o período de criação, os alunos/atores apresentavam para os 

professores em sala de aula o resultado de suas criações. 

 

4 Resultados 

 

As aulas de Teatro na EJA produzem uma cena teatral que tem por título A Confusão de 

Joaquim, em que uma feirante narra a história de um fazendeiro que em um dia de compras 

com seu empregado, depara-se com o ladrão de seus bois. Neste encontro inesperado pelo 

fazendeiro, a confusão está armada, uma briga para muita gente apartar, neste conflito, a cena 

chega ao final quando em gritos, um homem embriagado passa mal pedindo socorro, as pessoas 

voltam suas atenções para o homem finalizando a confusão e a cena. 

Nesta cena, trabalhamos não só a contação de história, mas incluímos os elementos de 

cenário e figurino para a construção da cena, elaborada pelos próprios discentes. Além disso, a 

música e a dança são presentes na história, criando esteticamente uma cena que lida com várias 

linguagens artísticas. 
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5 Conclusão 

 

Trabalhar teatro nas classes da EJA não é fácil, porém deve-se ter em mente que todas 

as atividades desenvolvidas o diálogo deve ser constante. A partir do momento em que os 

sujeitos dessa modalidade de ensino são ouvidos e valorizados a aprendizagem acontece. Ao 

oportunizar que os alunos/as relatem as suas histórias de vida, que se sentem estimulados, 

criando assim um vínculo de afetividade que facilitará a compreensão de si mesmo e do meio 

ao qual estão inseridos.  

Então, a nossa caminhada rumo ao estudo de ensino-aprendizado daqueles estudantes 

não para, sabemos que já temos colhido bons resultados, principalmente quando vemos a 

participação dos estudantes que poucas vezes queriam opinar, questionar e buscar soluções em 

sala de aula. Por isso, acreditamos que o pensamento dos alunos está sendo construído, quando 

em sala todos participam mostrando interesse pelo teatro.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a experiência realizada pelos bolsistas do 

Subprojeto Interdisciplinar na linha de ação em Educação de Jovens e Adultos, em especial 

ações em Teatro, com um grupo de mulheres privadas liberdade em um espaço prisional, 

situado no sudoeste baiano. O referencial teórico foi baseado em diversos autores que fazem o 

paralelo entre o teatro e a prisão. A metodologia utilizada possui um caráter reflexivo em 

relação à arte e à sociedade. Quanto aos resultados alcançados, observamos que a pessoa 

privada de liberdade  tem dentro de si um desejo de buscar na leitura e na arte uma oportunidade 

de vida, também, percebemos que essas mulheres foram capazes de se reconhecerem enquanto 

agentes de sua própria história, característica peculiar para a reintegração na sociedade.  

Palavras-chave: Teatro. Educação de Jovens e Adultos. Prisão. Mulheres. 

 

Abstract: This work aims to analyze the experience carried out by the scholarship holders of 

the Interdisciplinary Subproject in the line of action in Youth and Adult Education, especially 

in Theater, with a group of women deprived of their freedom in a prison space, located in the 

southwest of Bahia. The theoretical framework was based on several authors who make the 

parallel between theater and prison. The methodology used has a reflective character in 

relation to art and society. As for the results achieved, we observe that the person deprived of 

liberty has a desire within himself to seek in reading and in art an opportunity for life, also, we 

realize that these women were able to recognize themselves as agents of their own history, a 

peculiar characteristic for reintegration into society. 

Keywords: Theater. Youth and Adult Education. Prison. Women. 
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1 Introdução 

 

  Sabemos que, apesar de diversas leis apoiarem o direito a educação às pessoas privadas 

de liberdade, parece que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não se efetiva nesses espaços. 

Conforme os dados do Ministério da Justiça, cerca de 70% de toda população carcerária, além 

de não possuírem o ensino fundamental completo, apenas 20% desses indivíduos participam de 

alguma atividade educativa nos centros prisionais. E, dentre as principais justificativas está na 

superlotação das prisões.  

Nesse contexto, acreditamos que o teatro pode ser uma oportunidade de levar a esses 

espaços penais uma alternativa de processo formativo, ao tratar de questões que levam à 

reflexão da vida particular e da vida em sociedade, por exemplo, a música e o teatro podem 

repercutir melhor no universo de cada um e provocar uma ruptura da opressão vivida na prisão. 

O Teatro na prisão, ressalta Rocha (2009, p. 3) “mostra e expõe o corpo e a alma do preso, suas 

transparências, dificuldades, opacidades e violências. Antes de tudo, o teatro é libertário e 

socializador”. Este trabalho tem como objetivo analisar a experiência realizada pelos bolsistas 

do Subprojeto Interdisciplinar na linha de ação em Educação de Jovens e Adultos, em especial 

ações em Teatro, com um grupo de mulheres privadas liberdade em um espaço prisional, 

situado no sudoeste baiano. 

  

2 Fundamentação Teórica 

  

O conceito de Teatro permeia pela necessidade do ser humano se expressar, observar a 

si mesmo em ação e refletir sua ação realizada. À luz de Augusto Boal (2009), mais que 

encenação, é força transformadora: 

 
Teatro é a capacidade dos seres humanos (ausente nos animais) de se observarem a si 

mesmos em ação. Os humanos são capazes de se ver no ato de ver, capazes de pensar 

suas emoções e de se emocionar com seus pensamentos. Podem se ver aqui e se 

imaginar adiante, podem se ver como são agora e se imaginar como serão amanhã. 

(BOAL, 2009, p. 15) 

 

O teatro na prisão possibilita discussões sobre variados temas, ao mesmo tempo em que 

liberta e socializa o indivíduo. A prisão é um lugar solitário, onde a dominação e a ordem 

imperam de forma explícita e implícita.  Para Rocha (2009), o teatro é paradoxo (antagônico) à 

prisão, pois ao contrário dela, ele é capaz de oferecer à felicidade mais promissora do indivíduo: 

a liberdade da alma, pode-se ser livre dentro das prisões, mesmo que esteja preso. A prisão 

física não é capaz de fechar a mente dos indivíduos reclusos, a não ser que eles queiram, basta 
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que a mente esteja liberta para novas perspectivas e paradigmas de oportunidades, sendo a 

utilização do teatro fundamental para isso. Pensar no teatro dentro das prisões é refletir sobre a 

alternativa de tocar os indivíduos com amor para que eles possam, de fato, reintegrar-se à 

sociedade. Rocha assim descreve: 

 
Como processo criativo, a disciplina do teatro pode ser uma experiência de liberdade 

que se opõe àquela da vida na prisão, que é de constrangimento e anulação do próprio 

preso. A experiência criativa pode ser libertária para a constituição do sujeito, pela 

inclusão e afirmação da identidade; ao contrário da experiência da carceragem, que é 

de abjeção completa do homem. A disciplina do teatro constrói sujeitos de decisão, 

ao contrário da prisão, que torna o homem um objeto de submissão. (ROCHA, 2009, 

p. 3) 

 

Valendo-se de do teatro, os indivíduos são capazes de entender seu lugar no mundo 

enquanto agentes transformadores, à medida que reinventam sua criatividade, sua maneira de 

interpretar e de agir no mundo. Numa atmosfera de troca, ao se tocarem, ao se expressarem, 

eles resolvem seus entraves emocionais colocando sua mente e seu corpo em equilíbrio. Isso é 

apontado por Cavassin:  

O teatro, assim, pode ser a brecha que se abre na nova perspectiva da ciência e ensino-

aprendizagem, pois envolve essencialmente o que o soberanismo da lógica clássica e 

do modelo racional excluía; o ilógico, as possibilidades (o “vir a ser”), a intuição, a 

intersubjetivação, a criatividade... enfim, elementos existentes nas relações dessa 

manifestação artística e que são princípios para a concepção de Inteligência na 

Complexidade e vice-versa.” (CAVASSIN, 2008, p. 48) 

 

O teatro por meio de integração-espaço (parcial e global), ritmo (lento e rápido), planos 

(alto, médio e baixo), concentração, movimento (pesado, intermediário e leve) e máscara 

(aberta e fechada) oferece as pessoas a oportunidade de conhecerem melhor não somente a 

coletividade como a si mesmas. 

 

 3 Metodologia 

 

Este trabalho foi realizado mediante as aulas de Teatro ministradas em caráter de oficina, 

tendo como proposta para o resultado final uma performance e um sarau de poesias. Os 

encontros fazem parte das atividades realizadas pelo PIBID no Conjunto Penal de Jequié.   

 

 

 

 



99 
 

4 Resultados 

 

As oficinas de Teatro tiveram como culminância uma performance e um sarau de 

poesias apresentado pelas mulheres privadas de liberdade, de acordo com o tempo e a forma 

trabalhada nas aulas de teatro no espaço prisional. Essa experiência nos leva a perceber a 

necessidade e a importância das artes, especificamente o teatro para a reintegração das pessoas 

privadas de liberdade à sociedade. Embora saibamos da realidade existente em nosso país em 

relação às artes, em especial o Teatro, que, mesmo com passar dos séculos, a arte é tratada como 

entretenimento e não como instrumento de formação. 

Contrário a essa concepção restrita do Teatro como instrumento de entretenimento, o 

trabalho desenvolvido no espaço prisional foi muito significativo, uma vez que a atividade 

contribuiu para o processo formativo e para a humanização daquele sistema carcerário, um 

espaço que, em geral, é fundamentado na relação de poder e desigualdade entre opressor e 

oprimido. Percebemos, ainda, que o contato das mulheres privadas de liberdade com o Teatro 

trouxe uma oportunidade de autoconhecimento e de reflexão sobre a própria vida. 

 

5 Conclusão 

 

Partindo do pressuposto de processo criativo, o teatro pode ser uma experiência de 

liberdade dentro dos centros prisionais, que se opõe àquela da vida na prisão, dotada de 

constrangimentos e da anulação da pessoa privada de liberdade. Ao levarmos a disciplina Teatro 

nesses espaços, percebemos como a experiência criativa pode ser libertária para a constituição 

do sujeito, tanto pela inclusão quanto pela afirmação da identidade.  

Entendemos que o teatro é contrário à experiência da carceragem, que é de abjeção 

completa do ser humano, o teatro pode construir sujeitos de decisão, em contrapartida a prisão 

que, via de regra, torna-a objeto de submissão, além de não ter um compromisso com a mudança 

social e ética da pessoa privada de liberdade.   
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Resumo: O objetivo deste resumo é relatar o processo de ensino artístico-pedagógico dos 

bolsistas iniciantes no âmbito da docência, e como se deu essa relação de aluno(a)/professor(a) 

fora do espaço da sala de aula, propondo através de experimentações e intervenções, o diálogo 

entre a prática artística e as questões sociais, culturais e políticas no espaço escolar.  

Palavras-chave: Experimentação. Processo Artístico-pedagógico. Intervenções. 

 

Abstract: The purpose of this summary is to report the artistic-pedagogical teaching process 

of the beginning scholarship students in the scope of teaching, and how this student / teacher 

relationship took place outside the classroom space, proposing through experiments and 

interventions, the dialogue between artistic practice and social, cultural and political issues in 

the school space. 

Keywords: Experimentation. Artistic-pedagogical process. Interventions. 

 

 

 

 

mailto:henriquepop13@hotmail.com
mailto:zil.souza.12@hotmail.com
mailto:tonifbrito@gmail.com
mailto:crisbarreto13@yahoo.com.br


102 
 

1 Introdução 

 

Apresentaremos brevemente neste texto o nosso primeiro contato em processo de 

experimentação e aplicação de intervenções como bolsistas do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência (PIBID-CAPES), do Subprojeto de Teatro “Jogos performativos” na linha 

de ação Ensino Médio, no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, no município de Jequié-BA. 

Tendo como objetivo aproximar o trabalho do artista com a vida cotidiana para tornar a arte 

mais acessível a esse público.  

As intervenções foram realizadas, no período de agosto a setembro de 2016, todas as 

quartas-feiras, na área de convivência do referido colégio. Antes e durante a realização desse 

trabalho com os estudantes, houve uma preparação de corpo, voz e performatividade entre os 

bolsistas com experimentações a partir de diversos estímulos propostos em biomecânica 

baseado em Vsevolod Meyerhold, ações físicas propostas por Grotowski (1987) e ações 

corporais relacionadas ao movimento inspiradas em Laban-Bartenieff. Tais vivências serviram 

de suporte didático-teórico-prático para a preparação e planejamento das oficinas. 

     

2 Fundamentação Teórica 

 

Dessa forma, vivenciar as práticas do professor de teatro e como se dá o processo de 

aprendizagem no fazer artístico foi uma das formas que encontramos para lidar com as 

dificuldades existentes no âmbito escolar. Escolher o formato de intervenções foi possibilitar 

aos alunos uma vivência artística fora do espaço comum da sala de aula e compreender que 

existem espaços alternativos para o fazer artístico-pedagógico dentro desse ambiente.  

 

Fora do espaço da aula, mais livre para pensar e exercer a arte sem a obrigatoriedade 

de ser “pedagógica”, os processos criativos que aqui apresentamos atingem a ação 

artística sem a preocupação de coerência, conteúdo, de sistematização. (ANDRÉ, 

2011, p. 101) 

 

 

Toda arte tem o seu valor, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996) reconheceu a especificidade das artes, bem como a necessidade da formação 

específica do professor e, portanto, um espaço adequado a ser conquistado. É nítida a integração 

dos alunos na elaboração das atividades, com base no comportamento e atitudes deles, pedimos 

que fizessem uma avaliação e, também, emitissem sugestões sobre como melhorar a prática 

docente. Por meio desses depoimentos, estamos buscando aprimorar nossos conhecimentos e, 
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com isso, problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 

culturais, mediante exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. 

 

3 Metodologia 

 

As intervenções foram desenvolvidas todas as quartas-feiras, das 9hs às 10hs na área de 

convivência do colégio, totalizando oito encontros. Quando chegamos pela primeira vez, 

percebemos muitos olhares curiosos e sem entender o que iria acontecer naquele espaço que 

reservamos. Antes de iniciarmos as intervenções, o espaço era delimitado com uma fita colorida 

para que todos compreendessem que existe um limite geográfico para jogar. A participação do 

estudante não era imposta, ele estava livre para escolher participar ou não. E o principal 

estímulo era as instruções e regras das atividades propostas.  

Inicialmente pareciam tímidos, alguns esperavam pelos amigos para jogar, necessitando 

um do outro. Os primeiros jogos não despertaram interesse e adesão dos alunos, entendemos 

que ainda não era o momento de propor tais jogos. Na segunda semana, mudamos a técnica e 

levamos a proposta que falava de amor, carinho, aconchego e amizade, foi dessa forma que 

fomos acolhidos pelos alunos, nesse momento, quebrou-se a frieza e a indiferença entre 

bolsistas e discentes.  

 

4 Resultados 

 

Percebemos que as ações experimentadas na escola pelo PIBID/Teatro e estudantes se 

desenvolvem de maneira produtiva e positiva. O teatro como área de conhecimento de estudo 

obrigatório na vida escolar faz parte da transformação da nossa realidade.  

 

A pesquisa e suas diversas práticas investigativas constituem os modos e produção e 

organização dos conhecimentos artísticos na Educação Básica. No ambiente da 

criação artística o (a) estudante conhece, desenvolve, manifesta-se e cria maneiras 

singulares de experimentar, de se perceber, de se expressar compreendendo as Artes 

Visuais, a Dança, a Música e o Teatro como conhecimentos importantes no exercício 

da cidadania. (BRASIL, 2015, p. 113) 

 

 

Ao longo das intervenções, observamos a importância da relação de afetividade e de 

confiança entre professor(a)/aluno(a) e como esse espaço criador de trocas de experiências 

possibilitou um contato físico e dinâmico mais pedagógico. Essas partilhas são essenciais para 

toda a formação do aluno, pois a partir de tudo que foi proposto, pudemos destacar a interação, 
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a motivação e o interesse pela ação direcionada por nós. Para tanto, levamos em consideração 

as situações imprevistas, pois através delas, foi possível fazer uma análise da importância que 

há na flexibilidade do planejamento das ações propostas pelo professor no plano de aula.   

Os resultados gradativamente foram acontecendo, os alunos por sua vez sentiram-se 

mais à vontade em querer participar e o prazer artístico-pedagógico ia crescendo em todas as 

intervenções que propomos.  

 

5 Conclusão                                          

 

Os diversos momentos que permearam as intervenções foram oportunos para o 

desenvolvimento das aulas com as experiências trocadas e os resultados artísticos feitos pelos 

alunos, no final de cada intervenção tinham em seu caráter pedagógico os problemas sociais 

existentes e a ruptura de preconceitos, identificados diariamente no espaço familiar, acadêmico 

e principalmente escolar, visualizados pelos alunos/alunas.  
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Resumo: Este trabalho pretende discutir a parceria família e escola no sentido de garantir um 

desenvolvimento pleno na educação das crianças, através de pesquisa etnográfica, verificamos 

que é necessário que haja união entre estas duas instituições sociais. A família e a escola juntas 

conseguirão obter melhores resultados no desenvolvimento da criança. 

Palavras-chave: PIBID. Educação infantil. Família.  

 

Abstract: This work intends to discuss the partnership between family and school in order to 

guarantee a full development in children's education, through ethnographic research, we verify 

that it is necessary to have a union between these two social institutions. The family and the 

school together will achieve better results in the child's development. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho consiste em um relato de experiência resultante dos estudos 

realizados através de pesquisa com características etnográficas e discussões dos encontros do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), além de estudos feitos sobre 

o processo de pesquisa na educação e a compreensão do contexto escolar por meio de 

entrevistas feitas com os pais, os estudantes e os profissionais da Escola Eliel Mendes pelas 

bolsistas da linha de ação em Educação Infantil, relacionado ao Subprojeto de Pedagogia, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Jequié.  

Nas observações, percebemos que as crianças tinham um comportamento agitado e 

muitas vezes disperso, por isso, partimos da questão de “como a cultura familiar pode interferir 

no comportamento das crianças na sala de aula?” Nas entrevistas, percebemos que os alunos 

demonstram na escola comportamento semelhantes aos que têm em casa. 

   

2 Fundamentação Teórica 

 

A educação infantil necessita internalizar e pôr em prática cada vez mais o processo de 

conhecer as culturas que compõem o ambiente escolar, já que são elas o fator principal para 

definir o perfil de cada sala de aula, configurando se assim indispensável para um bom 

andamento no processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

No ambiente da sala de aula acontece o tempo inteiro a troca de culturas, que são 

permitidas pelos processos de interação entre as crianças, que é de grande importância para o 

seu desenvolvimento, pois as crianças estão em uma fase de imitação e, é através dessa 

imitação, que ela cresce. Fora do ambiente escolar também ocorrem os processos de interações 

nos ambientes familiares, onde as crianças, em geral, acabam por refletir muito dos 

comportamentos contemplados pelos familiares. 

Sendo assim, é muito importante que o professor conheça a cultura de seus alunos, a fim 

de conhecer melhor suas atitudes em sala de aula, e passar a compreendê-los como seres em 

processo de formação, que podem ser modificados pelo meio em que vivem, como também 

podem ser transformados pelo processo de educação.  

A educação precisa ser problematizadora e estar intimamente ligada à realidade, ao 

contexto social do aluno. Existem diversas contribuições que a família e a escola podem 

oferecer, propiciando o desenvolvimento pleno respectivamente dos seus filhos e dos seus 

alunos.  
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Como função social a Escola é um local onde visa a inserção do cidadão na sociedade, 

através da inter-relação pessoal e da capacitação para atuar no grupo que convive. 

Forma cidadãos críticos e bem informados, em condições de compreender e atuar no 

mundo em que vive. (THOMAZ, 2009, p. 1) 

 

A escola tem um papel importante na socialização da criança, na promoção do 

conhecimento social e no desenvolvimento das capacidades cognitivas, influenciando na 

compreensão que elas têm do mundo social. Para que o aluno se desenvolva é necessário que 

se socialize, satisfazendo suas necessidades e assimilando a cultura da sociedade em que vive. 

Para o processo de socialização, as crianças precisam aprender o que é correto no meio em que 

elas estão inseridas, aprendam e respeitem os valores morais desse meio. 

A educação infantil é o lugar onde as crianças vivem as diferenças dos corpos, dos 

gestos, dos movimentos, das expressões, dos saberes. Por isso, é preciso que tenha uma (re) 

significação das ações educativas com as crianças a partir do respeito às suas especificidades, 

e que a educação infantil pública garanta os direitos das crianças à própria infância.  

A escola precisa considerar toda a bagagem de vida trazida pelos alunos, buscando 

sempre práticas pedagógicas que deem prazer, fazendo com que esses alunos sintam vontade 

de ir para a escola, de viver aquele momento, pelo prazer promovido no ambiente. A escola é 

uma das instituições que têm maior influência sobre as crianças, por isso a escola precisa se 

comunicar com a comunidade.  

A família é, então, a raiz do conhecimento da criança, cujas partes da sua personalidade 

são construídas, não podendo ser deixadas de fora do processo de aquisição de conhecimento, 

sendo ela também responsável pela transmissão e construção de conhecimento, que não podem 

ser descartados pelo professor em sala de aula. 

 

No ambiente familiar, a criança aprende a administrar e resolver os conflitos, a 

controlar as emoções, a expressar os diferentes sentimentos que constituem as 

relações interpessoais, a lidar com as diversidades e adversidades da vida. 

(WAGNER; RIBEIRO; ARTECHE; BORNHOLDT, 1999, p. 14) 

 

 

 A interação da escola com a comunidade é assim indispensável para um bom andamento 

no processo de ensino e aprendizagem, ambos têm muito a contribuir para que a criança se 

desenvolva melhor a cada dia, se essa parceria for estabelecida com vínculos de confiança e 

participação, os resultados poderão ser surpreendentes. 
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3 Metodologia 

 

Para compreender melhor o comportamento das crianças pesquisadas, efetivamos 

observação, entrevistas com os alunos, pais de alunos, professores e diretora da escola 

pesquisada. As entrevistas dos pais continham seis questões, a dos alunos sete e a dos 

professores e diretoria oito.  

A proposta da entrevista foi de esclarecer as questões levantadas diante das observações 

que foram realizadas, durante três dias na sala de crianças de quatro anos de  idade, as quais a 

partir do conhecimento prévio da cultura deles, seria possível compreender melhor os seus atos 

e comportamentos apresentados em sala de aula.    

Vimos que a pesquisa, por meio de entrevistas e depoimentos, exige do pesquisador um 

contato direto com o local estudado, tem o papel de descrever as pessoas, o que acontece ao 

redor delas. Dessa forma para averiguar se a problemática levantada estava de acordo com a 

realidade da escola de educação infantil foi realizada uma pesquisa do tipo etnográfica de cunho 

qualitativa através da observação das rotinas da sala de aula e de entrevistas semiestruturadas 

com os pais, alunos e educadores da escola.  

  

4 Resultados 

  

Durante o período de observação, alguns comportamentos chamaram a atenção, dentre 

eles, foram levantados a indisciplina e a falta de concentração dos alunos da sala pesquisada, 

os quais poderiam ser parcialmente justificados pela mudança de rotina já que vieram no ano 

anterior de instituições como creches e/ou não tiveram contato com o ambiente escolar, onde a 

suas rotinas diferem da escola de educação infantil. 

Partindo desse pressuposto, elaboramos as entrevistas com os pais dos alunos, a fim de 

encontrar respostas para as questões levantadas. Foram então entrevistadas três mães da 

comunidade que cerca a escola, as quais se encontram, atualmente, todas desempregadas, duas 

não concluíram o ensino médio e possuem mais de um filho. 

Nomeamos os pesquisados como A para os pais, B para os alunos, C para os professores 

e D para a diretora. Diante das observações e das entrevistas, foi possível analisar melhor o 

comportamento da aluna A1, a qual apresenta sempre muita indisciplina em sala de aula, não 

obedece aos comandos dos professores, é autoritária e quer sempre assumir posturas 

inadequadas. Em entrevista com a mãe de A1, foi possível identificar que A1 assume o mesmo 

comportamento em seu ambiente familiar, como pode ser identificada na fala da sua mãe B1, 
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quando questionada sobre o comportamento de sua filha em casa, ela responde “é malina, 

conversadeira, encrenqueira e desobediente”.  

Outra aluna que chamou bastante a atenção quanto ao seu comportamento foi A3, a qual 

apresenta na sala postura agressiva, sempre agredindo os colegas fisicamente, com tapas, 

beliscões e mordidas. Partindo da análise da entrevista da sua mãe, é notório que a criança 

assume a mesma postura em seu lar, a mãe, ao ser questionada sobre como lidar com o 

comportamento inadequado de sua filha, respondeu: “Bato, esse é o jeito, né?”. 

É possível identificar que os alunos, na maioria dos casos, assumem a mesma postura 

do seu ambiente familiar em sala de aula, também foi possível perceber como no caso da mãe 

B3 da aluna A3 que, em muitos casos, o aluno assume postura que vê em seus lares e acaba por 

reproduzir a maneira como são tratados em casa, em sua sala de aula, sendo o segundo lugar 

onde passam o maior tempo. 

Diante das análises das entrevistas, ficou comprovado em uma pequena amostra que o 

comportamento das crianças em sala de aula é o reflexo de suas culturas familiares, sendo 

assim, é um papel desafiador do professor interferir neste comportamento, porém necessário e 

indispensável para que o aluno avance. 

 

5 Conclusão 

 

Os resultados demonstram que a relação que a escola tem com a família dos alunos ajuda 

os alunos a irem descobrindo sua identidade e se constituindo. Entendemos que é fundamental 

a participação da família no contexto escolar. Dessa forma, é na família que a criança adquire 

as suas primeiras aprendizagens e é, também, nessa instituição, que acontecem as primeiras 

aquisições de valores, muitas vezes transmitidos de forma inconsciente. Concluímos, então, que 

a educação feita com parceria entre escola e família promove uma educação integral para os 

alunos, dotado de valores éticos, de autonomia e senso crítico. 
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Resumo: A pesquisa originou-se da nossa participação no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência-PIBID, possui uma abordagem qualitativa do tipo etnográfico, na qual foi 

realizado um estudo de caso na Escola Municipal Dr. Eliel Cerqueira Mendes.  A presente 

pesquisa teve por objetivo analisar de que maneira as relações familiares dos educandos da 

Escola pesquisada influenciam no comportamento e aprendizagem da criança. Os sujeitos da 

pesquisa foram a gestora da escola, professores, pais e alunos. Os dispositivos usados na 

pesquisa foram observação participante e entrevistas semiestruturadas. Os achados da pesquisa 

nos levaram a perceber a falta de acompanhamento dos pais na educação de seus filhos, sendo 

que tudo isso reverbera no processo de aprendizagem e comportamento das crianças que estão 

matriculadas na referida instituição de ensino da Educação Infantil.  

Palavras-chave: Educação. Família-escola. Integração. Educação Infantil.   

 

Abstract: The research originated from our participation in the Institutional Program of 

Teaching Initiation Scholarship-PIBID, has a qualitative approach of the ethnographic type, 

in which a case study was carried out at the Municipal School Dr. Eliel Cerqueira Mendes. 

This research aimed to analyze how the family relationships of the students of the studied school 

influence the child's behavior and learning. The research subjects were the school manager, 
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teachers, parents and students. The devices used in the research were participant observation 

and semi-structured interviews. The findings of the research led us to realize the lack of 

monitoring by parents in the education of their children, all of which reverberates in the process 

of learning and behavior of children who are enrolled in that institution of Early Childhood 

education. 

Keywords: Education. Family-school. Integration. Child education. 

 

 

 

 

1 Introdução  

 

Este relato apresenta a experiência vivenciada a partir do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto de Educação Infantil desenvolvido na 

escola parceira localizada no município de Jequié-BA. Nosso projeto teve o intuito de investigar 

a necessidade da relação família e escola. Sendo assim, questionamos como o contexto familiar 

pode interferir no comportamento e no processo de aprendizagem das crianças da Escola 

Municipal Eliel Cerqueira Mendes. A pesquisa teve como objetivo analisar de que maneira as 

relações familiares dos educandos da Escola Municipal Eliel Cerqueira Mendes influenciam no 

comportamento e aprendizagem da criança.   

 

2 Fundamentação Teórica 

 

No atual cenário educacional, torna-se imprescindível que a família e a escola caminhem 

juntas na educação e no desenvolvimento dos seus filhos e alunos, pois uma boa relação entre 

esses dois contextos contribui significativamente para a aprendizagem e o processo de 

constituição da criança, enquanto ser social, histórico e cultural, levando em consideração as 

demandas e as transformações da sociedade.  

Muitos são os desafios para que essa articulação se efetive, mas se a família e a escola 

trabalharem juntas, possivelmente teremos um bom resultado quanto ao futuro de nossas 

crianças. Dessa forma, de acordo com Dessen e Polonia (2007, p. 22) “a família e a escola 

emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos das 

pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, 

emocional e social”. Logo, é preciso que a família cumpra com os seus deveres, educando seus 

filhos, ensinando-os a serem responsáveis, honestos e a respeitar as regras e os limites. 

Enquanto a escola precisa realizar uma proposta pedagógica coerente e significante para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos seus alunos.  
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Assim sendo, o papel da escola não é apenas o de transmitir conteúdos, mas sim de 

contribuir junto com a família na construção ética e crítica dos alunos. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), em seu Art. 2º, ressalta 

a educação como “dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

Assim, quando essa integração realmente acontece, o trabalho da escola é mais produtivo e 

proporciona bons resultados na vida dos alunos, e a sociedade só tem a ganhar com esses 

sujeitos críticos, reflexivos, autônomos e preparados para a vida social.  

Contudo, a realidade vivenciada é bem diferente, ainda existem famílias que não dão a 

devida importância a essa parceria, bem como existem escolas que não buscam essa integração 

de forma mais significativa e construtiva, tanto para a comunidade, quanto para os alunos e o 

contexto escolar.  E na Educação Infantil não é diferente, a relação família e escola ainda é tida 

como desafio, pois nem sempre essa integração acontece de fato. Nesse sentido, no que se refere 

à função social da escola:  

 
Uma de suas tarefas mais importantes, embora difícil de ser implementada, é preparar 

tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades em um 

mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para o processo 

de desenvolvimento do indivíduo (DESSEN e POLONIA, 2007, p. 25). 

 

 

Visto isso, percebemos então a importância da relação entre esses dois cenários para o 

processo de desenvolvimento e constituição do sujeito, levando em conta as trajetórias de vida 

e o contexto social em que estão inseridos. Pensando nisso, é relevante também que essa 

interação constante entre a escola e a comunidade ocorra de forma participativa e dialógica, que 

sejam momentos produtivos, de troca de conhecimentos, de parceria e que contribuam para o 

processo de ensino-aprendizagem das crianças.  

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho é um estudo de caso etnográfico realizado na referente escola por meio da 

pesquisa de abordagem qualitativa. Nessa perspectiva, segundo Martucci (2001) esse tipo de 

estudo proporciona uma visão profunda e articulada do pesquisador com o fenômeno estudado, 

possibilitando a capacidade de retratar as situações do cotidiano, sendo considerado importante 

para a construção e avanço do conhecimento.  
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Essa foi uma ação desenvolvida de forma conjunta entre bolsistas de iniciação à 

docência e professoras supervisoras com o auxílio da coordenadora de área do Subprojeto. A 

ação ocorreu nas quintas-feiras dos meses de agosto a outubro de 2016. O caminho 

metodológico desta pesquisa deu-se por meio de observações participantes realizadas no âmbito 

escolar, tendo em vista o contexto social, histórico e cultural no qual os alunos  se encontram 

inseridos, levando em conta observações realizadas em sala de aula e no entorno da escola, na 

comunidade local.  Além das observações, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

as professoras, a gestora, os pais e os alunos. Devido à finalidade desse texto, utilizamos apenas 

as entrevistas com a gestora, uma das professoras e um responsável por uma criança. 

 

4 Resultados 

 

Os resultados são parciais referentes as entrevistas semiestruturadas realizadas, 

contendo informações obtidas por uma professora, um responsável por criança e a gestora da 

instituição de Educação Infantil. 

A professora entrevistada, aqui identificada como P1, é graduada em Pedagogia, pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, possui pós-graduação em Educação Infantil, 

Alfabetização e Letramento, atua há 22 anos na educação, sendo 17 anos na instituição 

pesquisada.  A gestora, aqui identificada como G1, é graduada em Pedagogia, possui pós-

graduação em Psicopedagogia e atua na educação há 22 anos, sendo 4 anos na instituição 

pesquisada. A pessoa responsável entrevistada,  aqui identificada como PR1, é avó de uma 

criança da escola, é solteira e não frequentou a escola. 

Entendendo que a colaboração efetiva dos pais na vida escolar dos filhos, participando 

das reuniões escolares, tendo um olhar mais cuidadoso, procurando saber da vida dos filhos, 

suas angústias, seus medos, e conquistas, é essencial para um bom desenvolvimento da 

aprendizagem e uma boa relação entre família e escola. Pensando dessa forma, perguntamos à 

professora se os pais das crianças participam do processo de aprendizagem dos alunos e de que 

maneira isso ocorre:  

 

Acredito que sim, vindo à escola para saber como está o desenvolvimento da criança 

na sala, ajudando nas atividades que mandamos para casa (P1). 

 

 

A parceria família e escola é uma relação bastante intrínseca, visto que são duas 

instituições diretamente ligadas ao desenvolvimento da pessoa, daí a importância de exemplos 
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positivos para a criança. Entretanto, os modelos de famílias ao longo dos anos vêm se 

diversificando, em muitos casos, os pais passam o dia inteiro no trabalho e seus filhos ficam 

com outro responsável: um parente, uma cuidadora e/ou outros. Esse distanciamento entre pais 

e filhos gera um conflito familiar, que certamente eclodirá no ambiente escolar.  Perguntamos 

à gestora da instituição como estes conflitos familiares se apresentam na escola, e ela nos disse:  

 

Apresenta-se na sala de aula, (a criança) começa a chorar, faz birra, morde o outro, 

apresenta agressividade, quer dar tapa na professora, bate no rosto do colega. Então 

reflexo de onde, de uma família desestruturada, que não tem aquele ambiente tranquilo, 

então o comportamento de casa reflete aqui na escola. (G1) 

 

 

Em se tratando de indisciplina, não podemos esquecer das questões advindas do 

ambiente familiar, o qual sabemos que influencia muito no comportamento do aluno, seja essa 

influência boa ou ruim. A família é a base do processo de ensino e aprendizagem e sua 

influência na vida de uma criança é muito importante e decisiva. Perguntamos a uma das 

pessoas responsáveis sobre a importância da escola para formação da criança e ela nos disse: 

 

Eu acho que a escola é tudo, sem a escola não tem formação nenhuma, não tem 

professor, não tem governo, sem a escola não tem nada, tudo começa na escola. A 

escola é a base. A escola é a base de tudo. (PR1) 
 

 

Sabemos que a responsabilidade pela educação da criança não é só da escola e nem da 

família, mas sim de ambas, juntamente com a influência da sociedade tanto para a formação 

humana quanto para a formação profissional. 

 

5 Conclusão 

 

A pesquisa se encontra em andamento, constatamos que o comportamento dos alunos é, 

em grande medida, reflexo do seu ambiente escolar, a educação dos pais em casa reflete no 

comportamento de seus filhos na escola. Há, ainda, uma grande carência a respeito da 

participação dos pais na educação de seus filhos. Isso acontece devido a maioria dos pais 

deixarem a responsabilidade da educação apenas para a escola e esta acaba carregando essa 

função sozinha, não construindo alternativas para que essa realidade possa mudar. Logo, essa 

falta de parceria reverbera no processo de ensino-aprendizagem das crianças.  
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Resumo: O presente texto aborda as reflexões acerca dos desafios artísticos-pedagógicos na 

aplicação de intervenções performativas no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, dentro do 

Subprojeto de Teatro na linha de ação no Ensino Médio, do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID. 
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Abstract: This text addresses the reflections about artistic-pedagogical challenges in the 

application of performative interventions at the Luiz Viana Filho State College, within the 

Subproject of Theater in the line of action in High School, of the Institutional Program of 

Teaching Initiation Scholarship - PIBID . 
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1 Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar o processo de experimentação e de aplicação de 

intervenções performativas no intervalo das aulas, no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, 

através do Subprojeto de Teatro Jogos performativos na linha de ação em Ensino Médio, do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. 

mailto:luaan-3@hotmail.com
mailto:leo.nans@hotmail.com
mailto:natali_paiva@hotmail.com
mailto:crisbarreto13@yahoo.com.br


117 
 

Desde sua origem em 2012, o subprojeto atua no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, 

com o objetivo de dialogar e adaptar as atividades planejadas para sua realidade. Nesse longo 

período, experimentaram-se inúmeras práticas que contribuíram tanto na formação crítica e 

reflexiva dos bolsistas do Subprojeto de Teatro, discentes em formação do curso de Licenciatura 

em Teatro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, como dos educandos do 

mencionado Colégio. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Este estudo é articulado entre as orientações da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2015), documento que orientará os currículos escolares do Brasil e engloba 

todas as fases da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), 

que, no presente texto, vem nortear o ensino de Artes no Ensino Médio, com as reflexões de 

André (2011), sobre o Teatro Pós-dramático na escola, muito semelhante às nossas práticas 

experimentadas na escola parceira. 

A experiência de nosso subprojeto, iniciou-se de maneira instigadora para todos os 

envolvidos (coordenadora, supervisora, bolsistas e comunidade escolar).  No início do ano, o 

subprojeto sofreu com as inquietudes e inconstâncias que o programa estava enfrentando por 

ajustes e cortes de gastos frente às tentativas que o governo tomava para resolver problemas 

estruturais em nível nacional. O programa, porém, resistiu e sobreviveu as arbitrariedades das 

instâncias maiores possibilitando-nos até uma inspiração de como nosso trabalho poderia se 

efetivar no espaço do colégio. 

Um dos desafios enfrentados na instituição foi o fato do colégio estar repleto de eventos 

culturais, artísticos e projetos estruturantes que sobrecarregavam os discentes, a escola e até 

mesmo seus espaços, impossibilitando o acontecimento de atividades extracurriculares como 

oficinas que poderiam ser executadas por nós.  
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Figura 1: Intervenção “Emaranhados”, no Colégio Estadual Luiz Viana Filho. 
Fonte: Acervo do Subprojeto.  Fotografia: Antonieta Ferreira Brito. 

 

 

A arte, segundo André (2011, p. 33) “apresenta modos de sobrevivência e de possíveis 

atalhos para as transformações”. Posto isso, era o momento de usarmos de nossa linguagem 

artística para sinalizarmos para a escola, a comunidade acadêmica e até entidades 

governamentais, a importância que o Programa, especialmente o Subprojeto de Teatro tem no 

espaço-tempo educacional da contemporaneidade, no qual estamos inseridos, e de criarmos 

estratégias para garantirmos o interesse dos alunos e suas participações nas propostas de 

atividades do Subprojeto. 

Assim, nos dividimos em três grupos distintos para a partir daí pensarmos na aplicação 

de atividades diferenciadas, intervenções que pudessem dinamizar o espaço/tempo de 20 (vinte) 

minutos do intervalo dos educandos, tornando-o mais agradável, propondo a interação entre os 

sujeitos e deles com o espaço, levando a arte não só o Teatro, mas também Música, Dança, 

Artes Visuais e Performance para seus meios. Tais práticas permitiam o contato sensível com 

trabalhos estéticos contemporâneos entre estudantes e bolsistas propositores. De acordo com a 

BNCC, expõe-se que: 

 

As Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro são formas de conhecimento que 

articulam saberes do corpo, da sensibilidade, da intuição, da razão, da emoção. Esses 

constituem um universo de experiências, de conceitos e de práticas singulares que 

engendram arranjos, sentidos e acontecimentos que contribuem para a interação 

crítica do estudante com a complexidade do mundo. (BRASIL, 2015, p. 516) 

 

 

Uma das dificuldades desse novo formato era ter um grande repertório de jogos 

performativos para propor, o que em contrapartida a tal dificuldade era-nos oferecida uma boa 

oportunidade de exercitar a criatividade, seja na pesquisa de práticas significativas que 

pudessem ser aplicadas nesse formato ou na criação de novos jogos propostos por cada grupo. 
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O formato até então explorado no subprojeto tratava-se de oficinas, a condição de termos 

de alinhar nossas investigações artístico-pedagógicas a uma nova realidade que se encontrava 

no colégio surgia como um fato desafiador, mas não um empecilho para nossas 

experimentações artísticas. 

 

3 Metodologia 

 

As atividades aplicadas tinham o caráter de intervenção e aconteciam sempre as 

segundas, quartas e quintas, no turno matutino e tiveram uma carga horária de 2 (duas) horas 

(das 8h às 10h) para cada dia de intervenção. Sendo que, dentro dessas 2 (duas) horas, das 8h 

até às 9h30, fazíamos a organização do espaço e a preparação corporal.  Das 9h30 às 9h50, 

execução da intervenção, restando 10 (dez) minutos (das 9h50 às 10h) para a finalização e 

arrumação do espaço. Foram no total 11 (onze) semanas, compreendidas entre julho a setembro 

de 2016. As intervenções de cada dia da semana mencionado eram planejadas e aplicadas por 

três grupos distintos, e atendiam ao repertório próprio de cada um.  

Como metodologia nas intervenções, foram utilizados, jogos teatrais de Spolin (2008) e 

Boal (2002), jogos performativos de Schettini (2012), brincadeiras populares, leitura de 

poemas, leitura de cordéis, apreciação e participação em intervenções performativas. Essas 

metodologias, ao passo que eram aplicadas, se revelavam importantes meios didáticos do fazer 

artístico-pedagógico bem como um espaço de diálogos políticos entre estudantes e ambiente 

educacional. 

Paralelo às atividades no Colégio, os alunos-bolsistas participavam também de práticas 

corporais, jogos e discussões sobre o fazer teatral, baseados nos livros de Fernandes (2002), 

Carbonari (2013) e Grotowski (1987), que abordavam as metodologias de trabalho de 

Laban/Bartenieff, Grotowski e Meyerhold  e, também, tinham atuação na formação e na 

preparação dos alunos para as atividades aplicadas. 

 

4 Resultados 

 

Nas primeiras intervenções, sentimos dificuldades, pois a maioria dos alunos não 

participavam por vergonha ou estranheza com aquele novo formato. Cada vez que 

planejávamos, tentávamos evitar as atividades que os outros grupos já tinham feito para não 

serem repetidas e, por consequência, ajustes eram recorrentes para evitar coisas que não davam 

certo, que sempre eram revistas e colocadas em prática de maneira mais adequada. 
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Depois de duas semanas, a partir de diagnósticos feitos, percebemos os tipos de 

intervenções que contemplavam mais os estudantes e as que não os afetavam muito, elucidando 

assim os caminhos para atividades futuras que pudessem despertar a atenção e a participação 

mais direta e efetiva dos alunos. 

Percebemos que a maioria dos coparticipantes das intervenções eram sempre os mesmos 

grupos de estudantes e, por isso, tentamos fazer com que isso mudasse, criando estratégias para 

alcance mais diversificado. Fizemos uma avaliação das atividades durante uma das 

intervenções, conseguimos respostas que nos permitiram pensar melhor no formato das 

intervenções, como estavam atingindo os educandos e o que eles mesmos desejavam 

experimentar naquele formato. Uma dessas avaliações, reconhece a relevância das intervenções 

nos intervalos do Colégio: 

 

 

Figura 2: Avaliação do educando X durante uma das intervenções. 
Fonte: Acervo do Subprojeto. 

 

 

5 Conclusão 

 

Percebemos, em meio a toda uma nova configuração das atividades do Subprojeto de 

Teatro e do próprio Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que as 

intervenções se revelaram importantes espaços de discussão, em que cada educando, além da 

fruição nas intervenções, podia se colocar, discutir questões que geralmente ficam acoitadas no 

ambiente de ensino pela automatização e sistematização das relações hierarquizadas, pouco 

exploradas no processo de ensino-aprendizagem. Assim, pensamos no espaço das intervenções 

artísticas no ambiente escolar, como um espaço participativo, onde educandos, professores, e 
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demais membros da comunidade escolar estejam igualmente inseridos no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

Referências 

ANDRÉ, Carminda Mendes. Teatro pós-dramático na escola (inventando espaços: estudos 

sobre as condições do ensino do teatro em sala de aula). São Paulo: Ed. da Unesp, 2011. 

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2002. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Documento 

preliminar. Brasília, DF, 2015. 

CARBONARI, Marília. A biomecânica de Meyerhold como recurso artístico-pedagógico 

de treinamento e criação corporal do ator: aplicações na formação e de o arte-educador. 

Paraná: Unicentro, 2013. 

FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento: O sistema Laban/Bartenieff na formação e 

pesquisa em artes cênicas. São Paulo: Annablume, 2002. 

GROTOWSKI, Jerzi. Em busca de um Teatro Pobre. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1987. 

SCHETTINI, Roberto Ives Abreu; SILVA, Daniel Marques da. Jogos Performativos: uso 

do jogo na formação do professor de teatro. VII Congresso da Abrace, v.13, n. 1, p.1-6, 

2012. 

SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. São Paulo: 

Perspectiva, 2008.  

 

 

 

  

 

 

  



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE 

  



123 
 

A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

E BIOLOGIA 

The contribution of PIBID in the training of science and biology teachers 

Cláudio Paixão de Souza1 

claudiosouza18@outlook.com 

 

Betânia Espírito Santo Andrade2 

borylay@gmail.com 

 

Luziêt Maria Fontenele-Gomes3 

luzietfontenele@uesb.edu.br 

 

 
1 Bolsista de Iniciação à Docência do Subprojeto Interdisciplinar na Linha de Ação em Educação de 

Jovens e Adultos, no Centro de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis 

Pacheco – CEEP. 
2 Professora Supervisora do Subprojeto Interdisciplinar na Linha de Ação em Educação de Jovens e 

Adultos, no Centro de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco – 

CEEP. 
3 Coordenadora de Área do Subprojeto Interdisciplinar na Linha de Ação em Educação de Jovens e 

Adultos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discutir a relação entre o PIBID e a formação 

de professores de Ciências e Biologia. O embasamento teórico se ancorou nos dispositivos da 

CAPES (2012) no que se refere ao PIBID e nas pesquisas acerca da formação docente de Soczek 

(2011) e Medeiros e Pires (2014). A metodologia utilizada apoiou-se na revisão bibliográfica. 

Os resultados apontaram para a valorização da formação docente. 
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Abstract: This paper aims to discuss the relationship between PIBID and the training of science 

and biology teachers. The theoretical basis was anchored in CAPES (2012) devices with regard 

to PIBID and in the research on teacher education by Soczek (2011) and Medeiros and Pires 

(2014). The methodology used was supported by the literature review. The results pointed to 

the valorization of teacher training. 

Keywords: Teacher Education. Biology. PIBID. 
 

 

1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID busca valorizar os 

futuros docentes, qualificando os professores para lecionar e melhorar o quadro da educação 

pública brasileira, oferecendo bolsas de iniciação à docência aos estudantes dos cursos de 

mailto:claudiosouza18@outlook.com
mailto:borylay@gmail.com
mailto:luzietfontenele@gmail.com


124 
 

licenciatura para que desenvolvam atividades em escolas da rede pública. A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES vem financiando programas 

educacionais, em parceria com as Secretarias de Ciência e Tecnologia e as Secretarias de 

Educação dos Estados, na tentativa de incentivar uma política educacional consistente que 

busque ampliar o acesso ao saber e fornecer respostas inovadoras aos problemas apresentados 

em âmbito nacional (CAPES, 2012). Diante desse panorama, este trabalho tem o objetivo de 

discutir a relação entre o PIBID e a formação de professores de Ciências e Biologia.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Dentre as políticas educacionais implementadas nos últimos anos no Brasil, de acordo 

com Medeiros e Pires (2014), o PIBID se estabelece a partir de 2007 com o propósito de efetivar 

melhoria na formação inicial e continuada dos professores da educação básica e atender à falta 

de profissionais para trabalhar com disciplinas específicas.  

A profissão de professor vem passando por transformações que, às vezes, causam 

dificuldades na sua efetiva atuação em sala de aula. Alguns relatos dos profissionais que atuam 

na área da educação têm sido marcados por desânimo e desalento quanto à profissão. Isso é 

perceptível devido à ausência de materiais didáticos, ao número reduzido de funcionários que 

desenvolvem atividades básicas nas escolas, à desvalorização da profissão entre outros fatores 

que são considerados essenciais no funcionamento das escolas.  

O professor é a pessoa que tem uma referência entre os alunos e os motiva a acreditar 

que a educação pode transformar o mundo. A educação também pode melhorar a qualidade de 

vida de muitas pessoas, alertando-as com informações básicas sobre saúde, saneamento, 

direitos e cidadania. Um jovem, ao adentrar a sala de um curso pré-vestibular, geralmente, busca 

uma profissão a seguir, estudando e conhecendo os conteúdos básicos da profissão que deseja 

ingressar e, nesse sentido, a docência era considerada uma profissão atraente e valorizada. No 

entanto, hoje, os alunos das licenciaturas têm apresentado um enorme desânimo ao conhecer o 

mercado de trabalho, além dos diferentes desafios que o exercício profissional da docência vem 

impondo, tais como: baixos salários, desvalorização da profissional, falta de visibilidade social, 

insegurança no trabalho, ausência de incentivo para aprofundamentos dos estudos, falta de 

material básico entre outras dificuldades. O PIBID, nesse contexto, para Soczek (2011), implica 

que: 

Para compreender a importância e significado do PIBID, é necessário, dentre outras 

coisas, refletir sobre a realidade da Escola e aspectos da formação dos professores que 

nela potencialmente irão atuar estabelecendo pontes nas relações entre (I) 
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professor/Escola (na perspectiva do espaço da prática docente) e (II) professor/IES 

(na perspectiva do espaço originário de sua formação). (SOCZEK, 2011, p. 13) 

 

 

O governo federal tem buscado uma forma de melhorar a formação de professores para 

atuarem nas escolas públicas e, também, atrair os estudantes dos cursos de licenciatura em 

permanecer na profissão, além de desenvolver interesse em suas respectivas áreas de 

conhecimento. E, nessa perspectiva, o PIBID vem contribuindo para a formação docente desses 

licenciandos, as experiências vividas pelos bolsistas de Iniciação à docência do PIBID na área 

das Ciências e da Biologia, tanto no campo teórico quanto no campo prático, vêm contribuindo, 

sobremaneira, para a formação docente. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho é um relato de experiência, aborda as ações realizadas pelos bolsistas de 

Iniciação à Docência – ID na área das Ciências e da Biologia em uma escola pública, situada 

na zona urbana, no sudoeste baiano. A temática foi Aedes aegypti; no primeiro momento, a 

professora supervisora propôs um estudo sobre o tema aos bolsistas ID. Em seguida, foi 

proposta a diretoria e toda comunidade escolar a aplicação de palestras sobre “As doenças 

causadas pelo Aedes aegypti, a ideia sendo aceita foi preparada uma palestra sobre o 

determinado tema. Os slides foram elaborados pensando no público que seria atendido, dessa 

forma, buscou-se ilustrar os slides com figuras que chamassem a atenção dos alunos, com 

explanações orais e com uma linguagem acessível a todos, evitando assim, uma linguagem 

muito técnica e uma apresentação cansativa com muitas leituras. 

O primeiro contato com as turmas foi feito por intermédio da supervisora, sendo todos 

os bolsistas apresentados às turmas, assistiriam às palestras. As atividades foram organizadas 

em dois dias, atendendo turmas do 7º e 8º anos. E, logo após a realização da palestra, foi 

aplicado um questionário, com o objetivo de identificar se os alunos estariam aptos a responder 

perguntas básicas e pequenos questionamentos sobre o tema discutido: Aedes aegypti. 

 

 

4 Resultados  

 

A turma apresentou uma significativa participação dos alunos, houve um debate sobre 

o tema, esclarecimento de dúvidas, relatos de alunos que já contraíram doenças causadas pelo 
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vetor Aedes aegypti, os sinais e sintomas que nos primeiros dias da doença foi aparecendo e seu 

período de internamento por aqueles que a doença se agravou. A busca por informações mais 

amplas sobre o mosquito e a troca de saberes foi de extrema importância para que os 

conhecimentos pudessem ser construídos na sala de aula. 

 A troca de experiências, os relatos e a busca das respostas diante das dúvidas é um 

divisor e incentivador para um graduando em formação que se encontra diante de uma sala de 

aula, ao adentrar a escola e perceber que aquela realidade já foi a sua. Nesse momento, frente a 

frente com uma turma, surge a reflexão sobre determinadas realidades e, diante disso, a busca 

de se tornar um profissional que esteja sempre em formação, proporcionando aos alunos um 

incentivo para estudar, dialogar e tornar-se um referencial para as novas gerações. 

Diante da palestra e, em seguida, do tempo aberto para a discussão e retirada de dúvidas, 

os alunos, de posse do questionário, esclareceram algumas questões solicitadas. Assim, foi 

possível perceber que a turma realmente compreendeu o assunto. Diante do sucesso desse tipo 

de abordagem pedagógica, propôs-se novas formas de estudo com o intuito de explorar melhor 

o tema a ser estudado. 

 

5 Conclusão 

 

O PIBID tem possibilitado aos alunos dos cursos de licenciatura um diferencial de 

enorme importância, a sua contribuição na formação desses profissionais é imensurável, uma 

vez que mostra aos futuros licenciados que adentram na sala de aula, tanto a percepção do dia-

a-dia das escolas como a do déficit da educação brasileira. Mas, a partir dessa complexa 

realidade, os licenciados, que tiveram oportunidade de participar do PIBID, buscam ser 

profissionais diferentes, não permitindo que esse quadro educacional os desmotive na 

caminhada.  

Haja vista que sempre haverá diversas formas de ensino, possibilitando ao profissional 

novos conhecimentos e outras mudanças metodológicas, incentivando o diálogo entre 

aluno/professor, visto que a educação vai muito além da sala de aula. Uma função ímpar nos 

últimos anos, proporcionando aos futuros professores a realidade das escolas brasileiras e do 

ensino, fazendo com que busquem sempre outros horizontes e favorecendo um ensino que ainda 

possa ser considerado de qualidade.  
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Resumo: Este trabalho aborda a importância da inclusão da Educação Física (EF) para os 

alunos que integram a modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas 

correspondentes ao Ensino Médio (EM). Este estudo traz o diagnóstico das vivências da EF no 

período de 2015 a 2016, uma vez que a EF ainda é identificada pela maioria dos alunos da EJA 

como uma prática recreativa, além de não ser valorizada como componente curricular, mas 

situada como mera atividade com caráter de entretenimento. É, a partir dessa concepção 

equivocada que discutimos a necessidade da inclusão e da ressignificação da EF no contexto da 

EJA. 

Palavras-chave: Educação Física. Inclusão. EJA. 

 

Abstract: This work addresses the importance of including Physical Education (PE) for 

students who are part of the Youth and Adult Education (EJA) teaching modality, in the stages 

corresponding to High School (EM). This study presents the diagnosis of PE experiences in the 

period from 2015 to 2016, since PE is still identified by most students of EJA as a recreational 

practice, in addition to not being valued as a curricular component, but situated as a mere 

activity with entertainment character. It is from this misconception that we discuss the need for 

the inclusion and reframing of PE in the context of EJA. 

Keywords: Physical Education. Inclusion. EJA. 
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1 Introdução 

 

A nosso juízo, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) continua fora das prioridades de 

investimentos políticos e financeiros dos governos, o que demonstra o fato das políticas 

públicas ainda estarem desconectadas da educação formal. Entre os componentes curriculares 

que também sofrem com essa desvalorização social, destaca-se a Educação Física (EF). A 

inclusão da EF como disciplina escolar representa a possibilidade de acesso à cultura corporal 

de movimento (jogos, esportes, ginástica, lutas, danças etc.).  

Aliada a essa perspectiva e realidade dos alunos que frequentam a EJA na escola, 

pudemos constatar que os seus conteúdos escolares são pouco explorados, tanto nos 

conhecimentos científicos como na prática. Deste modo, o objetivo desse trabalho é identificar 

a importância da EF a partir da perspectiva dos estudantes que integram essa modalidade de 

ensino, a EJA/Ensino Médio (EM).  

 

2 Metodologia 

 

Na construção deste trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa e 

exploratória que busca compreender e interpretar a maneira que os estudantes da EJA 

conceituam a Educação Física. Além de expor a realidade destes mesmos alunos em contato 

com a disciplina, salientando também os obstáculos encontrados e, principalmente, a 

importância da EF num contexto em que esta disciplina não é incluída: o contexto da EJA. 

Desta maneira, as etapas deste trabalho consistem: nos relatos das vivências dos autores 

desta obra enquanto bolsistas de iniciação à docência durante os diversos momentos que se 

fizeram presentes com os alunos da EJA nos horários de aula.  

Os resultados de tais vivências foram obtidos pelos autores deste trabalho através das 

constantes observações comportamentais dos alunos, somados aos vários diálogos com os 

mesmos, dentro e fora do horário de aula, a respeito de suas realidades enquanto estudantes da 

EJA, assim como a Educação Física poderia refletir de maneira construtiva em suas vidas. 

Todas estas informações foram registradas através de inúmeras anotações ao decorrer do ano 

letivo, e englobam particularidades da Educação Física em um ambiente escolar único que é o 

âmbito da EJA. 

Para auxiliar na construção desta obra, foram também consultados materiais 

bibliográficos que pudessem embasar nossas experiências e ajudar ao leitor a descobrir algumas 

particularidades sobre a EJA e a necessidade da inserção da Educação Física neste contexto, 
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assim como salientar a importância que esta disciplina propõe para o corpo escolar.  

 

3 Fundamentação Teórica 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, no Parecer CEB 11/2000, estabelecem que, 

sendo a EJA uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, 

os componentes curriculares dessas etapas valem para essa modalidade. Sendo a EF 

componente da Educação Básica, sua proposta se estende à EJA que, como os demais 

componentes do currículo, deve se readaptar no sentido de mudar suas características, 

necessidades e interesses, mediante as diferentes identidades dessa modalidade de ensino.  

Ao conhecer todas essas dificuldades, precisamos pensar sobre o que seria a EF para 

a EJA, de acordo com estudos de Mazzotti e Pereira (2008), podemos perceber que a EF é 

deixada ao segundo plano. Esse fator ocorre devido à facultatividade da lei, à falta de espaços 

favoráveis e à hierarquia das disciplinas que julgam que as de maior importância são as que 

preparam os alunos para o mercado de trabalho. Essas conclusões se baseiam em uma 

representação da EF, a qual é compartilhada entre alunos, professores e escola. Carvalho 

defende uma concepção de EF para EJA como uma: 

 

[...] prática pedagógica, aborda / tematiza o conhecimento da área denominada 

“Cultura Corporal”, através da contextualização (teórica e prática) dos jogos, das 

ginásticas, da dança, das lutas, da forma esportivizada que estas atividades assumem, 

assim como pela ludicidade e prazer que o trabalho corporal propicia (jogos e 

brincadeiras). Estas práticas envolvem códigos, sentidos e significados da sociedade 

que os cria e mantêm – sendo, portanto, produção cultural. (CARVALHO, 2011, p. 

2) 

 

A partir desta ideia, entende-se que a EF não é apenas uma disciplina prática importante 

pelo fato de proporcionar uma cultura corporal de movimento, mas também um componete 

curricular que deve disponibilizar ao aluno o conhecimento e torná-lo reflexivo, pois a EF em 

seu leque abrange uma diversidade de conteúdos, com os quais podem ser trabalhados inúmeros 

valores.  

 

4 Resultados 

 

Ao longo de todo percurso formativo no programa PIBID, ministrando aulas como 

membros do PIBID no colégio Luís Viana Filho, pudemos observar como os alunos da EJA 

encaravam as aulas de EF. A princípio foi uma surpresa para nós vermos alunos que, em sua 
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grande maioria eram jovens com faixa etária entre 18 e 25 anos, pois quando pensávamos em 

EJA, imaginávamos alunos com idades mais avançadas, porém as vivências realizadas durante 

as aulas de Educação Física nos mostraram outra realidade.  

Durante nossas vivências, buscamos materiais de outros estudiosos, assim como alunos 

de nossa Universidade que já atuaram na mesma escola que nós, como membros do PIBID, e 

encontramos informações de suma importância acerca do mesmo contexto EJA e Educação 

Física. Achamos pertinente destacar alguns pontos deste material que se assemelha 

demasiadamente com nossas vivências no ambiente da EJA. Portanto, ressaltamos os estudos 

de Pires et al. (2015) apontando a característica juvenil dos alunos que compõem a EJA e a 

importância da Educação Física: 

 

[...] observou-se que o rejuvenescimento da população da EJA se constitui em algo a 

ser entendido e enfrentado, uma vez que as limitações do ensino noturno pode 

produzir um modelo formativo, que deixe de fora vários elementos e conteúdos 

abordados nas séries regulares do ensino diurno; e a educação física é apenas um 

exemplo, ou seja, ao menos no espaço institucional, esta clientela não aborda aspectos 

da cultura corporal de movimento. (PIRES et al., 2015, p. 166) 

 

Associada a esta característica juvenil dos alunos da EJA, observamos de perto o fator 

da evasão escolar na EJA. Os alunos da EJA possuem uma jornada diária longa, trabalham 

durante o dia e buscam, à noite, o conhecimento que no seu percurso escolar ainda não 

conseguiram absorver. É justificável que este mesmo aluno possa apresentar um desgaste 

corporal significativo, somado ao estresse mental e à facultatividade da disciplina, podemos 

compreender esses fatores como propulsores para as altas estatísticas de evasão escolar na EJA. 

A respeito da facultatividade da disciplina, Pires et al. (2015) salienta: 

 

Esta situação na prática está acabando por excluir justamente aqueles que, a nosso 

juízo, mais deveriam ter uma consciência corporal, pois estão a todo o tempo lidando 

com questões que tem o corpo como base para a construção do seu projeto histórico. 

(PIRES et al., 2015, p.155) 

 

 

Para Machado (2009), um dos fatores pela não obrigatoriedade da EF na EJA é que a 

maioria dos alunos que estuda no período noturno cumpre uma jornada de trabalho desgastante 

durante o dia, tornando assim incompatível a prática de atividades corporais associada à prática 

educacional destes. Porém, podemos dizer que esse pensamento não se justifica, pois a EF não 

é composta somente por exercícios físicos desgastantes e treinamento corporal, a EF deve ser 

entendida a partir de uma visão muito mais ampla do que apenas o gesto motor. 

Assim, torna-se um desafio para nós, futuros professores, lidar com situações como esta 
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em nossas aulas de EF. Presenciamos diversas vezes relatos de alguns alunos em relação às 

outras disciplinas e ao que eles compreendem como consciência sobre seu próprio futuro. Em 

diversas ocasiões, muitos alunos deixavam transparecer a carência de estímulos para uma 

melhor qualidade de vida tanto profissional quanto intelectual. São alunos carentes, carentes de 

instrução e de aulas que possam expandir suas consciências e os tornar cidadãos reflexivos e 

críticos.  

Sendo assim, é justamente por este motivo que se torna essencial reforçar a importância 

da EF na EJA, pelo fato de conscientizar esses alunos da importância de ter um estilo de vida 

ativo, justamente pelas longas jornadas de trabalho quando o corpo não é exercitado de forma 

saudável. E, também, pela necessidade de os alunos terem a EF aplicada como fonte de 

conhecimento necessário, por meio das inúmeras práticas e modalidades que a EF abrange e 

pode proporcionar para a formação de cidadãos melhores, conscientes de seu verdadeiro papel 

na sociedade, tornando-os reflexivos em suas ações, auxiliando-os para a busca de uma 

consciência social.  

 

5 Conclusão 

 

Podemos concluir que foram de fundamental importância as nossas intervenções com 

aulas de EF realizadas junto aos alunos da EJA, fizemos a diferença no sentido de que esses 

estudantes tiveram acesso não apenas a parte técnica e mecânica do conteúdo corporal, mas 

também, desfrutaram de momentos ricos repletos de reflexão e crítica sobre os diversos 

processos sociais de opressão, alienação, exclusão e discriminação. Acreditamos nós, futuros 

professores, que contribuímos junto com a Educação Física de maneira significativa na vida 

dos vários alunos aos quais tivemos a oportunidade de conviver durante o ano letivo de 2015 

até o presente momento de 2016.  
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Resumo: Este trabalho pretende analisar a concepção do professor a respeito do ensino da 

geometria e assim discutir a sua importância no desenvolvimento do conhecimento matemático. 

Essa pesquisa é de cunho qualitativo do tipo estudo de caso, desenvolvida pelo subprojeto de 

matemática, linha de ação ensino fundamental II. Em busca do nosso objetivo optamos em fazer 

uma entrevista semiestruturada com um professor do colégio. Assim, inicialmente, buscamos 

compreender a concepção do professor sobre a geometria e o seu papel no ensino da 

matemática. E, além disso, a importância na formação de alunos críticos e capazes de produzir 

uma visão geométrica. Em seguida, fizemos a análise de dados obtidos com a entrevista. Essa 

análise está dividida em tópicos: o ensino da geometria; a geometria no ensino fundamental e 

formação de professores. E por fim, concluímos que a compreensão dos demais conteúdos 

matemáticos depende também do conhecimento geométrico, porque a geometria possibilita 

representações importantes para o campo matemático. 

Palavras-chave: Ensino. Geometria. Representação.  

 

Abstract: This work aims to analyze the conceptions of the teacher regarding the teaching of 

geometry and, thus, discuss their importance in the development of mathematical knowledge. 
This research is a qualitative case study developed by the subproject of mathematics, line of 

action of elementary education II. In pursuit of our goal, we decided to conduct a semi-

structured interview with a schoolteacher. Thus, initially, we sought to understand the 
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conception of the teacher on geometry and its role in the teaching of mathematics, and, beyond 

that, its importance in the training of critical students, capable of producing a geometric vision. 

Subsequently, we analyzed the data obtained with the interview. This analysis is divided into 

topics: the teaching of geometry; geometry in basic education and teacher training. Finally, we 

concluded that the understanding of other mathematical content depends also on geometric 

knowledge, since geometry enables the development of important representations for the field 

of mathematics. 
Keywords: Teaching. Geometry. Representation. 
 

 

1 Introdução 

 

Nessa pesquisa buscamos discutir sobre a concepção do professor relacionada ao ensino 

da geometria no ensino fundamental II. A concepção aqui analisada é de um professor da Escola 

Estadual Maria José Lima Silveira, localizada na cidade de Jequié, Bahia. 

Para obtenção de alguns dados recorreu-se a uma entrevista com um professor a respeito 

do ensino da geometria no ensino fundamental. Nessa entrevista foram tratadas questões que 

compreendiam: abordagem do conteúdo, dificuldades para o desenvolvimento do ensino da 

geometria, recursos utilizados para construção do conhecimento e a importância do ensino da 

geometria.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A geometria teve seu surgimento inevitável por causa de problemas práticos, 

provenientes da necessidade que os homens tinham em medir suas terras, construir casas e, 

também, na observação dos astros, podendo assim prever seus movimentos. A palavra 

geometria veio do grego geometrein que significa medir a terra.  

Por poder simplificar intuitivamente as linguagens algébricas e aritméticas, a Geometria 

é uma importante área da matemática. Se por um lado, as equações, funções, álgebra, aritmética 

são vistas como a base da matemática, por outro, a geometria é a representação, a modelagem, 

a expressão, a forma traduzida e bem adaptada de tais conceitos. Por isso, não faz sentido a 

valorização de um ramo da matemática em detrimento de outro, de acordo com Rogenski: 

[...] a geometria promove o entendimento de diferentes conteúdos da matemática, é 

por isso que precisa ser trabalhado em conjunto com cada conteúdos, pois dessa forma 

os alunos entenderão melhor até mesmo o cálculo algébrico que, muitas vezes, parece 

abstrato. (ROGENSKI, s/d, p. 6) 
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A geometria pode ser entendida como expansão de dimensões ou como forma de 

superação de fronteiras quando utilizada para relacionar conteúdos. Além disso, ela deve ser 

entendida como parte indissociável de toda matemática e, principalmente, da realidade 

cotidiana do aluno. De qualquer modo, a geometria não “esgota em si mesma” (BRASIL, 2006, 

p. 91).  

 

3 Metodologia 

 

O projeto aqui desenvolvido tem um caráter explicativo, que “procura identificar os 

fatores que causam um determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da realidade” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p.127). A pesquisa qualitativa é importante porque o estudo 

do homem deve considerar que o ser humano não é passivo, mas sim ativo, pois interpreta o 

mundo em que vive continuamente e transmite suas interpretações aos demais a sua volta.  

 Assim, o método para coleta e produção de dados foi por meio de uma entrevista 

semiestruturada construída a partir do estudo de alguns textos sobre o ensino da geometria. 

Tendo intuito de deixar evidente de que modo o professor pensa o ensino da geometria na sua 

prática.  

 

4 Resultados 

 

  A geometria, no ensino fundamental, “deve proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano” (BRASIL, 2006, 

p.75). Para tanto é necessário que os alunos compreendam como a geometria interage no seu 

espaço, conforme o Professor entrevistado, P1: “tudo a nossa volta possui uma forma [...]”,  

Observe que, para P1, trabalhar com a geometria é procurar associar os objetos e o 

espaço nos quais os alunos estão inseridos, por exemplo, a sala de aula e suas dimensões.  

Também P1 relata sua dificuldade em desenvolver esse conteúdo tão importante para a 

formação dos alunos, destacando que a ausência desses conhecimentos durante a sua formação. 

Mediante essa discussão, encontra-se a contribuição de Almould: 

 

Em primeiro lugar, identificamos como fator de dificuldades o nosso sistema educativo, que 

define a política da educação com recomendações e orientações gerais sobre os métodos, os 

conteúdos e o saber fazer, deixando para cada escola definir os conteúdos que julga importantes 

para a formação de seus alunos, o que faz com que a geometria seja frequentemente esquecida. 

(ALMOULD, 2004, p. 99) 
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Além do “esquecimento” da geometria, Almould sublinha outra problemática: 

 

Podemos apontar, em relação à formação dos professores, que esta é muito precária quando se 

trata de geometria, pois os cursos de formação inicial não contribuem para que façam uma 

reflexão mais profunda a respeito do ensino e da aprendizagem dessa área da matemática. Por 

sua vez, a formação continuada não atende ainda aos objetivos esperados em relação à geometria. 

Assim, a maioria dos professores do ensino fundamental e do ensino médio não está preparada 

para trabalhar segundo as recomendações e orientações didáticas e pedagógicas dos PCN. 

(ALMOULD, 2004, p. 99) 

 

 

Nessa mesma direção, encontramos a fala do professor (P2) que salientou a deficiência 

desses conhecimentos desde a época de criança e que perdurou até o curso de formação inicial. 

 

5 Conclusão 

 

O texto apresentado centra-se em compreender algumas características do ensino de 

geometria, mas devido a sua complexidade torna-se impossível o esgotamento do assunto. No 

entanto, muitos trabalhos têm se debruçado na busca de ações mobilizadoras para o seu ensino. 

Com o intuito de compreender que o conhecimento se constrói sob as representações e 

significados. Logo, cabe a cada um de nós, professores em formação e em exercício, atribuirmos 

o devido valor e importância a essa matemática tão relevante para o desenvolvimento intelectual 

do aluno.  
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Resumo: Esse trabalho busca construir uma estrutura alternativa para a relação entre 

universidade e escola, normalmente tida como verticalizada, amparamo-nos em processos de 

comunicação da ciência e na noção de rizoma e de rede para construir a nossa rede particular 

formada por: pesquisadores e professores da UESB; bolsistas do PIBID; professores do ensino 

médio e alunos do ensino médio. Nossa intenção é que essa formatação possa ser integrada à 

cultura escolar. 

Palavras-chave: Educação. Ética. Interdisciplinaridade.  

 

Abstract: This work seeks to build an alternative structure for the relationship between 

university and school, normally seen as vertical, we rely on science communication processes 

and the notion of rhizome and network to build our private network formed by: researchers and 

professors at UESB; PIBID scholarship holders; high school teachers and high school students. 

Our intention is that this formatting can be integrated into the school culture. 

Keywords: Education. Ethic. Interdisciplinarity. 

 

 

 

mailto:layna.meira@hotmail.com
mailto:paula238costa@hotmail.com
mailto:fabriciojka@gmail.com
mailto:wallacequimica@hotmail.com


140 
 

1 Introdução 

 

Este trabalho busca organizar uma alternativa formativa à gramática escolar tradicional 

focada na sala de aula e na transmissão de conteúdos. Nesse sentido, o grupo do PIBID – ensino 

de química profissionalizante tem buscado alternativas. Uma maneira desenvolvida foi formar 

uma rede distribuída e colaborativa entre pesquisadores da UESB, professores do ensino médio, 

alunos bolsistas e alunos do ensino médio. Nossa expectativa é ampliar essa rede, nesse sentido, 

buscamos referências nos processos de comunicação da ciência e na ideia de rede por meio das 

construções de Deleuze; Guattari (1995). 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A ciência se produz por processos de comunicação, conforme Figura 1 a seguir, Pombo 

(2002) defende que a ciência é feita em três processos comunicativos: o primeiro na 

comunidade entre sábios é uma comunicação horizontal entre comunidades falantes de uma 

mesma linguagem; o segundo é a comunicação social, vertical entre ciência e sociedade, mas 

chamada de divulgação científica e, por último, o terceiro processo é a comunicação vertical 

entre gerações, da comunidade de sábios para a escola, também chamado de ensino. 

 

 

 
 

Figura 1: O caráter constitutivo do ensino processo de ensino. 
Fonte: POMBO, 2002. 

 

 

Quando a linha vermelha não existe, ou seja, não existe a comunicação entre escola e 

comunidade de sábios (Universidade) passamos a ter uma escola reprodutivista. Então de que 

maneira é possível aumentar os processos de comunicação da ciência? Essa é a questão central 
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que deve ser priorizada no ensino de ciências. A pobreza da representação de ciência e cientista 

deve-se a pouca interação entre Escola e Universidade.  

Na mesma produção acadêmica, Pombo (2002) afirma que o conhecimento não é algo 

que se constrói de forma singular, o conhecimento começa a existir a partir do momento em 

que se há a comunicação de pares, seja ela a divulgação científica, ou o processo de ensino. 

Mas, acima de tudo, nunca se deve esquecer o diálogo entre a Escola e a Universidade. 

Se contarmos apenas com o processo de ensino, com a Universidade realizando um 

monólogo com a escola, o conhecimento não vai se desenvolver, e caso se desenvolva, será de 

uma forma autoritária e maçante. Entretanto, quando se estabelece um diálogo entre a escola e 

a Universidade, o conhecimento deixa de se desenvolver de forma autoritária e começa a se 

desenvolver de forma democrática e dialogada. 

Logo, deve-se promover o diálogo via escola e universidade, que até o momento tem 

sido escasso. Com a remoção do autoritarismo da sala de aula, aluno e professor vão se tornar 

serventes da ciência, como Humboldt (apud POMBO, 2002) assinala “nem o aluno serve ao 

professor, nem o professor serve ao aluno; ambos servem a ciência”. Eles trabalham lado a lado 

para o seu progresso, numa relação complementar e igualitária, em regime de trabalho 

cooperativo que a fórmula do seminário traduz. 

Tornando o papel mais importante, o da ciência, que leva ao desenvolvimento da 

Universidade e, também, fomenta perguntas. A ciência que há séculos atrás era vista como 

cultura, mas com o passar do tempo foi se fechando e assim fazendo com que os leigos não a 

entendessem. Os processos de comunicação são facilmente relacionados com a ideia de rede, 

ampliar os processos de comunicação é construir uma rede distribuída, um rizoma. Logo, vamos 

problematizar um pouco a noção de rede. 

A ideia de rede e rizoma que foi proposta por Deleuze e Guattari (1995). Nesse modelo, 

as relações entre Escola e Universidade são vistas de forma horizontalizada, assim a 

Universidade não é considerada como superior ou inferior à escola. Um rizoma, para a botânica 

é um sistema de raiz, diferente dos outros pelo fato de ser um sistema muito entrelaçado e muito 

complexo. O que Deleuze propõe então é construir uma lógica e entender uma dinâmica 

evolutiva do conhecimento dentro da lógica de um sistema aberto. Essa metáfora adentra em 

outra imagem da unidade da ciência e dos saberes. 

Tradicionalmente, utiliza-se a metáfora da árvore para compreender os vários saberes. 

O tronco da árvore seria a filosofia, ela começa a desenvolver os galhos das mais diversas 

especializações que, embora mantenham suas estreitas ligações com o tronco, não se ligam 

diretamente. O paradigma arbóreo implica uma hierarquização do saber, com forma de mediar 
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e regular o fluxo de informações pelos caminhos internos da árvore do conhecimento. A 

frondosa árvore que representa os saberes se apresenta de forma disciplinar: fragmentados (os 

galhos) e hierarquizados (os galhos ramificam-se e não se comunicam entre si, a não ser que 

passem pelo tronco). Deleuze (1996, p. 28) acha curioso como a árvore dominou a realidade 

ocidental e todo o pensamento ocidental, da botânica, a anatomia, mas também a gnosiologia, 

a teologia, a ontologia, toda a filosofia. Para ele, é uma consequência da própria filosofia 

transcendente, uma doença propriamente europeia. Em oposição à árvore, Deleuze e Guatarri 

(1996, p. 29) defendem o rizoma, resumem que, “diferentemente da árvore ou de suas raízes, o 

rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não 

remete necessariamente a traços de mesma natureza” 

Podemos enumerar os seguintes princípios do rizoma: princípio de conexão e de 

heterogeneidade; princípio da multiplicidade e princípio de ruptura a-significante. 

 O princípio de conexão e de heterogeneidade se situa em qualquer ponto de um rizoma, 

visto que pode ser conectado a qualquer outro ponto. Um rizoma não começa nem termina, não 

tem ponto de entrada nem de saída, não conclui, nem se acaba, não tem centro nem hierarquia, 

está sempre em imanência. 

 O princípio da multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, não se refere a um 

conjunto de unidades, mas a dimensões que não podem crescer ou evoluir a não ser que se mude 

de natureza.  Em outras palavras, multiplicidade é uma singularidade em conexões com o seu 

entorno (sistema aberto), quanto maior for o seu entorno, maior sua multiplicidade. 

O princípio de ruptura a-significante é quando um rizoma pode se partir em qualquer 

parte. É impossível destruir um rizoma, pois sempre um remete a outro e a outro 

indefinidamente, podemos apenas deslocarmos, movimentarmo-nos nele, mas nunca destruí-

lo. 

 

3 Metodologia 

 

Os elementos principais da nossa rede ou nosso rizoma são: pesquisadores da 

universidade, a escola, os alunos, os professores da escola, os professores da universidade, os 

bolsistas do PIBID e, em consequência, a comunidade. Podemos formar o seguinte diagrama. 

Esse diagrama ou esse rizoma representa os elementos dos processos de comunicação da 

ciência, que devem ser complexificados e não simplificados, como acontece na prática 

pedagógica atual. Nossas unidades de análise são, portanto, o aumento do nosso rizoma e o 

aumento da multiplicidade e heterogeneidade, conforme a demonstração da Figura 2 a seguir. 
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Figura 2: Modelo de rede, rizoma aplicado ao projeto. 
Fonte: Pombo, 2002. 

 

 

4 Resultados 

 

A nossa rede já tem a participação dos seguintes nodos: cinco professores universitários; 

um programa de mestrado; um grupo de pesquisa e oito projetos desenvolvidos pelos alunos 

em colaboração com professores da UESB. Em todos esses projetos, há a interação com os 

cinco professores da UESB. 

Bolsistas do PIBID, na última apresentação de um dos projetos foi postulado a 

necessidade de transformar o projeto em Iniciação Científica Junior, como já consta um projeto 

em andamento no CNPq. Dessa forma, percebeu-se a necessidade de organizar e formalizar 

uma forma viável de realizar esse empreendimento. 

 

5 Conclusão 

 

Com essa prática pedagógica, ainda em processo de ampliação, esperamos que seja 

integrada à práxis pedagógica das escolas de forma independente do PIBID. Diferente do foco 

na sala de aula, o foco principal foi na interação entre os autores. Pensamos ser uma forma fácil 

de ampliar processos de ensino e aprendizagem. 
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Resumo: Tendo como base o processo pedagógico de ensino e sua relação com o currículo e 

suas peculiaridades, buscaremos abordar possíveis relações das ações docentes dentro da escola 

a partir da base de sustentação no processo de formação, o currículo. Sendo assim, é possível 

utilizar métodos de observação capazes de fazer refletir sobre a atuação do professor a partir do 

que oferece o currículo. É interessante perceber as diversas abordagens metodológicas que 

podem ser adquiridas pelo docente, que, ao mesmo tempo, difere a didática de lecionar de cada 

professor, algo que pode ter grande influência do currículo e o processo de formação, mas 

também da história individual do docente. 

Palavras-chave: Currículo. Formação docente. Professor.  
 

Abstract: Based on the teaching pedagogical process and its relationship with the curriculum 

and its peculiarities, we will seek to address possible relations of teaching actions within the 

school from the basis of support in the training process, the curriculum. Therefore, it is possible 

to use observation methods capable of reflecting on the teacher's performance based on what 

the curriculum offers. It is interesting to notice the various methodological approaches that can 

be acquired by the teacher, which, at the same time, differs the teaching didactics of each 

teacher, something that can have great influence on the curriculum and the training process, 

but also on the individual history of the teacher . 

Keywords: Curriculum. Teacher training. Teacher. 
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1 Introdução 

 

O currículo, visto como instrumento de guia de um determinado curso, assegura-se de 

um aval de disciplinas que são base para dar início a uma graduação, utilizando de início, das 

disciplinas teóricas de base para nortear o percurso e as complementares que são de determinada 

área do curso. É através do currículo que são tomadas as iniciativas para um planejamento do 

que se vai trabalhar e como trabalhar, utilizando procedimentos que facilitem o aprendizado e 

a relação com os alunos. No curso de Educação Física, acontece o mesmo processo de matriz 

curricular, no início, com as disciplinas de teorias de base, quanto no restante do curso e das 

disciplinas. 

A formação docente tanto no campo acadêmico quanto nos espaços extra universidade 

são dependentes do conhecimento, tendo como principal o conhecimento científico, mas, é 

relevante também o conhecimento empírico e de história de vida dos graduandos, o que pode 

enriquecer ainda mais o processo de formação, diante das diferentes ocasiões proporcionadas 

pelo momento em que vivemos. 

De passo a passo, chega-se ao ponto primordial do processo de graduação, o ser 

professor. Este processo é dependente das ações evolutivas adquiridas no decorrer da formação, 

que, no final, se associam, dando o caráter do conhecimento e levando a uma nova fase, a 

profissional. 

 

2 Metodologia 

 

O relato se dá através de uma avaliação observacional das aulas ministradas, fazendo 

relações da atuação profissional, do processo de formação dos bolsistas de iniciação à docência 

do Programa PIBID e sua base de sustentação na universidade, o currículo. 

As atividades diárias na escola serão observadas, levando em consideração a 

metodologia, a didática e a forma de como lhe dar como os alunos, visto que o espaço atuante 

define em formação de cidadãos pensantes, críticos e politizados. Ao mesmo tempo, a relação 

do currículo atual refletido na forma do professor atuar, percebendo as possíveis influências 

que a matriz curricular pode refletir no ser professor. 
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3 Fundamentação Teórica 

 

Sabemos a diversidade de conteúdos que são abordados no curso de Educação Física, 

de acordo com o currículo do curso, além dos conteúdos que não são inclusos na matriz, mas 

que são de extrema importância para o enriquecimento da área e do aluno. Propostas e propostas 

são encaminhadas com relação à diversidade destes conteúdos e sua importância para fazer 

parte da matriz curricular, mas é um processo de longo prazo e bastante resistente. Segundo 

Xavier Neto e Assunção (2003): 

 

Estas propostas vêm ampliar o debate da Educação Física no que diz respeito a seus 

conteúdos, objetivos, prática pedagógica, etc. Desta forma, estas teorias serão 

analisadas a partir de um modelo de sociedade e de homem que irão defender, 

definindo os objetivos da Educação Física no processo de formação dos indivíduos. 

(XAVIER NETO; ASSUNÇÃO, 2003, p. 4) 

 

 

Uma possível modificação da matriz curricular a fim de contemplar diversas áreas de 

conhecimento em que alcança a disciplina, tais como esportes recentemente intitulados e 

reconhecidos, que podem produzir grandes reflexões e serem apresentadas como novos 

conhecimentos e conteúdos contemporâneos são de importância grandiosa, visto que Xavier 

Neto e Assunção (2003, p.17) assinalam que “podemos afirmar que a Educação Física, ao 

buscar novas perspectivas passa a absolver novas tendências. Estas novas tendências passam a 

buscar um olhar crítico e um objeto de estudo na Educação Física, no intuito de compreender o 

Homem em sua totalidade”. 

E onde encontramos possíveis relações do currículo com a formação docente e a atuação 

profissional? Para ser professor de Educação Física é necessário que adquira uma abordagem 

que o docente melhor se identifique para atuar como profissional. As abordagens metodológicas 

são métodos que descrevem qual tipo de professor seremos ou queremos ser, de acordo com os 

objetivos que queremos alcançar com nossos alunos e, a partir disso, que é possível se ter uma 

avaliação sobra atuação docente. 

 

4 Resultados 

 

A importância de ser professor ao momento em que buscamos o conhecimento e nos 

debruçamos nesse tema, baseado no processo de formação até a conclusão da graduação. Ao 

percorrer do processo, é inevitável que a busca pelo conhecimento seja constante, para tornar 

mais completo ainda o globo de conteúdos e de capacidade intelectual que, por sua vez, 
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determina o potencial do professor. Mas, diante disso, sabemos que empecilhos são propagados 

pela falta de um conhecimento fino adquirido de várias áreas de conhecimento alocadas na 

Educação Física, tornando limitado o universo de conteúdos. 

Os esportes de quadra mais conhecidos pelo curso e pelo país são os mais atuantes como 

conteúdos nas escolas, de forma que restringe outro tipo de ensinamento e conhecimento para 

o aluno, levando em consideração também o objetivo da escola e a abordagem que cada 

professor adquire, não descartando a história de vida dos docentes, que é bastante relevante nas 

aulas. 

O currículo não pode ou não cabe abordar todos os conteúdos desejados e sugeridos, 

mas também não pode deixar de considerar fatores atuais da sociedade, que podem oferecer 

novas ideias e novos conhecimentos, como também é papel do professor, professor de Educação 

Física.  

 

5 Conclusão 

 

Toda reflexão acerca do que foi vivido e observado foi muito válido, a ponto de 

entendermos que o processo de formação docente e a profissão de professor são situações muito 

vulneráveis e que são dependentes do sistema que lhes proporciona a oportunidade, visto que o 

que vai diferenciar um indivíduo do outro, em relação ao conhecimento e a capacidade de 

ministrar, é a busca pelo novo, o interesse e a determinação com o que está fazendo, mantendo 

o compromisso sempre. Mesmo com as diversas peculiaridades existentes no currículo, umas 

positivas, outras negativas, o futuro professor deverá se apropriar de metodologias que sejam 

capazes de fazer do indivíduo um verdadeiro professor, conectando-se às abordagens como uma 

espécie de encaminhamento de suas ações.  

Por fim, percebemos a importância que um professor tem hoje na educação da 

sociedade, com isso, é necessário que a conscientização do ser seja pretenciosa ao ponto de 

tomar atitudes positivas quanto a sua profissão, independente dos entraves que são encontrados 

durante o processo de formação, tanto relacionado ao currículo e suas mediações, quanto às 

dificuldades de vida encontradas, que também têm papel fundamental para a aprendizagem. 
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Resumo: Propomos um relato da nossa trajetória no Programa de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) no curso de Letras – Português, do campus de Jequié, no Subprojeto de Letras – 

Português na Linha de Ação no Ensino Médio. Pretendemos explanar um pouco sobre a 

proposta do subprojeto e como se deu seu funcionamento e como o PIBID contribuiu para esse 

processo formativo. Tratamos da importância de uma formação continuada, na profissão 

docente. A formação de professores tem sido pauta frequente de inúmeras discussões nas 

universidades, é necessário discutir acerca do processo de formação docente tanto no ambiente 

acadêmico quanto em ambiente escolar. 

Palavras-chave: Formação Docente. Ensino de Língua Portuguesa. PIBID Letras Ensino 

Médio.  

  

 

Abstract: We propose a report of our trajectory in the Teaching Initiation Scholarship Program 

(PIBID) in the Literature course - Portuguese, from the Jequié campus, in the Literature 

Subproject - Portuguese in the High School Action Line. We intend to explain a little about the 

subproject proposal and how it worked and how PIBID contributed to this formative process. 

We deal with the importance of continuing education in the teaching profession. Teacher 

training has been a frequent topic of numerous discussions at universities, it is necessary to 

discuss about the process of teacher training in both the academic and school environments. 

Keywords: Teacher Education. Portuguese Language Teaching. PIBID Letras High School. 
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1 Introdução 

 

Uma das dificuldades encontradas no processo de formação docente é a diferença entre 

teoria e prática, ou seja, a separação entre o que se vê nas universidades e o que se trabalha em 

sala da aula. É necessário que o professor desenvolva a prática da pesquisa e contribua para a 

construção de um projeto político pedagógico relevante, tornando suas práticas inovadoras, 

também é papel do professor se atualizar permanentemente, inclusive no manejo das novas 

tecnologias.  

A maioria dos docentes em seu processo de formação e desenvolvimento 

pessoal/profissional já sentiu necessidade de ajuda para ultrapassar dificuldades no decorrer do 

percurso, principalmente dificuldades com as lacunas deixadas na sua formação docente. 

Assim, o PIBID tornou-se primordial para os futuros licenciados, além de colaborar com a 

iniciação do docente em ambiente escolar, o PIBID ainda ajuda sanar muitas dúvidas e suprir 

lacunas deixadas no processo de formação no ambiente acadêmico.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A educação vive um tempo de incertezas, em que sentimos a necessidade de mudança, 

mas nem sempre sabemos qual seria a direção, muitas vezes as pessoas falam dos mesmos 

problemas, e as organizações ligadas à educação contribuem para essa “vulgata”, fechando 

assim os olhos para outras questões de mesma ou maior importância. Nossa base teórica se 

baseia em uma necessidade, a da formação de professores construída dentro da profissão, traz 

cinco faces dessa problemática, e também a volta da preocupação com os professores como 

foram nas décadas de 70, 80 e 90.  

O que seria um bom professor? Esse é o primeiro tema que António Nóvoa (1992, 1995) 

traz, o autor afirma que é difícil dizer como seria um bom professor, mas é possível esboçar 

alguns apontamentos simples, sugerindo disposições que caracterizam o trabalho docente nos 

tempos de hoje. Ao sugerir essas disposições, ele afirma que pretende romper com um debate 

sobre as competências que lhe parece saturado, afirma adotar um conceito mais líquido e menos 

sólido, que pretende olhar para a formação da identidade do professor. 

As pesquisas sobre formação de professores têm destacado a importância de se analisar 

a questão da prática pedagógica como algo relevante, opondo-se assim às abordagens que 

procuravam separar formação e prática cotidiana. Nóvoa (1995, p. 23) assinala que: “o aprender 

contínuo é essencial se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, 
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como lugar de crescimento profissional permanente”. Para o autor, a formação continuada se 

dá de maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumentos contínuos de 

análise. Por isso, há uma necessidade de uma formação contínua de sua prática, no sentido de 

esta oportunizar aos docentes um entendimento da interação com seus pares, bem como no 

próprio contexto social e educacional.  

 

3 Metodologia 

 

A metodologia ocorreu a partir de levantamentos bibliográfico, sendo feitas 

comparações, interpretações e atribuição de significado a algumas teorias, e a pesquisa-ação 

em que, nós futuros professores, tivemos contato direto com os alunos envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. 

 

4 Resultados 

 

Começamos a refletir a importância da escola como espaço de formação docente, 

possibilitando contato direto do ambiente escolar com a universidade, compreendemos como 

se dá o processo de ensino-aprendizagem em uma real situação de ensino. Percebemos a 

diferença entre os turnos, em que era mais complexo trabalhar com turmas do noturno, pois, 

tinham mais dificuldades com os assuntos e não tinham material didático apropriado, diferente 

da turma do matutino, em que eram mais entusiasmados, tinham mais facilidade com o 

conteúdo e mais tempo para se dedicarem às atividades extraescolares.  

 No contato com o ambiente escolar, podemos pôr em prática todo o conhecimento 

adquirido previamente na universidade, percebemos também que nem toda teoria pode ser 

colocada em prática, pois isso depende de muitos fatores, por exemplo, falta de material, 

recursos didáticos, espaços entre outros.  

Percebemos a importância do projeto não só para nossa formação quanto docentes, mas 

também a importância do projeto nas escolas, o PIBID chega às escolas como um apoio, um 

suporte adicional para os alunos. A iniciação dos docentes em sala de aula é de suma 

importância, em algumas universidades, o contato com a sala de aula só ocorre no final do 

curso, acaba por não preparar adequadamente os futuros professores para o ensino, pois, muitos 

deles não se sentem preparados para adentrar no ambiente escolar, com tão pouca experiência 

prática. O PIBID nos dá subsídios suficientes para aprimorar e nos dá experiência para enfrentar 

o ambiente escolar, que muitas vezes não é fácil, uma vez que cada escola tem seu perfil e cada 
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turma tem suas características e só no contato direto com os alunos, poderemos ter bagagem 

suficiente para lidar da melhor forma com possíveis obstáculos. 

Mesmo com as dúvidas e as incertezas, que perduraram diante das oficinas realizadas, 

conseguimos efetuá-las com êxito. Essa experiência na escola foi muito importante, pois nos 

motivaram com a formação docente e nos prepararam para lidar com todos os aspectos do 

ambiente escolar. 

 

5 Conclusão 

 

Acredita-se que tanto a universidade quanto a escola podem e devem atuar como agente 

de mudanças na formação docente. É fundamental pensar na formação do professor, processo 

que se encontram, às vezes, algumas dificuldades, entretanto o PIBID entra como peça-chave 

para a melhoria e aperfeiçoamento da interação ensino-aprendizagem.  

Os primeiros contatos com a sala de aula e a proximidade com o trabalho docente faz 

com que o PIBID nos proporcione trocas de experiências entre o ambiente acadêmico e escolar, 

sua contribuição abrange a todos os que são diretamente envolvidos. E, por meio do Programa, 

o futuro docente passa a compreender e analisar melhor a sua prática em sala de aula e começa 

a sistematizar as maneiras de conciliar a teoria estudada na universidade e as práticas dentro 

das escolas. 
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Resumo: O presente trabalho relata as vivências ocorridas no âmbito do subprojeto de 

Educação Física do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (CMLEM), em Jequié-BA. Metodologicamente, 

caracteriza-se como um relato de experiência que irá apresentar um pouco das vivências 

ocorridas no programa e as contradições encontradas nesse processo que envolve a relação entre 

o currículo do curso de licenciatura em Educação Física, da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, e a linha de ação em Educação Física no Ensino Médio, ocorrida no CMLEM. São 

apresentadas algumas reflexões acerca das vivências entre universidade e educação básica, 

apresentando alguns pontos positivos e negativos observados durante o processo de experiência 

no programa. As principais impressões que sobressaem nesse momento são as necessidades de 

diálogos entre PIBID e Universidade, pensando-se em possibilidades como carga horária, 

momentos de discussão sobre metodologia de ensino entre outros aspectos que priorizem a 

formação do professor, já que essa é uma das propostas primordiais do programa, sendo uma 

discussão extremamente importante para compor o universo dos professores e estudantes dos 

cursos de licenciatura não somente de Educação Física como também de outros cursos. 

Palavras-chave: PIBID. Educação Física. Currículo. 

 
Abstract: This work reports the experiences that took place within the scope of the Physical 

Education subproject of the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID) 

at Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (CMLEM), in Jequié-BA. Methodologically, it is 

characterized as an experience report that will present a little of the experiences that occurred 

in the program and the contradictions found in this process that involves the relationship 

between the curriculum of the Physical Education degree course, from the State University of 
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Southwest Bahia, and the line of action in Physical Education in High School, which took place 

at CMLEM. Some reflections on the experiences between university and basic education are 

presented, presenting some positive and negative points observed during the process of 

experience in the program. The main impressions that stand out at that moment are the needs 

for dialogues between PIBID and the University, thinking about possibilities such as workload, 

moments of discussion about teaching methodology and other aspects that prioritize teacher 

training, since this is one of the proposals fundamental elements of the program, being an 

extremely important discussion to compose the universe of professors and students of 

undergraduate courses, not only in Physical Education but also in other courses.  

Keywords: PIBID. Physical Education. Curriculum. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma política 

pública do governo federal, cujo objetivo é aproximar os graduandos dos cursos de licenciatura 

à docência, para além das experiências oportunizadas pelos currículos dos cursos através do 

Estágio Supervisionado, que acontecem normalmente nos semestres finais do curso. Apesar de 

se tratar de uma política pública compensatória, surgida também para suprir as necessidades 

que os cursos de formação estavam tendo para formar o docente, o PIBID trazendo para a 

realidade do curso de licenciatura em Educação Física, da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), na linha do Ensino Médio, que atua no Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, vem possibilitando aos bolsistas o acesso à prática pedagógica, cujo papel deveria 

ser da universidade. 

O PIBID na linha de ação no Ensino Médio oferece duas possibilidades de vivências 

para os bolsistas, tanto no ensino regular quanto na prática esportiva que acontece em turno 

oposto e é optativa para os estudantes da unidade escolar. O exercício docente nesse 

componente curricular não-obrigatório, que tem um objetivo diferenciado no que se refere ao 

ensino do esporte, que é proporcionar aos graduandos diversas experiências no que diz respeito 

à observação e a intervenção nas diferentes perspectivas de ensino, o que poderá contribuir de 

forma significativa para a reflexão acerca da prática pedagógica. 

Ademais, o presente relato, ao estabelecer uma ponte com o processo de formação no 

âmbito da universidade, traz, também à tona para o debate, algumas questões intrigantes. Por 

que um curso de licenciatura necessitaria de um programa externo para formar o professor? 

Não seria isso um grande paradoxo? No que diz respeito à carga horária semanal exigida pelo 

programa, se estamos discutindo formação de professores e o tempo inteiro falando sobre 
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ação/reflexão/ação, como ou em qual momento um graduando que estuda em tempo integral e 

nos intervalos das aulas sai para cumprir a carga horária exigida pelo programa terá tempo para 

refletir sobre a prática pedagógica? 

  

2 Fundamentação Teórica 

 

As vivências proporcionadas pelo PIBID, as diversas possibilidades de reflexões 

surgiram no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, conteúdos, metodologias de 

ensino, carga horária e a falta de diálogo que há entre o programa e a universidade. Vale 

ressaltarmos que não há em momento algum o interesse de procurar culpados ou apontar 

verdade absoluta na discussão desse trabalho, mas sim fazer uma reflexão acerca do PIBID. A 

partir da ausência dessas discussões, observa-se a necessidade de fomentar o debate sobre as 

contradições existentes entre essas duas superestruturas que estão articulando e interferindo 

diariamente na formação dos bolsistas e estudantes das escolas, que tem parceria com o 

programa, pois, por trás disso há constantes conflitos a favor e contra a revitalização da lógica 

educacional e do sistema capitalista. “O poder se manifesta em relações de poder, isto é, em 

relações sociais em que certos indivíduos ou grupos estão submetidos à vontade e o arbítrio de 

outros” (MOREIRA; SILVA, 2009, p. 28). 

Dessa forma, estamos imersos num barco que deveríamos ter o controle sobre a direção, 

mas somos guiados através de controles que estão nas mãos dos pilotos que pouco se importam 

com a qualidade da viagem ou destino, pois não nos acompanham nesse trajeto, deixando o 

barco da classe trabalhadora à deriva das ondas burguesas. O currículo é parte integrante desse 

processo de conflito de interesses, pois é um elemento que vai para além do documento que 

compõem as disciplinas a serem cursadas pelos graduandos, que é chamado de fluxograma. 

Da mesma maneira que na prática pedagógica há objetivos e intencionalidades, em toda 

e qualquer proposta curricular também há, sendo assim percebemos no curso de licenciatura 

em Educação Física da UESB, a ausência de discussões no que diz respeito às matrizes 

epistemológicas e às abordagens metodológicas do ensino da Educação Física que também é 

pouco debatida, o que em tese por se tratar de uma universidade e um curso de formação de 

professores deveria esse ser o alicerce para a prática docente. Estamos dialogando sobre um 

curso de licenciatura e um programa que aproxima o graduando do exercício da docência, como 

esse sujeito que está em processo de formação irá questionar ou intervir de forma autônoma e 

coerente sem ter minimamente propriedade para dialogar e/ou utilizar as próprias ferramentas 

básicas existentes na área? Nesse sentido, Cury (1985) sinaliza que: 
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A educação põe-se a serviço do sistema capitalista de modo mais eficaz quando os 

efeitos contraditórios são neutralizados pelo próprio sistema. Essa neutralização se dá 

pela limitação ao acesso do saber (barreiras à democratização do ensino), pela 

alteração do saber que transmite, de modo que se possa limitar, pela exclusão e/ou 

seleção, o poder de desvelamento sobre a estrutura social. Pretende-se com isso 

manter a divisão entre teoria e prática, validar como saber apenas o que é apanágio 

das classes dominantes (linguagem culta, ecletismo, etc.). (CURY, 1985, p. 79) 

 

 

Devemos levar em consideração esse debate por compreender que esses elementos 

contribuem diretamente para a formação do sujeito, pois é fundamental nesse processo 

formativo que haja possibilidades para que este consiga perceber a importância de discutir as 

teorias do conhecimento compreendendo que as concepções se divergem, e que cada uma delas 

aponta para um modelo de sociedade e de formação para o sujeito e que por mais que ele não 

seja amigo dessas ferramentas, irá se apropriar de uma ou mais no exercício da docência, 

tornando-se extremamente perigoso. Imaginemos viajando com um motorista que não sabe 

dirigir, caso o graduando não tenha isso sistematizado pode tornar-se apenas um reprodutor de 

atividades e discurso, sem dúvidas, precisamos evoluir. Moreira e Silva (2009) utilizam-se da 

seguinte argumentação: 

Não posso aceitar uma sociedade em que mais do que uma entre cinco crianças nasce 

na pobreza, condição essa que está se agravando dia a dia. Tampouco posso aceitar 

como legítima uma definição de educação que estabeleça como nossa tarefa a 

preparação de alunos para funcionar sem problemas nos “negócios” dessa sociedade. 

Nações não são empresas. E escolas não fazem parte de empresas, para ficarem 

eficientemente produzindo em série o “capital humano” necessário para dirigi-las. 

(MOREIRA e SILVA, 2009, p. 52) 

 

 

Há um aspecto que não pode deixar de ser questionado: a universidade e o programa 

dialogam e levam em consideração a relação da carga horária exigida por cada um deles? Se 

pararmos para pensar no que cada um exige e aponta podemos observar facilmente que há 

contradições, pois não há possibilidade de atender as demandas de um curso diurno e o 

programa sem que em algum momento haja negligência ou dar prioridade a um em detrimento 

do outro, sendo que a proposta é que essas duas oportunidades de aprendizagem caminhem 

juntas objetivando uma boa formação para o graduando, o que não significa dizer que quanto 

mais o sujeito trabalha mais aprende, dessa forma, torna o bolsista vulnerável, pois cobram os 

resultados, mas não se questionam sobre as estruturas oferecidas e até mesmo a qualidade 

desses resultados. 
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3 Metodologia 

 

O presente trabalho é resultante das atividades realizadas no subprojeto de Educação 

Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 2015/2016, através de 

vivências oportunizadas do mês de novembro de 2015 a outubro de 2016, neste período, 

ocorreram diversos momentos, tais como: oficina de voleibol e handebol no final de 2015, com 

os supervisores do subprojeto que atuam no Colégio Modelo, direcionadas aos bolsistas do 

programa, momentos de prática desportiva nas duas modalidades que o colégio disponibiliza 

no turno oposto das aulas, planejamentos, reuniões e vivências no ensino regular com turmas 

do 1º e 2º ano do ensino médio.  

Este relato é fruto das observações e discussões que foram oportunizadas durante esse 

período, grande parte desse momento foi com o ensino regular pelo fato de haver mais 

identificação com propostas discutidas em sala de aula do que com a prática desportiva. Dessa 

forma, discutimos o currículo do curso de Educação Física da UESB e o PIBID de Educação 

Física subprojeto Ensino Médio que acontece no Colégio Modelo.  

 

4 Resultados 

 

Durante o processo de observações e intervenções no PIBID, pode-se perceber as 

metodologias utilizadas pelos supervisores e colegas bolsistas para ministrarem as aulas, tanto 

na prática esportiva quanto no componente curricular obrigatório. Houve momentos que alguns 

bolsistas de iniciação à docência se mostraram inseguros no exercício à docência e utilizaram 

a mesma estratégia metodológica dos professores para conduzir o processo.  

Aqui há a compreensão de que, no momento, essa estratégia tornou-se útil, mas pode 

tornar-se perigosa, pois dessa forma corre-se o risco de que o futuro professor quando não 

estiver mais no Programa, mas sim inserido numa outra realidade, siga de forma parecida a 

metodologia de um professor que pensa e intervém numa realidade diferente da que se 

encontrará futuramente.  

Com isso, compreende-se aqui que a estrutura e quadro discente do colégio, os aspectos 

pedagógicos, as intencionalidades e até mesmo a metodologia são aspectos constituídos na 

formação individual de cada docente, que pode ser diversificada a depender do professor, 

contexto e objetivos, não sendo algo engessado no sentido de que a depender da concepção 

escolhida pelo professor há intencionalidades no discurso e objetivos que, muitas vezes, estão 

implícitos, que vão além das atividades escolhidas para o acontecimento da aula.  
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5 Conclusão 

 

É possível percebermos que o PIBID pode colaborar de maneira enriquecedora para as 

pessoas envolvidas no processo, a aproximação do estudante da graduação com a educação 

básica é formidável, pois esses momentos são capazes de proporcionar vivências impares que 

o chão da escola pode oferecer, não havendo em momento algum o distanciamento entre teoria 

e prática, mas em busca da compreensão que a realidade é contraditória e dinâmica, isso 

aumenta as condições de aprendizagem do sujeito para além de apenas está inserido no curso 

de graduação.  

Vale ressaltarmos a necessidade de discussões que envolvam também problemáticas que 

estão imersas no processo de formação dos graduandos e o PIBID. É indispensável a discussão 

sobre formação de professores, metodologia de ensino, como também estratégias que 

possibilitem o graduando que estuda em tempo integral, e nos intervalos das aulas saia para 

cumprir a carga horária exigida pelo programa e tenha condições mínimas de tempo para refletir 

sobre a prática pedagógica e exercer o seu papel, que é estudar. Talvez, seja esse um dos grandes 

desafios identificados na proposição do PIBID em sua política de formação de professores. 

Dessa forma, percebemos a importância da articulação entre o PIBID e a Universidade 

bem como as estratégias que possibilitem uma maior aproximação entre os dois elos de 

formação para que as possíveis discussões possam emergir também para além do currículo 

oculto. Sendo essa uma discussão extremamente importante para compor o universo dos 

professores e estudantes dos cursos de licenciatura não somente de Educação Física como 

também de outros cursos de licenciatura. 
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Resumo: Este trabalho pretende analisar a concepção do professor a respeito do ensino da 

geometria e assim discutir a sua importância no desenvolvimento do conhecimento matemático. 

Essa pesquisa é de cunho qualitativo do tipo estudo de caso que, por sua vez, é um conteúdo 

desenvolvido pelo subprojeto de matemática, linha de ação ensino fundamental. Em busca do 

nosso objetivo, optamos em fazer uma entrevista semiestruturada com um professor do colégio. 

Assim, inicialmente, buscamos compreender a concepção do professor sobre a geometria e o 

seu papel no ensino da matemática. E, além disso, a importância na formação de alunos críticos 

e capazes de produzir uma visão geométrica. Em seguida, fizemos a análise de dados obtidos 

com a entrevista. Essa análise está dividida em tópicos: o ensino da geometria; a geometria no 

ensino fundamental; visão da geometria e, também, a formação de professores. Por fim, 

concluímos mostrando que a compreensão dos demais conteúdos matemáticos depende também 

do conhecimento geométrico, porque a geometria possibilita representações importantes para o 

campo matemático e, perto disso, está à concepção do professor quando utiliza a geometria para 

dar exemplos de outros conteúdos assim como as operações matemáticas, os polinômios entre 

outros.  

Palavras-chave: Ensino. Geometria. Representação.  
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Abstract: This work aims to analyze the teacher’s conception regarding the teaching of 

geometry and, thus, discuss its importance in the development of mathematical knowledge. 

This research is a qualitative case study which, in turn, is a subject matter developed by the 

subproject of mathematics, elementary teaching line of action. In pursuit of our goal, we 

decided to conduct a semi-structured interview with a schoolteacher. Accordingly, we initially 

sought to understand the conception of the teacher on geometry and its role in the teaching of 

mathematics, and, besides, its importance in the training of critical students, capable of 

producing a geometric view. Next, we analyzed the data obtained through the interview. This 

analysis is divided into topics: the teaching of geometry; geometry in basic education; view of 

geometry and, also, teacher training.  To finish, we completed showing that the understanding 

of other mathematical contents depends also on the geometric knowledge, as geometry enables 

important representations for the mathematical field; besides, there is the conception of the 

teacher when they use geometry to give examples of other contents as well as mathematic 

operations, polynomials, among others.  

Keywords: Teaching. Geometry. Representation. 

 

 

1 Introdução 

 

Nessa pesquisa, buscamos discutir sobre a concepção do professor sobre o ensino da 

geometria no ensino fundamental II. A concepção aqui analisada é de um professor da Escola 

Estadual Maria José Lima Silveira, localizada na cidade de Jequié, Bahia. 

Para obter algumas respostas foi requerida uma entrevista com um professor a respeito 

do ensino da geometria no ensino fundamental. Nessa entrevista foram tratadas questões que 

compreendiam: abordagem do conteúdo, dificuldades para o desenvolvimento do ensino da 

geometria, recursos utilizados para construção do conhecimento e a importância do ensino da 

geometria.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O vocábulo geometria veio do grego geometrein e significa medir a terra, a geometria 

teve seu surgimento devido problemas práticos, provenientes da necessidade que os homens 

tinham em medir suas terras, construir casas como também na observação dos astros, que dava 

a oportunidade de prever seus movimentos (MARTINS, 2008).  

Sendo a geometria uma importante área da matemática, principalmente, porque pode 

simplificar intuitivamente as linguagens algébricas e aritméticas. Se por um lado as equações, 

funções, álgebra, aritmética são vistas como a base da matemática, por outro a geometria é a 
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representação, modelagem e expressão, é a forma traduzida e bem adaptada de tais conceitos. 

Por isso, não faz sentido a valorização de um ramo da matemática em detrimento de outro e 

segundo Rogenski 

No entanto, [...] a geometria promove o entendimento de diferentes conteúdos da 

matemática, é por isso que precisa ser trabalhado em conjunto com cada conteúdos, 

pois dessa forma os alunos entenderão melhor até mesmo o cálculo algébrico que, 

muitas vezes, parece abstrato. (ROGENSKI, 2007, p. 6) 

 

A geometria pode ser entendida como expansão de dimensões ou como forma de 

superação de fronteiras quando utilizada para relacionar conteúdos. Além disso, ela deve ser 

entendida como parte indissociável de toda matemática, sobretudo, da realidade cotidiana do 

aluno. De qualquer modo, a geometria não “esgota em si mesma” (BRASIL, 2006, p. 91).  

 

3 Metodologia 

 

O projeto aqui desenvolvido tem um caráter explicativo, que “procura identificar os 

fatores que causam um determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da realidade” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 127). A pesquisa qualitativa é importante por que o estudo 

sobre as atividades humanas sempre é ativo, uma vez que interpreta continuamente a vida.  

Assim, o método para coleta e produção de dados foi por meio de uma entrevista 

semiestruturada construída a partir do estudo de alguns textos sobre o ensino da geometria. 

Tendo intuito de deixar evidente de que modo que o professor pensa o ensino da geometria na 

sua prática. Em relação ao procedimento técnico utilizado, será feito um estudo de caso, 

compreendendo que a situação é um evento do mundo real. 

 

4 Resultados 

 

O ensino da geometria “deve proporcionar aos alunos o desenvolvimento da capacidade 

de resolver problemas práticos do quotidiano” (BRASIL, 2006, p. 75). Para tanto, é necessário 

que os alunos compreendam como a geometria interage no seu espaço, ou seja, “tudo a nossa  

volta possui uma forma [...]” (Professor entrevistado). Observe que para o Professor 

entrevistado: trabalhar com a geometria é procurar associar os objetos e o espaço nos quais os 

alunos estão inseridos assim como, por exemplo: sala de aula e suas dimensões. E, que a 

geometria é um conhecimento acumulativo, e por ser acumulativo o professor entrevistado 

relata sua dificuldade em desenvolver esse conteúdo tão importante para a formação dos alunos, 

uma vez que se não ensinado nos anos anteriores acaba dificultando seu desenvolvimento nas 
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séries posteriores. Mesmo assim, quero completar que o conhecimento geométrico não está 

sendo retirado, mas tem ganhado ainda mais significados no nível de entender outro conteúdo 

através dela.  

Nesse sentido, é preciso entender a importância da geometria no ensino fundamental 

porque quando ensinada, a geometria pode ser entendida como geometria de figuras plana ou 

geometria integradora. Por outro lado, existe também a visão desenvolvida pelo material 

concreto que a depender do conteúdo pode ser utilizando como uma nova forma de representar 

um mesmo contexto e, por isso, é atribuída aos objetos geométricos concretos por Lindquist 

(1994, p. 6) “oportunidades para raciocinar com o objeto e, portanto, para ensinar a resolver 

problemas”. Dessa forma, cabe ao professor ter a capacidade de transposição didática para alçar 

o gosto do manuseio de materiais com a visualização que é uma capacidade pessoal. Segundo 

Martins: 

Há ainda pouca importância nos currículos de cursos de formação de professores, a 

geometria possui uma fragilíssima posição, quando aparece. Como ninguém pode 

ensinar bem aquilo que não conhece, está aí mais uma razão para o atual esquecimento 

geométrico. Até mesmo nos cursos de Licenciatura os alunos apresentam grande 

dificuldade na compreensão e demonstração dos processos geométricos, não sabem 

usar e nem representar os conceitos básicos. (MARTINS, 2008, p. 29) 

 

 Notamos assim uma deficiência no ensino da geometria nos cursos de licenciatura em 

matemática, ao perguntar para o professor se o mesmo havia estudado geometria no ensino 

fundamental, a sua resposta foi: “Eu estudei! Não lembro bem. “Lembro de ter visto pouca 

coisa, só mesmo a geometria básica” (Professor entrevistado). Acreditamos que uma 

compreensão abrangente, uma noção significativa e uma visão geométrica desenvolvida desde 

a educação básica implicam em cidadãos geométrica e matematicamente privilegiados, visto 

que o ensino da geometria tenha “ficado de lado” e seus professores também não tiveram essa 

oportunidade. 

 

5 Conclusão 

 

O texto apresentado se centra em compreender algumas características do ensino de 

geometria, mas devido a sua complexidade torna-se impossível o esgotamento do assunto. No 

entanto, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos nessa perspectiva e a apropriação de suas 

ideias e conceitos, pelo professor, são de fundamental importância para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem da geometria.  



162 
 

Vimos também como a geometria pode favorecer a compreensão dos demais conteúdos 

matemáticos. Por que a matemática no nível geométrico? O conhecimento se constrói sob as 

representações e, consequentemente, constrói seus significados. Mas, cabem a cada um de nós, 

professores em formação e em exercício, atribuirmos o devido valor e importância a essa parte 

da matemática tão fundamental para o desenvolvimento intelectual de cada aluno.  

Por fim, questionamos aqui o seguinte: sendo a geometria tão importante porque não 

ensiná-la? Como é feita a escolha de conteúdos quando o tempo fica escasso? E qual o papel 

da geometria no ensino da matemática?  
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Resumo: Esta pesquisa foi realizada junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), tendo por objetivo descrever e analisar os conteúdos presentes nos diários 

de bordo escritos pelos bolsistas de Iniciação à Docência (ID), de modo a compreender a 

dimensão crítica-reflexiva do diário de bordo como instrumento da pratica docente. 

Apresentando cunho qualitativo, apoiamo-nos em duas categorias, sendo elas: I) Diário de 

bordo meramente descritivo; II) Diário de bordo como instrumento reflexivo da prática 

docente. Analisamos os Diários de Bordo de 17 Bolsistas de ID inseridos no Subprojeto de 

Biologia, composto por graduandas(os) de diferentes semestres do curso licenciatura em 

Ciências Biológicas.  

Palavras-chave: Diário de Bordo. Formação de professores. Reflexão-crítica docente.  

 

 

Abstract: This research was carried out with the Institutional Program of Teaching Initiation 

Scholarships (PIBID), with the objective of describing and analyzing the contents present in 

the logbooks written by the scholarships of Introduction to Teaching (ID), in order to 

understand the critical-reflexive logbook as an instrument of teaching practice. With a 
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qualitative nature, we rely on two categories, which are: I) Logbook purely descriptive; II) 

Logbook as a reflective instrument of teaching practice. We analyzed the Logbooks of 17 ID 

Fellows inserted in the Biology Subproject, composed of undergraduate students from different 

semesters of the Biological Sciences degree course. 

Keywords: Logbook. Teacher training. Teacher critical reflection. 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação – PIBID que se caracteriza por buscar 

a valorização e aperfeiçoamento das(os) licenciandas(os) para o ensino na educação básica, 

consiste em uma parceria entre as instituições de ensino de nível superior e as escolas da rede 

básica de ensino. Estamos inseridos na Microrrede Ensino-Aprendizagem e Educação, no 

Subprojeto de Biologia atuante no município de Jequié – BA, que tem como uma das estratégias 

metodológicas propostas para o subprojeto a investigação-ação, que consiste em: 

 

[...] alternativa para a construção de uma tradição educacional de produção de 

conhecimento. As concepções de ensino vigentes no pensamento docente, via de 

regra, estão relacionadas com a forma como se representa a aprendizagem, o papel do 

professor, o pensamento do aluno e a natureza do conhecimento a ser ensinado. 

(ROSA; SCHNETZLER, 2003, p. 32) 

 

 

Dentre os instrumentos de pesquisa utilizados na investigação ação, está o diário de 

bordo, o qual se configura em uma importante ferramenta de formação docente, uma vez que 

possibilita a discussão baseadas nas realidades vivenciadas pelos professores e licenciandos 

(CAÑETE, 2010).  

O objeto de estudo desta pesquisa é o diário de bordo como potencial instrumento de 

reflexão da prática docente. Para tal, analisamos os diários de bordo escritos por bolsistas do 

Programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Está pesquisa objetivou 

descrever e analisar os conteúdos presentes nos diários de bordo escritos pelos bolsistas de ID, 

de modo a compreender a dimensão reflexiva do diário de bordo como instrumento da prática 

docente.  
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2 Metodologia 

  

Esta pesquisa apesenta uma abordagem qualitativa, a qual consiste em se aprofundar no 

mundo dos significados “das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captado 

em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p. 22). Buscamos descrever e analisar o 

processo de escrita dos diários de bordo e relacionar a escrita dos mesmos à reflexão crítica da 

prática.  

A pesquisa foi realizada com os diários de bordo escritos por 17 (dezessete) bolsistas de 

ID que fazem parte do PIBID e atuam em escolas públicas de nível médio do município de 

Jequié – BA. Para a escrita dos diários, os bolsistas receberam um roteiro, de modo a irem além 

da descrição e, efetivamente, refletirem sobre algumas questões problemas. Todos os 

participantes são licenciandas(os) do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB e cursam diferentes semestres. 

 

3 Fundamentação Teórica 

 

Um dos objetivos do diário de bordo na atualidade é fazer com que as(os) 

professoras(es) reflitam sua prática pedagógica, com esse instrumento, vem à possibilidade 

da(o) profissional de educação de repensar sobre as suas vivências e experiências em sala de 

aula. É uma ferramenta que tem sido muito utilizada na atualidade em produções científicas e 

cursos de formação de professoras(es) (VIANNA; MANTOVANI, 2010). Os diários de bordo 

trouxeram a possibilidade das(os) professoras(es) refletirem sua ação, que segundo Vianna e 

Mantovani (2010), é um instrumento que pode ser utilizado para a aprendizagem dos 

professores, sobretudo, quando utilizam de suas análises e interpretações sobre sua própria 

atividade.  

Cechin (1999) trata da importância da prática de escrita dos diários de bordo para a 

formação inicial de professoras e professores, e diz que é de grande valia ressignificar as 

práticas educativas a partir das leituras dos próprios manuscritos. O fato de escrever sobre o 

cotidiano escolar e tudo o que ocorre em sala de aula é uma contribuição para uma formação 

mais crítica reflexiva da práxis pedagógica. 
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4 Resultados 

 

A análise dos diários de bordo das(os) bolsistas de iniciação à docência do PIBID do 

mês de agosto de 2016, se fez importante por salientar que o Subprojeto de Biologia é composto 

por licenciandas(os) matriculadas(os) em diferentes semestres. Apoiamo-nos em duas 

categorias, sendo elas: I) Diário de bordo meramente descritivo; II) Diário de bordo como 

instrumento reflexivo da prática docente.  

No Diário de Bordo, é possível levarmos em consideração as particularidades dos 

sujeitos jovens estudantes em formação. As escritas presentes nos diários de bordo da maioria 

das(os) bolsistas aqui analisadas se mostrarem descritivas, sem o aspecto reflexivo, como é 

evidenciado no exceto de um dos Diários de Bordo analisados.  

 

 [...] primeira semana foi permeada com a chegada de novos bolsistas que participavam 

de outros projetos, como Educação no Campo, e dividimos experiências através de uma 

roda de...... Os planejamentos aconteceram nas dependências da universidade e no 

horário de AC (Atividade complementar) e tiveram a presença dos bolsistas e da 

supervisora [...]. (Bolsista F) 

 

Alguns autores como Pórlan e Martin (2004) e Zabalza (1994) justificam que este fato 

pode ser considerado habitual durante o desenvolvimento dos primeiros diários de bordo. Mas, 

é importante que o aluno compreenda qual o real sentido deste instrumento critico-reflexivo na 

formação docente. Os(as) bolsistas de iniciação à docência têm dificuldade de usar o diário de 

bordo como um instrumento para refletir sua prática docente, e são poucos que utilizam essa 

ferramenta para a reflexão da sua prática pedagógica.  

Dentro dos 17 (dezessete) diários de bordo escritos pelos bolsistas de ID, notamos que 

algumas (alguns) que estão inseridas(os) a mais tempo na universidade e, consequentemente, 

mais tempo no PIBID chegam mais próximos de fazer uma reflexão crítica de sua prática 

docente no diário de bordo. 

 

[...] Nos momentos em que ministrei aula percebi os alunos dispersos, quanto ao que 

estava sendo abordado, até nos momentos em que pedir para eles falarem sobre o que 

estavam produzindo foram poucos os que se manifestavam. Acredito que devemos 

repensar a nossa prática de modo de interagir com os alunos, de modo que eles sejam 

mais ativos, sejam protagonistas nas intervenções, que eles possam se posicionar, 

contribuir com o que está sendo exposto [...]. (Bolsista T) 
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No excerto do Bolsista T, há o registro de uma reflexão que reconhece a necessidade de 

maior interação com os alunos, para que estes assumam o protagonismo nas aulas. Embora o 

limitado espaço deste resumo expandido não nos permita trazer outros excertos, destacamos 

que os bolsistas de ID refletem sobre outros elementos da prática pedagógica, como a 

metodologia utilizada, contextualização do conteúdo trabalhado e a ineficácia do método de 

ensino tradicional 

Corroborando com isso, Vianna e Mantovani (2010) assinalam que refletir sobre a sua 

prática se diferencia do fato de organizar apenas as ideias. A verdadeira reflexão requer um 

esforço, se faz necessário “encadear as ideias, com sentido e objetivos delineados servindo de 

base para a transformação da atividade docente” (VIANNA; MANTOVANI, 2010, p. 2). 

 

5 Conclusão 

 

As análises realizadas apontam para a ausência de reflexão nos diários de bordo dos 

licenciandos dos semestres inicias de Ciências Biológicas, os textos escritos por eles são 

meramente descritivos e não apresentam tentativa de reflexão e contextualização com a prática 

docente. Salientamos que nos semestres iniciais, os alunos ainda não vivenciaram o ambiente 

da escola e a construção sobre sua prática-pedagógica. Este é um momento reservado à reflexão 

e a criticidade, sendo assim, a escrita propiciada pelos Diários de Bordo se torna ainda mais 

relevante, uma vez que esses primeiros contatos com a escola e sua realidade podem ser 

determinantes para a construção da identidade desses futuros professores. 
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Resumo: O presente relato é fruto de um experimento da prática docente do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no qual foi realizado no Colégio 

Estadual Luiz Viana Filho, localizado na cidade de Jequié no sudoeste baiano. O referido estudo 

está associado ao Subprojeto Educação Física, Linha de Ação Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Discutimos a participação das mulheres nas aulas de Educação Física no ensino de 

jovens e adultos fazendo um pré-ângulo com o currículo da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB). O método da pesquisa foi empírico por meio da observação sistemática das 

intervenções na escola a fim de fazer um paralelo entre as aulas no EJA e a abordagem 

curricular. A necessidade de abordar no currículo sobre a EJA para podermos compreender o 

resultado encontrado que é a baixa participação das mulheres nas aulas. 

Palavras-chave: Educação Física. EJA. Mulher. Currículo. 

 

Abstract: This report is the result of an experiment in teaching practice of the Institutional 

Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID), in which it was held at the Luiz Viana 

Filho State College, located in the city of Jequié in southwest Bahia. This study is associated 

with the Physical Education Subproject, Youth and Adult Education Action Line (EJA). We 

discussed the participation of women in Physical Education classes in the teaching of young 

people and adults, taking a pre-angle with the curriculum of the State University of Southwest 

Bahia (UESB). The research method was empirical through the systematic observation of 
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school interventions in order to make a parallel between the classes at EJA and the curricular 

approach. The need to address the EJA curriculum in order to understand the result found, 

which is the low participation of women in classes. 

Keywords: Physical Education. EJA. Woman. Curriculum. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O presente relato é fruto de um experimento da prática docente do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no qual foi realizado no Colégio 

Estadual Luís Viana Filho, localizado no município de Jequié no sudoeste baiano. O referido 

estudo está associado ao Subprojeto Educação Física, Linha de Ação em Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Discutimos a participação das mulheres nas aulas de Educação Física na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) fazendo um pré-ângulo com o currículo da universidade. 

A motivação dessa abordagem é compreender a razão de não se ter no currículo da universidade 

disciplinas que possibilitem a base teórico-prática para se trabalhar com esse público. O exposto 

estudo tem como objetivo analisar por qual motivo ocorre uma evasão do público feminino nas 

aulas de Educação Física com enfoque no EJA. 

No que tange ao currículo, este está pautado em uma questão centralizada de diversas 

teorias, entretanto, diversas teorias de currículo podem trazer consigo discussões acerca do 

caráter humano, sobre o caráter da aprendizagem ou do conhecimento, além do debate sobre 

cultura e sociedade. Nesse sentido, a universidade, como gestora de formação profissional, 

abrange em seu conjunto todos os meios que possam submergir a natureza de sentidos da 

formação humana. Visto que tal currículo deve abordar conhecimentos que os discentes têm 

necessidade para a formação acadêmica e profissional, assim ajustando com a necessidade 

momentânea (PRIMO, 2012, p. 59). 

Dessa forma para podermos compreender os fatos que levam o marco histórico da 

participação das mulheres nas aulas de Educação Física, realidade tanto no ensino regular 

quanto na modalidade da EJA, faz-se necessário analisar e discutir a estrutura da sociedade e 

como o currículo pode melhor intervir nessa realidade. Mediante esse contexto, surge a seguinte 

pergunta: faz falta a discussão sobre EJA em nosso currículo? Qual a relevância para a formação 

de professores? Faltam subsídios teórico-práticos no currículo do curso de EF da UESB que 

melhor instrumentalize a prática pedagógica na EJA? 
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2 Metodologia 

 

O método da pesquisa foi de modo empírico e por meio da observação das intervenções 

na escola a fim de fazer um paralelo entre as aulas na EJA e a abordagem curricular da 

universidade no curso de Educação Física. Quanto ao tipo de pesquisa foi delineada como uma 

pesquisa descritiva de caráter qualitativo, como aponta Gil (2008, p.28), “as pesquisas deste 

tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.” 

 

3 Fundamentação Teórica 

 

Acreditamos que um bom currículo fundamentado em um planejamento adequado é 

capaz de auxiliar no ato de ensinar. Um currículo não é um planejamento isolado, não abarca 

simplesmente o modelo conteudista, existe no mesmo o pensamento seletivo de um, na 

perspectiva de conciliar conteúdos disciplinares com conhecimentos vividos e presenciados por 

um certo grupo. Nesse sentido, para a EJA é imprescindível construir um currículo que esteja 

entrelaçado a cultura dos indivíduos. Dessa forma, Apple assinala que: 

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos [...] ele é sempre 

parte de uma tradição seletiva, resultado de uma seleção de alguém, da visão de algum 

grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo. 

(APPLE, 2006, p. 59) 

 

Para tal, consideramos importante que haja no currículo do Curso de Educação Física  

da UESB uma disciplina voltada para a formação docente da EJA, tendo em vista que temos a 

formação para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio que abarca tais conhecimentos 

para uma prática docente para esse público. Portanto, um currículo que prepare o futuro 

professor para atender o público EJA também se faz necessário a cultura dos sujeitos 

envolvidos. 

Nesse sentido, entendemos que “os meios estão separados dos fins: ‘o que’ deve ser 

ensinado é preestabelecido e o ‘como’ ensinar é justaposto aos objetivos e conteúdo proposto a 

priori” (ESPÍRITO SANTO, 2012, p. 23). A discussão em sala vem a contribuir para melhor 

compreender quais serão os tipos de abordagens a ser trabalhado com esse público.  

Dessa forma, apesar de nada impedir a participação feminina nas aulas, estamos vivendo 

ainda em uma sociedade com características machistas e patriarcais, o que leva o número 
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reduzido das mulheres nas aulas, pois até mesmo elas acreditam na existência de jogos 

destinados somente para mulheres e outros para homens. Essa realidade é encontrada nas aulas 

da EJA o que torna necessário levar essa discussão em sala de aula, além de um olhar especial 

para o currículo. 

 

4 Resultados 

 

Existe a necessidade de abordagem no currículo do curso de Educação Física da UESB 

temáticas sobre a EJA para podermos compreender o resultado encontrado que é a baixa 

participação das mulheres nas aulas. Em todo o momento, enquanto docentes, deparamo-nos 

com o desafio de adaptar as aulas de Educação Física para que o público feminino se sinta 

motivado a participar das aulas e possa compreender que aquele espaço, aquele jogo ou, aquela 

atividade também é o um direito de todos.    

 

5 Conclusão 

 

É notório que a discussão de currículo na matriz curricular sobre EJA é de suma 

relevância para melhor contribuição na formação docente. Haja vista que, ao discutirmos as 

características desse público, poderemos de forma significativa trabalhar melhor mediante suas 

necessidades e especificidades. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo relatar as dificuldades e possibilidade das ações 

pedagógicas como prática de ensino-aprendizagem através do conteúdo do movimento da 

cultura corporal. Trata-se de uma pesquisa descritiva e abordagem qualitativa, no qual é descrito 

as possibilidades e dificuldades nas ações, e o docente enquanto sujeito e objeto do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no subprojeto de Educação Física, na 

linha de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O PIBID possibilita e incentiva a prática docente 

na educação básica, oportunidade na qual os bolsistas colocam em prática os conhecimentos 

adquiridos no decorrer da formação acadêmica, essa oportunidade faz com que os bolsistas 

possam conhecer e ter a experiência de observar e intervir em atividades pedagógicas na 

educação básica através de supervisão de professores. Os bolsistas aprimoram o seu 

conhecimento adquirido mediante as experiências oferecidas pelo PIBID, em que os bolsistas 

em suas ações pedagógicas aprendem sistematizar e planejar conteúdos e mediar o 

conhecimento na educação básica.  

Palavras-chave: Educação. Formação docente. PIBID. EJA. 

 

Abstract: This research aims to report the difficulties and possibility of pedagogical actions as 

a teaching-learning practice through the content of the body culture movement. It is a 

descriptive research and qualitative approach, in which the possibilities and difficulties in 

actions are described, and the teacher as a subject and object of the Institutional Program for 
Teaching Initiation Scholarships (PIBID) in the Physical Education subproject, in line with 

Youth and Adult Education (EJA). PIBID enables and encourages teaching practice in basic 

education, an opportunity in which the scholarship holders put the knowledge acquired in the 

course of academic training into practice, this opportunity allows the scholarship holders to 

know and have the experience of observing and intervening educational activities in education. 

through teacher supervision. Fellows improve their knowledge acquired through the 
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experiences offered by PIBID, in which fellows in their pedagogical actions learn to systematize 

and plan content and mediate knowledge in basic education. 

Keywords: Education. Teacher training. PIBID. EJA. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

Este trabalho é fruto de vivencias realizadas no Colégio Estadual Luís Viana Filho, 

localizado no município Jequié-BA, através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) – UESB, no Subprojeto de Educação Física, na linha de Ação em Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). A justificativa da formulação deste trabalho é a necessidade de 

descrever as possibilidades e as dificuldades da formação acadêmica em um espaço onde a 

disciplina Educação Física não é obrigatória. Desta forma, objetiva-se demonstrar, por meio da 

atuação no PIBID, as dificuldades e as possibilidades da formação acadêmica em um campo 

escolar. Haja vista, que atualmente, a Educação Física não se encontra, no estado da Bahia, 

enquanto disciplina obrigatória da EJA, o que se torna um fator que dificulta a legitimação das 

ações pedagógicas e vivências dos discentes. 

 

2 Metodologia 

 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas, conforme Gerhardt e Silveira (2009). As pesquisas descritivas têm como objetivo 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002).  

A dinâmica da abordagem dos temas era realizada  com o coordenador, supervisoras e 

os bolsistas de iniciação à docência (ID), no qual os conteúdos a serem trabalhados foram 

selecionados e, também, determinados os dias de observação e intervenção de cada dupla de 

bolsistas ID, quando também ocorria o relato dos resultados das ações pedagógicas. As 

discussões giravam em torno das temáticas do planejamento, dos aspectos sociais (ideologia de 

gênero, étnico-racial, orientação sexual, economia, mídia, inclusão de pessoas com deficiência, 

entre outros) como conteúdo para emancipação e reflexão dos alunos. Os bolsistas ID eram 

orientados e supervisionados para desenvolver a criticidade e reflexão de como mediar o 

conhecimento, selecionar conteúdos pedagógicos, escolher metodologias de ensino e avaliar os 
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resultados. 

 

3 Fundamentação Teórica 

 

A atuação dos professores em sala de aula é uma das questões contidas na sociedade 

contemporânea que, consequentemente, traz à tona sua formação docente enquanto mediador 

do conhecimento e do processo ensino-aprendizagem nas salas de aula. A partir das questões 

relacionadas a sua formação, em especial nos cursos de licenciatura das universidades, tal ação 

tem se tornado questionada perante as disciplinas ofertadas, específicas ou não da área 

pedagógica, e sua capacidade de mediar o saber de forma dinâmica e didática, incitando a ação 

crítico-reflexivo. Sendo assim: 

 

Os profissionais da educação necessitam de capacitações e formações que venham 

proporcionar uma nova dinâmica no cotidiano escolar, que possibilite aos docentes e 

discentes a interatividade com o conhecimento de forma objetiva e prazerosa, 

acompanhando as modificações dos paradigmas e o crescimento tecnológico. A 

universidade passa nesse momento a ser um agente de fomento dessas necessidades 

prementes de um novo olhar sobre o processo ensino-aprendizagem, saindo do espaço 

acadêmico da graduação superior para o espaço escolar e fazendo com que esse futuro 

educador se permita perceber a escola como seu espaço profissional. (SILVA; 

LOPES; SILVA; TRENNEPOHL JÚNIOR, 2012, p. 215) 

 

 

Dentre as diversas maneiras que as universidades oferecem aos licenciandos a realidade 

escolar antes da sua formação completa se encontra no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, que tem como finalidade a inserção de estudantes das 

Instituições de Ensino Superior (IES) na educação básica. Podendo esses licenciandos 

desenvolver atividades didático-pedagógicas supervisionadas por um professor da disciplina e 

outro do próprio âmbito escolar.  

Em meio aos subprojetos ofertados pelo PIBID, estão Subprojeto de Educação Física, 

que é responsável por “tratar das práticas corporais na escola como fenômeno cultural dinâmico, 

diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, assegurando aos/às estudantes a 

construção de um conjunto de conhecimentos necessários à formação plena do cidadão.” 

(BRASIL, 2015).  

A Educação Física em seu contexto histórico veio se tornar presente enquanto disciplina 

obrigatória das escolas do município da Corte, em 1851, depois foi introduzida enquanto 

ginástica com a alegação da importância de se manter um corpo saudável para sustentar a 

atividade intelectual (BRASIL, 1997). 



176 
 

Os projetos relacionados a educação básica de adultos no Brasil durante a década de 

1930, foi pensado com o intuito de inserir jovens e adultos no campo escolar, que por diversas 

razões tiverem seu direito negado ou foi impedido de completar o seu trajeto educativo regular. 

Tal projeto, atualmente é denominado Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme Pires, 

Munaro e Luz (2016). A Educação Física na EJA não se encontra enquanto disciplina 

obrigatória nos currículos escolares da Bahia, o que acaba de certa forma dificultando a ação 

contínua da proposta que vincula EF e EJA do PIBID nas escolas. 

São notórios os baixos níveis da participação feminina nas aulas de Educação Física, 

por diversos fatores, e percebe-se que, quando se relaciona à Educação Física na EJA, esses 

índices decaem ainda mais.  

 

Diante as diferenças e conflitos nas aulas de educação física é necessária uma 

diminuição das desigualdades entre os sexos, sendo importante uma reflexão sobre a 

educação física influenciando positivamente para a diminuição da discriminação e, da 

mesma forma, participando da formação de seres humanos com respeito mútuo e sem 

atitudes preconceituosas. (MOREIRA; SOARES, 2011) 

 

 

A mulher, há anos vem lutando contra o preconceito, quando o assunto é esporte, a 

situação se agrava, pois elas se deparam em situações de machismo e sexismo mais enraizadas 

na cultura, e isso vem sendo reproduzido nas aulas de Educação Física.  

 

4 Resultados 

 

O PIBID possibilitou a nós, bolsistas ID, a prática docente na educação básica, 

oportunidade na qual colocamos em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer da 

formação acadêmica. As aulas realizadas eram supervisionadas, no entanto, tivemos 

dificuldades nas ações pedagógicas, pois a Educação Física é uma disciplina que não é 

obrigatória na EJA, no Estado da Bahia. Assim, obtivemos a implantação da Educação Física 

como elemento importante na formação de pessoas na educação básica em um programa 

Institucional,  no estado baiano e pudemos desenvolver a reflexão e a criticidade nos alunos em 

relação aos aspectos sociais e sua formação básica, reflexão de valores morais e sociais durantes 

ações pedagógicas, bem como a ampliação do conhecimento de direitos sociais. 

Por meio da discussão de gênero nas aulas, houve uma participação maior das mulheres, 

que começaram a dialogar mais, contribuindo com suas opiniões e relatos, resultando no 

aumento de participação das estudantes. Os estudantes do sexo masculino, inicialmente, 

resistiram com opiniões culturalmente machistas, porém no decorrer das discussões alguns 
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aparentemente mudaram suas opiniões e até mesmo estavam incentivando as colegas a 

participarem mais nas aulas na quadra. Desta forma, as discussões contribuíram para que os 

alunos pudessem refletir determinadas situações que vão para além dos muros da escola. 

 

5 Conclusão 

 

As experiências adquiridas através do PIBID foram proveitosas e nos resultou a 

compreensão de como é ser docente, como é o funcionamento da educação básica, as 

possibilidades e dificuldades da profissão e nos incentivou a buscar ser professores que tenham 

consciência de nosso papel, sendo didáticos, afetivos, compromissados, responsáveis, 

mediador, apontador de possibilidades... Desenvolvendo atividades pedagógicas com 

movimento da cultura corporal e as relações sociais, fazendo com que os alunos possam refletir 

e desenvolver o senso-crítico perante os aspectos sociais. 
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Resumo: Tal escrito tem como objetivo principal demonstrar como uma prática simples pode 

estimular os alunos a serem mais pensantes, com o intuito assim de corrigir certas falhas que 

ocorreram na vida acadêmica que interferiram na formação de alunos. Em cada reunião semanal 

do PIBID, é pedido aos bolsistas para que relatem sobre estranhamentos, coisas que 

despertaram sua curiosidade e lhes fizeram pensar. Dessa forma, pode-se perceber o quanto que 

alguns alunos acabam chegando à universidade sem certo senso crítico, pois muitos chegam na 

semana seguinte e dizendo que nada lhes despertou a atenção. Para que tais observações fossem 

melhor utilizadas, delimitou-se o tema de tais estranhamentos ao objeto de trabalho do PIBID. 

Como resultado, observamos que a curiosidade de alguns alunos foi despertada, e já tem-se 

alguns projetos em andamentos e outros em fase de planejamento, todos partindo dessa prática 

semanal do estranhamento. 

Palavras-chave: Estranhamento. PIBID. Aprendizagens.  

 

Abstract: This writing has as main objective to demonstrate how a simple practice can stimulate 

students to be more thoughtful, in order to correct certain flaws that occurred in academic life 

that interfered in the formation of students. At each weekly PIBID meeting, fellows are asked 
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to report on strangeness, things that aroused their curiosity and made them think. Thus, it can 

be seen how much some students end up arriving at the university without a certain critical 

sense, as many arrive the following week and say that nothing has caught their attention. In 

order for such observations to be better used, the theme of such strangeness to the object of 

work of PIBID was delimited. As a result, we noticed that the curiosity of some students was 

aroused, and there are already some projects in progress and others in the planning phase, all 

starting from this weekly practice of strangeness. 

Keywords: Strangeness. PIBID. Learning. 

 

 

1 Introdução 

 

A pesquisa etnográfica deve acompanhar todas as atividades do PIBID, nossa 

percepção, entretanto, é que, por ser uma pesquisa diferente dos percursos formativos, ela tende 

a não ser feita, ou se feita apenas no início das atividades como forma de conhecer a escola. 

Outra percepção é que em função dos bolsistas serem formados dentro de um contexto 

tecnicista, de formação empírico analítica, eles tendem a estabilizar um ethos, um habitus, 

circunstanciado na ótica das oficinas pedagógicas. Em nossa ótica, essa prática pedagógica não 

ultrapassa o núcleo duro da racionalidade técnica. O que fazer então? Nossa ação foi propor o 

estranhamento como prática semanal. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O ato de estranhar trata-se de enxergar além do óbvio, do evidente, proporcionando ao 

indivíduo uma inquietação indagadora e possibilitando-o a analisar sob uma nova perspectiva 

situações vivenciadas diariamente e tidas como esperadas mediante a uma realidade social. A 

desnaturalização possibilita compreender que a realidade cotidiana é resultante de certas 

mudanças sociais, estando em constante processo de transformação. Portanto, estranhar e 

desnaturalizar consiste em confrontar-se, sendo um ato educativo que mobiliza e transforma 

contribuindo para a visão de mundo e horizontes de expectativas de si nas relações sociais. 

O estranhamento e a desnaturalização se direcionam tanto para os fenômenos sociais 

como para as explicações desses fenômenos, proporcionando estados de suspensão de saberes 

e procura por outras compreensões em processos sempre dinâmicos. 

No que se referem aos conceitos e processos de estranhamento/desnaturalização através 

de uma perspectiva antropológica Da Matta (1978), ao mencionar a antropologia como uma 

ciência interpretativa, estabelece uma relação entre o exótico e o familiar como tarefas do 
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etnólogo. Mediante ao pressuposto, o autor sustenta a instigante proposição de que certas 

situações vivenciadas no cotidiano podem ser consideradas como familiar, porém não sendo 

necessariamente conhecida. Sob outra perspectiva, certos aspectos eventuais no dia-a-dia, 

embora sujeitos ao adjetivo de “exóticos”, podem ser considerados familiar. O antropólogo 

Gilberto Velho (1978) situa ainda que, o estranhamento pode ocorrer sobre apreensões, 

interpretações da cotidianidade sobre argumentações embasadas no senso comum. 

Tratando-se de interpretações na cotidianidade embasadas no senso comum, Geertz 

(2008) considera que os argumentos do senso comum não se baseiam em coisa alguma, a não 

ser na vida como um todo. Portanto, se a realidade vivenciada é a base da argumentação do 

senso comum que se refere ao modo de pensar das pessoas na cotidianidade. O que pode ser 

estranhado/ desnaturalizado? 

Nessa perspectiva, o estranhamento possibilita o indivíduo a repensar a respeito das 

interpretações marcadas pelo senso comum, permitindo que sua visão diante de questões 

corriqueiras e consagradas pela normalidade ultrapasse os limites preexistentes pelo senso 

comum. Assim, a possibilidade de estranhar e desnaturalizar o senso comum, através dos relatos 

(auto)biográficos, surge como uma ferramenta essencial para o início da problematização de 

um fenômeno social, a partir das questões advindas das experiências de formação e 

aprendizagem de cada indivíduo.  

Diante dessa perspectiva, os processos de biografização implicam no estabelecimento 

da relação entre o social e o individual, a fim de questionar/problematizar as construções 

biográficas mediante os condicionantes sociais, políticos, históricos, culturais. Dessa forma, 

considerar a auto-observação e autorreflexão como meio de estranhar para então questionar, 

avaliar e compreender as estruturas, os processos, os condicionantes sociais, para entender 

conceitos e temas, pode ser um procedimento significante na relação sociedade-indivíduo. 

Portanto, o próprio ato de relatar-se produz estranhamentos/desnaturalizações 

estabelecendo uma relação entre o indivíduo e a sociedade, propiciando suspensões de saberes. 

Assim também o que é estranhado, desnaturalizado, e o que é deixado em suspensão não é algo 

a ser classificado, posto em categorias, mas dado as percepções individuais.  É possível o 

educando construir outras compreensões sobre a realidade, tendo como base a sua própria visão, 

o senso comum. 
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3 Metodologia 

 

Em cada reunião são fomentados para que cada aluno comente, relate sobre um 

estranhamento que teve ao longo da semana. Delimita-se os estranhamentos para o objeto de 

trabalho do nosso grupo do PIBID. Pensamos, entretanto, nas diversas interrelações do nosso 

objeto. Cada bolsista ID também faz a ata de cada reunião e em cada escrita da ata é fomentado 

ao bolsista explorar a temática que mais despertou sua atenção. 

 

4 Resultados 

 

Os estranhamos são registrados nas atas que cada bolsista ID ficou encarregado de 

trabalhar. Das atas, tornadas documentos, podemos retirar os trechos que nos interessam, como 

o que se segue: 

Um bolsista ID relatou sobre estranhamento abordando uma reportagem que viu de como 

determinar a concentração de mercúrio no sangue, devido ao excesso de obturações na arcada 

dentária. Na discussão, foi problematizado a respeito do assunto sobre as opções existentes à 

base de resina. Posteriormente, prosseguiu-se a discussão acerca do conceito de 

desnaturalização o qual refere-se ao estudo da grafia da realidade, assim mencionado pelo 

prof. Marcos. Diacuí comentou sobre uma reportagem do Globo Rural a respeito desse assunto, 

a qual retrata sobre um sistema biodegradável que acelera o processo de decomposição da 

matéria orgânica. Marcos complementa falando que, em Londres, utilizam-se em ônibus um 

sistema motor a base de fezes humanas com o intuito de produzir menos poluentes que o diesel 

e a gasolina. E, em seguida, Luís expôs seu estranhamento sobre a questão do motivo em se 

iniciar o curso de química sem estar com interesse e Carlos reforça afirmando que o indivíduo, 

ao optar por uma profissão que não se identifique reflete em sua formação profissional em sua 

totalidade. (ATA DE REUNIÃO, 2016) 
 

 

Não foi possível a escrita da ata em todas as reuniões, mas durante o ano computamos 

a escrita de 15 atas. Iremos aqui relatar apenas alguns estranhamentos. Um dos primeiros 

estranhamentos foi acerca do questionamento de um bolsista ID que pergunta: Como alunos do 

ensino médio alcançam as séries posteriores ao fundamental, alguns sem saber ler ou escrever? 

Para o bolsista esse é um dos problemas, em sua observação, que mais tem chamado sua 

atenção, alguns alunos tem avançado no currículo, mas não têm avançado em maturidade 

cognitiva. 

Outro estranhamento partiu de uma conversa informal, quando um bolsista ID disse que 

não havia química em um determinado produto utilizado no cabelo. Que era apenas de produtos 

orgânicos. Para esse estranhamento foi indicado a bolsista ID estudar a relação de natureza e 

química, observando que a química constrói outra ideia de natureza. 
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Um terceiro estranhamento está relacionado às manchas pretas que aparecem nas 

hortaliças (preocupação com o plantio nas rodovias e com as águas de irrigação). O 

estranhamento desse bolsista ID o levou a integrar em uma ação didática em uma disciplina da 

graduação. 

Outro estranhamento se relaciona ao preconceito que existe entre os estudantes de 

química relacionado ao ensino técnico. Segundo os bolsistas ID, a grande maioria dos 

estudantes de química não dá valor ao ensino técnico e profissionalizante, apesar do ensino 

superior ser profissionalizante, isso remete-nos a um problema fundamental. Uma outra bolsista 

ID questionou sobre a heterogeneidade das turmas como um fator que facilita o ensino e a 

aprendizagem. O estranhamento dessa bolsista já a levou a estudar mais o tema e leva-lo, ainda 

em estado embrionário, a uma possível pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

5 Conclusão 

 

A pesquisa etnográfica possibilita a sedimentação das práticas da sala de aula. Dessa 

forma, o trabalho do PIBID desenvolve atividades pertinentes ao conteúdo programático da 

escola, facilitando o entendimento e a percepção crítica. 
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Resumo: O presente trabalho traz o relato das experiências e alguns estudos desenvolvidos 

pelas bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do 

Subprojeto de Pedagogia, na linha de ação de Gestão no Ensino Fundamental, relacionados à 

gestão, ao currículo e à avaliação. Tem como recorte temporal o período de fevereiro a outubro 

de 2016, dando ênfase, ao papel da gestão na definição curricular para atendimento às pessoas 

com deficiências. Para o desenvolvimento deste relato, apoiou-se nos estudos teóricos, na 

observação das atividades realizadas pelo Centro de Apoio Pedagógico (CAP), bem como na 

participação nas atividades desenvolvidas pelo CAP. Trata-se, portanto, de reflexões 

produzidas a partir do contato com o cotidiano da instituição, numa aproximação entre teoria e 

prática, cujas reflexões refletem na formação das bolsistas em Pedagogia.  

Palavras-chave: PIBID. Gestão Pedagógica. Currículo. Avaliação. Educação Inclusiva. 

 

Abstract: The present work presents an account of experiences and some studies developed by 

the scholarship holders of the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships 

(PIBID) of the Pedagogy Subproject, in the Management action line in Elementary Education, 

related to management, curriculum and the evaluation. The period from February to October 

2016 is focused on time, giving emphasis to the role of management in defining curricula for 

serving people with disabilities. For the development of this report, it relied on theoretical 

studies, observation of activities carried out by the Pedagogical Support Center (CAP), as well 

as participation in activities developed by CAP. Therefore, these are reflections produced from 

the contact with the institution's daily life, in an approximation between theory and practice, 

whose reflections reflect on the formation of scholarship holders in Pedagogy. 

Keywords: PIBID. Pedagogical Management. Curriculum. Evaluation. Inclusive education. 
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1 Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer um breve relato sobre as nossas experiências 

vivenciadas no Centro de Apoio Pedagógico (CAP), enfatizando o interesse frente ao currículo 

e a avaliação na educação inclusiva. As inquietações por essa temática, especialmente por nossa 

iniciação ser na perspectiva da gestão escolar, proporcionadas pelo PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, nos faz perceber o quanto o papel da gestão 

escolar é importante na definição de um currículo inclusivo.  Assim, o programa tem como 

finalidade nos colocar diretamente em contato com o cotidiano escolar e a vivência das 

atividades da Coordenação Pedagógica e da Gestão na rede pública.  

Neste trabalho, trazemos além da análise de estudo sobre o tema do Encontro de 

Professores da rede Comum da Rede de Ensino e do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), algumas de nossas vivências durante esse ano, através do PIBID, a fim de refletirmos 

acerca da nossa participação na dinâmica do CAP, bem como refletirmos a respeito da nossa 

formação como futuras pedagogas.  

As experiências foram vivenciadas no Centro de Apoio Pedagógico, localizado no 

município de Jequié-Bahia. O CAP é uma instituição pública, mantida com os recursos 

estaduais, federais e municipais, direcionado à Educação Especial, atendendo a pessoas com 

diferentes deficiências e transtornos, dentre elas, a Síndrome de Down e o Transtorno Global 

do Desenvolvimento. Utilizamos para a fundamentação teórica desse trabalho, autores como 

José Gimeno Sacristán (2000), Miguel Arroyo (2000), Tomaz Tadeu da Silva (2009) e Ilma 

Passos Veiga (2009), dentre outros. 

 

2 Metodologia 

 

O presente trabalho realiza um relato de experiência relativo aos nossos estudos e 

observação da gestão, nos baseando no processo de ações do programa PIBID, do período de 

fevereiro a setembro de 2016. Neste trabalho, utilizamos como dispositivos anotações das 

nossas observações no cotidiano da instituição, estudos teóricos e participação nas atividades 

desenvolvidas pelo CAP. Os estudos foram realizados em conjunto, nos espaços da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e do CAP. 
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3 Prática Escolar: reflexões a partir de experiências 

 

Durante a trajetória de experiência como bolsistas do PIBID, participamos de vários 

momentos da instituição. Inseridas no PIBID desde o início do ano de 2016, tivemos a 

oportunidade de participar da atualização do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Instituição. 

Nessa ação, acompanhamos o atendimento das professoras e suas intervenções em diferentes 

núcleos de atendimento, tendo contato com alunos com diferentes tipos de deficiências que, 

anteriormente, eram desconhecidas para nós. Toda vivência e observação que fizemos dentro 

do Programa tem sido extremamente válida e enriquecedora para nossa formação no curso de 

Pedagogia.  

Ao longo desse período, participamos de encontros e eventos, como o São João do CAP, 

momento de confraternização entre toda comunidade; o Cine PIBID, realizado na UESB pelos 

bolsistas do PIBID de Gestão Pedagógica no Ensino Fundamental, em parceria com o 

Subprojeto Interdisciplinar, linha de ação em Educação Especial aberto à comunidade, com a 

temática das Paraolimpíadas; o Encontro com a Família, no qual estivemos presentes nos 

diversos espaços que foram utilizados para sua realização, compreendendo atividades para os 

pais e alunos; no Projeto Tchibum, no qual os alunos e professores puderam confraternizar em 

um momento de lazer no espaço da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Todos esses 

momentos nos proporcionaram reflexões significativas acerca da responsabilidade que a 

referida instituição possui sobre o processo educativo das crianças e adolescentes atendidos 

pelo CAP, mas, sobretudo, acerca da sua proposta curricular, fazendo-nos compreender que o 

currículo escolar está para além das suas definições disciplinares.  

Ao refletirmos sobre o conceito de currículo, partimos da ideia que o mesmo envolve a 

questão do poder. Quando uma instituição pensa no seu currículo faz escolhas a respeito do 

perfil de estudante que se quer “formar”, para isso deve decidir os conhecimentos considerados 

válidos, a maneira como esses conhecimentos vão ser trabalhados e como serão avaliados. 

Nesse viés, Tomaz Tadeu da Silva (2009) reitera que “o currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que 

vai constituir, precisamente, o currículo” (p. 15). Com isso, o currículo é uma questão de 

identidade, visto que reflete o perfil da instituição que constrói esse currículo. Corroborando 

com essa ideia, Sacristán salienta que: 
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O currículo reflete o caráter de instituição total que a escola de forma cada vez mais 

explícita, está assumindo, num contexto social no qual muitas da funções de 

socialização que outros agentes sociais desempenharam agora ela realiza como 

consenso da família e de outras instituições. Assumir esse caráter global supõe uma 

transformação importante de todas as relações pedagógicas, dos códigos dos 

currículos, do profissionalismo dos professores e dos poderes de controle destes e da 

instituição sobre os alunos. (SACRISTÁN, 2000, p. 55) 

 

 

Dessa maneira, o currículo, muito mais do que conteúdos programáticos, está ligado à 

maneira como acontecem as relações pedagógicas no âmbito escolar, bem como ao clima e à 

cultura organizacional da escola, aos métodos, metodologias e instrumentos utilizados no fazer 

pedagógico, dentre outros. Com isso, é preciso conhecer e refletir de que forma esse currículo 

tem sido estruturado nas instituições escolares, levando em consideração uma educação de 

qualidade que reconheça os estudantes como seres humanos de direitos, no qual dentro da 

escola, seu principal direito é aprender. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem significativa dos educandos está ligada à relação que 

o professor estabelece com seus alunos e estes com o conhecimento, para isso, o professor deve 

ir além do simples ensinar, ele deve educar. De acordo com Arroyo (2000), a escola reduz esse 

direito ao domínio de conteúdos, habilidades e saberes, o que faz com que haja o 

empobrecimento do direito à Educação Básica. Alunos e professores perdem o verdadeiro 

sentido da educação. 

Assim, educar para a humanização dos sujeitos está ligado também ao ato de avaliar, 

visto que, a avaliação é contrária ao modelo de escola excludente que temos atualmente. O ato 

de avaliar está muito além de propor uma atividade, um seminário ou uma prova, de atribuir 

notas para determinadas tarefas, de aprovar ou reprovar. A avaliação é o ponto de partida que 

permite a realização de um trabalho satisfatório, é um instrumento da práxis pedagógica, que o 

professor pensa e reflete na e sobre sua ação.  

A avaliação faz parte do currículo escolar que, em muitas escolas, acaba excluindo os 

alunos, principalmente aqueles com deficiência que frequentam a rede comum de ensino. A 

avaliação para esses alunos que deveria ser diferenciada, na maioria das vezes, costuma ser uma 

avaliação excludente, pois grande parte dos professores não sabem de que maneira devem 

avaliar um estudante com deficiência, não levando em consideração o ritmo de aprendizagem 

desses alunos, bem como as habilidades conquistadas a partir do conteúdo trabalhado, assim, 

em geral, ficam marginalizados, tendo a sua aprendizagem negligenciada. 
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4 Resultados  

 

Partindo das nossas experiências no CAP, observamos que a relação da gestão com o 

currículo do Centro se dá de maneira positiva, visto que identificamos uma prática pedagógica 

coerente com o que é proposto no PPP, visando à formação educacional e humana de seus 

alunos; a gestão exerce a função de orientar a comunidade escolar, estabelecendo uma relação 

dialógica e respeitosa entre seus membros, além de fomentar a participação de todos nas 

decisões da escola. Como enfatiza Veiga (2009), para realizar uma gestão democrática 

necessita-se do empoderamento de toda comunidade escolar de forma que a mesma contribua 

ativamente para as melhores condições de desenvolvimento da instituição.  

Nesse sentido, para atender às necessidades dos alunos a partir de uma gestão 

democrática e um PPP elaborado nesta perspectiva, o currículo inclusivo do centro também se 

configura como um dos pilares para tais fins. O currículo do centro se constitui a partir das 

bases legais para centros de Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como da 

articulação da gestão com aqueles outros que fazem parte da instituição. Desse modo, a 

avaliação dos alunos do CAP é diferenciada no sentido de respeitar as aquisições conquistadas 

durante o processo de ensino-aprendizagem levando em consideração as suas habilidades. No 

entanto, o método tradicional avaliativo não cabe neste espaço, sendo o mesmo excludente das 

potencialidades individuais do educando.  

Durante o Encontro de Professores da rede comum de ensino, os profissionais do CAP 

organizaram oficinas para estes professores sugerindo uma maneira mais inclusiva de avaliar 

os alunos com deficiência. O foco da avaliação para os alunos com deficiência na perspectiva 

do CAP deve partir das conquistas dos alunos em relação às habilidades que eles conseguem 

adquirir e não de conteúdos como os professores costumam fazer quando avaliam seus alunos. 

Avaliar na perspectiva das habilidades é uma maneira de valorizar aquilo que o estudante com 

deficiência tem a oferecer, o que não significa ignorar o fato que esses alunos podem também 

aprender conteúdos, mas é uma forma de uma avaliação mais justa e inclusiva. 

 

5 Conclusão 

 

Concluímos que nossas vivências no Centro de Apoio Pedagógico, nesse período tem 

nos proporcionado um olhar minucioso para a educação inclusiva, compreendo este espaço 

como um lócus de aprendizagem e produção de conhecimento. Conscientes que a construção 

do currículo neste espaço se dá de forma diferenciada, com intuito de atender às especificidades 
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e necessidades dos alunos inseridos no mesmo, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada 

um.  
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Resumo: O presente estudo tem a finalidade de expor as experiências vivenciadas pelos 

discentes inseridos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência – PIBID, do 

subprojeto Educação Física, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Neste relato será 

abordada as experiências vividas, a importância da intermediação do Programa entre a 

universidade e escola, e seu papel no incentivo da busca por uma formação de qualidade ao 

mostrar a realidade vivenciada no ambiente escolar. Neste sentido, as áreas de atuação no 

programa se deram nas aulas de prática esportiva, com o esporte Handebol e nas aulas de 

educação física escolar, com as turmas de 1º e 2º ano do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, do município de Jequié/BA. Sendo assim, conclui-se que o PIBID é um programa 

importante para a formação dos futuros professores, haja vista que ele possibilita aos seus 

participantes o contato direto com a realidade escolar e de sala de aula, fazendo com aconteça 

um ganho de experiência no que diz respeito ao ser professor. 

Palavras-chave: Educação Física. Formação Profissional. PIBID. 

 

Abstract: The present study has the purpose of exposing the experiences lived by the students 

inserted in the Institutional Program of Initiation to Teaching Grants - PIBID, of the subproject 

Physical Education, of the State University of the Southwest of Bahia. In this report, the lived 

experiences, the importance of intermediation of the Program between the university and the 

school, and its role in encouraging the search for quality training by showing the reality 

experienced in the school environment will be addressed. In this sense, the areas of expertise 

in the program took place in sports practice classes, with handball sport and in school physical 

education classes, with the 1st and 2nd year classes of Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, in the municipality of Jequié / BA . Therefore, it is concluded that PIBID is an 

important program for the training of future teachers, given that it allows its participants to 
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have direct contact with the school and classroom reality, making it happen that they gain 

experience in what it is about being a teacher. 

Keywords: Physical Education. Professional qualification. PIBID. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – subprojeto Educação 

Física, é desenvolvido com alunos do Ensino Médio do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, localizado no município de Jequié. O programa tem como objetivo estreitar as 

relações entre universidade e escola, ampliar a formação do discente, fazendo com que haja 

contato direto do mesmo com o seu futuro ambiente profissional. Como finalidade principal, 

motivar o bolsista à prática docente, na busca de uma melhor qualificação do ensino-

aprendizagem na educação básica. Nesta lógica, Sartori (2011) relata que:  

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sem dúvida, 

constitui-se numa das alternativas potenciais para fortalecer a formação inicial, 

considerando as conexões entre os saberes que se constroem na universidade e os 

saberes que cotidianamente são produzidos e se entrecruzam nas unidades escolares. 

A experiência real do professor em exercício na educação básica é relevante por 

enriquecer a formação inicial e profissional dos licenciandos, bolsistas do programa, 

uma vez que estes entram em contato direto com a realidade vivenciada diariamente 

pelos professores de ensino fundamental e de ensino médio. (SARTORI, 2011, p. 2) 

 

 

Equivocadamente, tornou-se comum o tardio ingresso do discente ao universo escolar 

através das disciplinas de Estágio Supervisionado, sendo assim, existe dificuldade em lidar com 

a prática. A qualidade da formação profissional não se deve resumir apenas a disciplinas de 

Estágio existentes no currículo, mas, necessita ser construída durante toda a graduação. Nesse 

contexto, o PIBID assume um papel de enorme relevância, oportunizando o futuro profissional 

a dialogar com sua área e com os elementos que a compõe, proporcionando reflexões sobre a 

sua prática e buscando benefícios no processo, possibilitando avaliação da ação, bem como 

abrir caminhos que norteiem futuras ações. 

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a relatar as principais experiências 

vivenciadas no PIBID/EF/UESB, no ensino da modalidade Handebol e nas aulas regulares de 

Educação Física no período de 2015 e 2016. 
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2 Metodologia 

 

O estudo se constitui como um relato de experiência vivido dentro de uma instituição 

pública, baseado no ensino da prática esportiva e nas aulas de Educação Física regular, 

desenvolvidas com estudantes por meio do Subprojeto Educação Física, linha de ação Ensino 

Médio.  

Esta linha de ação desenvolve suas ações com turmas de práticas esportivas no turno da 

noite, formando equipes de Handebol. Desenvolve também, ações nas aulas regulares de 

Educação Física com turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio no turno vespertino. A turma 

de handebol é formada por dois grupos: a turma feminina e a turma masculina. No primeiro 

momento, desenvolvemos atividades de iniciação na modalidade, pois, a cada início de ano, 

novos estudantes aderem a prática esportiva e, muitas vezes, nunca tiveram contato com a 

modalidade. Já nas aulas de Educação Física regular, a intervenção foi pensada após o primeiro 

ano de ingresso como PIBID na escola, trazendo assim mais uma enriquecedora experiência no 

processo de construção da nossa formação.  

 

4 Resultados 

 

A experiência com o PIBID permite reflexões em torno da formação docente, e desde o 

ingresso no Programa, brechas para questionamentos foram abertas, como: os conteúdos que 

aprendemos na universidade são realmente ensináveis aos nossos educandos quando estamos 

no campo? Os conteúdos transmitidos na universidade estão aquém das demandas reais que a 

educação básica apresenta?  Percebemos que existe uma falta de conexão e de diálogo entre a 

universidade e a escola.  

 É sabido a importância da articulação entre teoria e prática para a formação consistente 

do conhecimento. Saber articular o que se discute em aula na universidade com o que se 

materializa no momento da atuação é um desafio existente na caminhada da formação docente, 

e o Programa nos dá subsídios, permitindo reflexões e aproximação com a realidade escolar, 

auxiliando na articulação entre teoria e prática.  

Desta forma, a experiência com o subprojeto de Educação Física – Ensino Médio se dá 

semanalmente com uma dinâmica que nos oportuniza atuar sozinhos ou em grupo, reforçando 

os olhares sobre a prática, dando horizonte para avaliações e reconstruções. No início muitos 

desafios foram encontrados e já relatados, dentre estes, a falta de aproximação de todos os 

bolsistas com a modalidade em que escolhemos atuar no primeiro ano do Programa, mas, com 
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a orientação e ajuda dos professores supervisores oficinas foram ministradas para que 

criássemos afinidades com as modalidades.  

Assim, nossos encontros semanais nos possibilitavam mais segurança e domínio quanto 

ao conteúdo, a construção dos planos de aula, e sua aplicação sob orientação do supervisor. A 

partir do que já construímos nos treinos de prática esportiva, o ingresso nas aulas de Educação 

Física foi realizado de maneira mais confiante, por estarmos familiarizados com a escola, com 

os educandos, e com a metodologia do professor supervisor. Os conteúdos abordados durante 

o ano letivo foram planejados durante a semana pedagógica e, a partir daí, foi elaborado o 

cronograma das aulas.  

As três primeiras unidades aconteceram de forma teórico/explicativa, realizadas em sala 

de aula e aulas teórico/praticas realizadas na quadra, no refeitório ou em outro espaço do 

colégio. A abordagem das aulas ministradas pelos supervisores tem uma perspectiva reflexiva, 

fazendo com que os alunos relacionem os aspectos intrínsecos dos jogos e atividades realizadas 

com a sua vida e a sociedade. Desta forma, os anos de 2015 e 2016 no PIBID foi um desafio 

que já encaramos com mais segurança, mas, sem perdemos o foco da construção e do 

aprendizado. 

 

5 Conclusão 

 

Durante este tempo de experiência no projeto, a aproximação com a escola, com a 

realidade cotidiana do professor e alunos, nos leva a permanente reflexão de como devemos 

estar atentos a todo o contexto que nos envolve dentro e fora da universidade, pois, além de 

estarmos moldando a nossa formação, devemos ter a consciência de que estamos totalmente 

envolvidos na formação dos que estão no âmbito escolar. É importante ter a consciência 

também de que a prática precisa oportunizar que os alunos contribuam na construção do 

conhecimento. 

É necessário que se destaque o papel fundamental que exerceu o professor supervisor 

no que diz respeito a possibilitar o contato com conteúdos que, por vezes, nos falta na 

universidade. As oficinas ministradas, os materiais disponibilizados, e as conversas 

proporcionaram que construíssemos um arcabouço teórico-prático. Sendo assim o PIBID tem 

se tornado uma grande ponte para o crescimento pessoal e profissional de nós, futuros 

educadores. Desta forma, podemos almejar a construção de ações mais concisas, organizadas e 

de maior qualidade enquanto permanecermos no Programa, e carregarmos todas as experiências 

como ferramentas de ajuda para nossa formação. 
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Sendo assim, conclui-se que o PIBID é um programa que auxilia aos seus participantes 

a terem contato com a realidade escolar, fazendo com que o aluno participante compreenda e 

desenvolva suas intervenções de maneira mais eficiente, melhorando assim sua formação 

profissional e pessoal. 

 

 

Referência 

SARTORI, Jerônimo. Formação de professores: conexões entre saberes da universidade e 

fazeres na educação básica. In: II ENCONTRO INSTITUCIONAL DO PIBID, Porto Alegre. 

Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2011. p. 1-11. 

  



195 
 

O PIBID NA ESCOLA: PROJETO CIÊNCIA EM CULTURA 

PIBID in school: Science in Culture Project 

 

Cleudes Pinheiro das Neves1 

cleudespneves@gmail.com 

 

Izabela da Conceição Pereira1 

iza.bela53@hotmail.com  

 

Diacuí Moraes de Brito1 

dicauimoraes@gmail.com  

 

Alba Consuelo Menezes Lima2 

alba.ml@ig.com.br  

 

Marcos Antonio Pinto Ribeiro3 

marcos.ribeiro@uesb.edu.br  

 

1 Bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Química na Linha de Ação no Ensino 

Profissionalizante, no Colégio Polivalente Edvaldo Boaventura. 
2 Professora Supervisora do Subprojeto de Química na Linha de Ação no Ensino Profissionalizante, no 

Colégio Polivalente Edvaldo Boaventura. 
3 Coordenador de Área do Subprojeto do Subprojeto de Química na Linha de Ação no Ensino 

Profissionalizante, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

 

Resumo: Esse trabalho mostra princípios e planejamento de ações de um projeto que busca 

articular ciência e cultura. Nas rodas de estudo, identificamos que as escolas não transmitem a 

ciência com seu fundo de referência cultura. A ciência que é apresentada nas escolas brasileiras 

se concentra no Modo 1 de conhecimento, é disciplinar, não há fomento a questionamentos, 

desenvolvimento de pontos de vistas, crítica ou descoberta de produção científica. Neste 

trabalho, apresentamos uma síntese das ações desenvolvidas nos colégios Polivalente e Centro 

de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco – CEEP, com 

o objetivo de desmistificar a ciência. 

Palavras-chave: Cultura Científica. Fundo de Referência. Ícones Científicos.  

 

Abstract: This work shows principles and action planning for a project that seeks to articulate 

science and culture. In the study circles, we identified that schools do not transmit science with 

its cultural reference background. The science that is presented in Brazilian schools focuses on 

Mode 1 of knowledge, it is disciplinary, there is no incentive to questioning, developing points 

of view, criticizing or discovering scientific production. In this work, we present a synthesis of 

the actions developed in the Polyvalent schools and the Center for Professional Education in 
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Management and Information Technology Régis Pacheco - CEEP, in order to demystify 

science. 

Keywords: Scientific Culture. Reference Fund. Scientific Icons. 

 

 

1 Introdução 

 

Qual a proposta curricular e didática mais apropriada ao ensino profissionalizante? Esse 

foi o questionamento central do início do PIBID – Química-ensino profissionalizante. No 

estudo etnográfico e nas rodas de estudo sobre a situação atual do conhecimento tecnocientífico 

(GIBBONS, 1994) e da educação científica, viemos a perceber uma necessidade de mudar a 

gramática escolar dominante, marcada pelo foco na transmissão e pouco na intervenção; 

conhecimento explícito e pouco no conhecimento tácito e atividades de descoberta, percepção 

e criatividade. Outro fator importante dessa gramática escolar é que a ciência é transmitida na 

sala de aula sem considerar um fundo de referência cultura. Identificamos que mudar essa 

gramática, pensar em outros horizontes, era um desafio em si. Logo, nesse trabalho, 

organizamos princípios e linhas de ações de uma gramática alternativa que viemos a intitular 

de ciência em cultura. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

As sociedades da aprendizagem, do risco, do conhecimento e em rede mudam contrato 

ante a ciência e a sociedade, exigem outra educação científica, caracterizada, principalmente 

pela interdependência entre ciência e cultura. Gibbons (1994) define esse novo modo de 

produção como modo 2, há ainda autores que defendem um modo 3. Dentre outros desafios 

para adequar ao modo 2, a educação científica deve criar redes, horizontes de cooperação; focar 

na aplicação e resolução de problemas; ser transdisciplinar; descentralizada, contextualizada e 

focar na inovação tecnocientífica e transmitir valores culturais. 

A gramática escolar e a ciência apresentadas nas escolas brasileiras são focadas, 

exclusivamente, no modo 1, com forte resistência à mudança. Nossa ação inicial foi propor e 

cartografar orientações e princípios dessa nova gramática, assim, partimos da estrutura do 

conhecimento tácito e da necessidade da criação de um fundo de referência, nos quais passamos 

a problematiza-los. 
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Durante muitos anos, houve uma separação entre as ciências exatas e humanas, havendo 

uma maior valorização dos objetivistas. Somente a partir dos séculos XIX, essa divisão 

começou a ser questionada por Michael Polanyi (1969), pois nenhum conhecimento ou 

pensamento era totalmente objetivo ou subjetivo, que nenhum conhecimento cientifico é 

conhecimento explícito. Segundo Polanyi (1969, p. 15) “a predominância da concepção de 

ciência baseada na disjunção da subjetividade e da objetividade busca eliminar da ciência seu 

caráter passional, pessoal, bem como suas próprias apreciações.” 

Quando tratamos da educação o conhecimento tácito tem suma importância, já que para 

a educação escolar é fundada na práxis social. O conhecimento tácito é uma forma de 

conhecimento que está relacionada ao conhecimento pessoal, difícil de ser expressado por uma 

linguagem verbal ou por modelos, necessitando de uma ação para ser transmitida. Para Sugui 

(2008), os estudos de Polanyi (1969) não se referiam à subjetividade, mas, sim, ao aspecto 

pessoal do ser humano. Os conhecimentos prévios e pessoais de nossos alunos devem ser 

levados em consideração, não sendo totalmente descartados como vem sendo feito pela maioria 

dos professores nas escolas.  

Agindo dessa maneira, estamos tentando manipular os nossos alunos e impor o que 

acreditamos ser verdade. O fato de um conhecimento tácito não poder ser completamente 

explicitado, não quer dizer que o mesmo não possa ser comunicado [...] existem meios 

adequados ao seu dispor para que essas ideias sejam expressas. A linguagem expandiu os 

horizontes da inteligência humana, mas permanece fiduciária de um fundo tácito. O uso do 

instrumento linguístico é de origem pessoal. Polanyi vê a ciência como um senso comum 

refinado, construído pela mesma forma como o senso comum constrói conhecimento, por meio 

de indícios, na forma distal e focal: indícios e foco. 

O conhecimento tácito é uma fusão entre o focal e distal, toda focalização consciente 

num objeto ou num acontecimento depende da integração tácita de uma apreciável variedade 

de pormenores subsidiários a fim de se produzir um todo coerente. Esse dualismo entre o focal 

e o subsidiário é a grande revolução de Polanyi na epistemologia, uma vez que são duas formas 

de consciência que se excluem mutuamente e ambas são responsáveis pelo significado e pelo 

conhecimento. De acordo com Sugui (2008), o conhecimento tácito tem a seguinte estrutura: 
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Figura 1: Estrutura do conhecimento tácito. 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Nesse diagrama da Figura 1, identificamos que as categorias necessárias para trabalhar 

o conhecimento tácito não são contempladas pela prática pedagógica tradicional e hegemônica. 

A percepção, o ponto de vista e a descoberta estão entre essas categorias. Identificamos também 

que a estética escolar não é problematizada, uma vez que o foco principal é na sala de aula e 

em métodos pedagógicos de transmissão da cultura escolar. Identificamos, então, que é 

necessário complexificar o conceito de cultura escolar para incluir a noção de fundo de 

referência e que a escola deveria propiciar uma experiência estética singular para os alunos. Ao 

entrar em uma escola, é necessário que os alunos passem por uma experiência estética, esse 

ponto do nosso projeto ainda está em fase de amadurecimento, mas temos proposto a 

ambientalização do espaço para o tornar cognitivo.  

 

3 Metodologia 

 

Organizamos as rodas de estudos e pesquisa etnográfica para fazermos um diagnóstico, 

uma explicação e intervenção. Identificamos a ausência de três elementos fundamentais das 

sociedades contemporâneas: inovação tecnocientífica; cultura científica; crítica, 

empoderamento e desenvolvimento humano. A partir desse cenário, e com interlocuções 

teóricas com Habermas (empoderamento, crítica), Paulo Freire (problematização, tematização), 

Michael Gibbons (modo 1 e 2), Lévy-Leblond e Snow (cultura científica) e Michael Polanyi 

(conhecimento tácito) cartografamos princípios, orientações e ações para o projeto que 

intitulamos “Ciência em Cultura”. 
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4 Resultados 

 

Nas nossas discussões na roda de estudo, encontramos os seguintes princípios: 

ambientalização e fundo de referência; conhecimento pessoal; plurissignificação e socialização 

e convivialidade científica. 

Na ambientalização e fundo de referência, é preciso criarmos o fundo de referência e 

de convivência para construir nos alunos os elementos subsidiários necessários à articulação do 

conhecimento tácito. Nesse primeiro projeto, pensamos nas seguintes ações: exposições de 

ícones científicos (clássicos da ciência, principais conceitos e teorias); maquetes sobre a 

semiose científicas; exposições em murais na escola. 

No conhecimento pessoal, as oficinas didáticas problematizam em sua grande maioria 

o conhecimento declarativo para articular o conhecimento tácito e pessoal, devemos 

desenvolver o ponto de vista, a percepção, a descoberta e a não autoridade. 

Na plurissignificação, as exposições de vídeos didáticos exibidos no espaço externo na 

escola e nos intervalos com o intuito de mostrar a ciência numa perspectiva histórica sobre os 

diversos conteúdos. Nossa ação tem sido ocupar os espaços comuns da escola, em uma primeira 

ação, foi mostrar vídeos científicos de curta duração. Uma segunda linha foi construir uma série 

de exposições científicas, por exemplo, as diversas tabelas periódicas. Depois, as moléculas 

químicas mais importantes; as representações científicas mais significativas e assim por diante. 

Queremos ainda construir maquetes científicas que possam ser interativas. 

Na socialização e convivialidade científica, o convívio com especialistas através de 

seminários, palestras e visitas. Esse projeto, já em andamento, busca criar uma rede horizontal 

envolvendo os professores do ensino superior, os alunos e os professores do ensino médio, 

nesse momento, convidamos professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) para proferir palestras, ao tempo, que os alunos da escola já estiveram na UESB para 

conhecer o trabalho do professor. Posteriormente, o professor foi até a escola para participar de 

um talk show, quando toda a escola fez perguntas ao professor. Uma segunda linha de ação foi 

relacionar o ensino por projeto e pesquisa à convivência com experts. Oito alunos construíram 

projetos e estes tiveram uma série de contatos com professores da UESB. 

 

5 Conclusão 

 

Esses princípios buscam integrar ciência e cultura e fomentar o desenvolvimento de uma 

rede distribuída entre os atores locais na comunicação e produção da ciência. Como forma de 
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intervenção, estamos organizando um repertório dos ícones científicos para ambientar a UESB 

e já estamos iniciando com a tabela periódica. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo compreender a importância do PIBID na formação de 

professores, sendo uma modalidade de incentivo, aprimoramento e valorização do processo de 

formação de docentes.  A base teórica desse trabalho consiste nos estudos de Ghedin (2002) e 

Martins (2013) acerca da valorização de atividades em espaços de formação docente. A 

metodologia utilizou a entrevista narrativa. Os resultados apontam para a importância do PIBID 

para a formação acadêmica dos alunos licenciandos. 

Palavras-chave: Formação Docente. PIBID. 

 

Abstract: This work aims to understand the importance of PIBID in teacher training, being a 

form of incentive, improvement and enhancement of the teacher training process. The 

theoretical basis of this work consists of studies by Ghedin (2002) and Martins (2013) about 

the valorization of activities in spaces of teacher training. The methodology used the narrative 

interview. The results point to the importance of PIBID for the academic training of 

undergraduate students. 

Keywords: Teacher Education. PIBID. 
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1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID oferece bolsas 

para que alunos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas da 

educação básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática. Buscando assegurar os 

resultados educacionais, os bolsistas são orientados por coordenadores de área – docentes das 

licenciaturas – e por professores supervisores – docentes das escolas públicas onde exercem 

suas atividades, com o intuito de aproximação entre universidade e escola.  

A Educação de Jovens e Adultos – EJA que tem como objetivo oportunizar jovens e 

adultos iniciarem ou darem continuidade aos estudos, são cursos presenciais, semipresenciais e 

não presenciais (a distância), além de ofertarem exames supletivos. O docente tem um papel 

fundamental na formação dos alunos contribuindo para a qualidade do ensino, dessa forma, a 

formação de professores é um elemento essencial para se atingir os fins visados pela educação, 

devendo estar adaptados à realidade presente na sociedade em que se inserem.  

Este trabalho tem por objetivo compreender a importância do PIBID para os 

licenciandos na formação de professores, sendo uma modalidade de incentivo, aprimoramento 

e valorização do processo de formação de docentes.  A base teórica desse trabalho consiste nos 

estudos de Ghedin (2002) e Martins (2013) acerca da valorização de atividades em espaços de 

formação docente. A metodologia utilizada foi a entrevista narrativa e a revisão bibliográfica. 

Os resultados apontam que o PIBID é um Programa muito importante na formação acadêmica 

dos licenciandos. 

  

2 Fundamentação Teórica 

A experiência docente é um espaço de produção de conhecimento, decorrendo da 

postura crítica do professor sobre sua prática profissional. Nesse sentido, Ghedin (2002, p. 135) 

afirma que “é na prática refletida, na (ação-reflexão) que este conhecimento se produz, na 

inseparabilidade entre teoria e prática”. Há uma reflexão crítica sobre o que ensinar, como 

ensinar e para que ensinar, o que implica, também, na postura docente em relação aos alunos, 

bem como nas inter-relações no sistema social, político, econômico e cultural.  

Assim, a didática aplicada a esse público precisa ser diferenciada e relacionada à 

experiência de vida para que haja um aprendizado mais significativo. Uma das práticas onde 

ocorre o PIBID se faz com os alunos do curso de Ciências Biológicas no acompanhamento das 

aulas, que são ministradas pelo professor supervisor que leciona na escola de atuação do projeto.  
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Isso é de grande importância, pois, nesse momento, o bolsista de Iniciação à Docência – ID tem 

a oportunidade de deparar com os problemas enfrentados no ambiente escolar, com os desafios 

da docência. Ainda, promove o crescimento profissional por meio de experiências que trarão 

reflexões sobre as maneiras de encontrar melhores caminhos que possibilitem na resolução dos 

problemas que aparecem no dia-a-dia do professor.  

A análise do perfil de cada turma é importante para que sejam desenvolvidas formas 

para se trabalhar os conteúdos programáticos com os alunos, tornando o aprendizado 

significativo e acessível a todos, levando sempre em consideração que cada turma possui as 

suas particularidades. É necessário também fazer um levantamento prévio dos conhecimentos 

dos alunos, a fim de analisar o que eles entendem sobre o as e dessa forma desenvolver uma 

interação.  

É importante que o docente saiba conduzir as aulas para que o ensino e a aprendizagem 

dos alunos se tornem profícuos e mais atrativas aos alunos, de modo haja um olhar observador, 

interação, senso crítico, criatividade, colaboração entre tantas outras maneiras positivas, é esse 

o objetivo da formação docente. O PIBID objetiva elevar a qualidade da formação e professores 

e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de ensino na educação básica. Nessa perspectiva, 

Martins (2013) assevera que: 

 

percebemos, via PIBID, uma preocupação por parte do poder público com a qualidade 

da formação dos professores. Uma vez que o Programa oportuniza uma vivência mais 

próxima da realidade escolar e, portanto, conhecer os limites, desafios e possibilidades 

do exercício da docência na Educação Básica. (MARTINS, 2013, p. 23) 

 

Para entendermos a importância do PIBID, é necessário analisarmos a realidade das 

escolas nas quais estamos inseridos. A escola é o primeiro ambiente externo que o indivíduo 

tem, é o lugar onde o indivíduo interage com as pessoas, tem as suas primeiras experiências 

longe do seio familiar e, assim, possui um papel fundamental na vida de cada um. O PIBID, 

portanto, tem uma grande importância na vida dos futuros professores que estão ali adquirindo 

experiências para desenvolver melhor o seu papel na sala de aula. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia teve como base a pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas narrativas 

com 5 (cinco) licenciandos, o conteúdo das falas dos alunos entrevistados permitiu análise dos 

saberes pedagógicos que foram construídos a partir de várias metodologias de ensino de 
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Biologia. Como destaque,  o planejamento de ensino, o diálogo com os alunos, a organização 

dos conteúdos acadêmicos em conteúdos escolares, o ensino de Biologia e suas metodologias 

em contextos mais amplos (sociais, políticos, econômicos, históricos, culturais e éticos), 

transposição dos conteúdos mais abstratos em mais contextualizados, valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos da escola básica, adequação da linguagem para apropriação 

dos conteúdos pelos alunos, reflexão acerca da própria prática e a busca para  transformá-la. 

 

4 Resultados 

 

O trabalho desenvolvido no PIBID trouxe bons resultados para os licenciandos, bolsistas 

ID, visto que o Programa auxilia professores e alunos da escola parceira na compreensão dos 

conteúdos aplicados em sala de aula. O PIBID, segundo relatos dos bolsistas ID, oportunizou a 

compreensão de vários conteúdos de Biologia, já que muitos conteúdos trabalhados na sala de 

aula, foram transformados em atividades práticas desenvolvidas pelos próprios bolsistas ID. 

Nos relatos dos bolsistas ID, o PIBID é muito importante para esse novo olhar da disciplina, 

um olhar  pelo viés teórico e, também, prático e lúdico.  

 

5 Conclusão 

 

O PIBID nos dá a possibilidade de conhecer o ambiente de trabalho do futuro professor 

e aprender a lidar com os alunos para que juntos todos possam ser cooperadores na construção 

do conhecimento. A partir das experiências trazidas pelo PIBID, podemos ver o quão relevante 

esta modalidade é para a formação docente, mostrando o dia-a-dia na sala de aula, o fazer dos 

professores, bem como os desafios que são enfrentados. 
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Resumo: A influência na educação para jovens e adultos (EJA), na formação de docentes do 

curso de educação física da UESB não se dá primordial importância, sendo que, no atual 

currículo não há uma previsão de abordagem. A única visão de ensino para essa população 

especifica é o PIBID que tem um subprojeto que trabalha com o noturno e nos inseriu 

diretamente em contato com essa nova realidade, que é a de educador tendo uma visão do que 

e como trabalhar com esses estudantes. No decorrer do ano letivo, notamos uma melhoria 

significativa da recepção dos alunos às nossas atividades, passaram a ser mais ativos durante as 

aulas expositivas e mais assíduos durante as práticas. Defendemos uma abordagem mais voltada 

a eles, sem que houvesse necessidade de se criar matérias relacionadas para esse segmento, mas 

contemplar  na abordagem as especificidades para que também seja incluído o olhar do 

educador para o EJA.  

Palavras-chave: Educação Física. EJA. Ensino Noturno. PIBID. 

 

Abstract: The influence on education for young people and adults (EJA), in the training of 
teachers of the physical education course is not of paramount importance, and in the current 

curriculum there is no preparation. The only teaching vision for this specific population is 

PIBID, which has subprojects that work with the night shift and brought us directly into contact 

with this new reality, which is that of an educator having a vision of what and how to work with 

these students. During the school year, we noticed a significant improvement in the students' 

reception of our activities, they became more active during the lectures and more assiduous 
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during the practices. An approach more focused on them, without the need to create materials 

related to their teaching, but only to adapt them so that the educator's view of EJA is also 

included. 

Keywords: Physical Education. EJA. Night Teaching. PIBID. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

A influência na educação para jovens e adultos ou EJA, na formação de docentes do 

curso de Educação Física da UESB não se dá primordial importância, sendo que, no atual 

currículo não há uma abordagem dessa temática, tendo em vista isso, apresentamos elementos 

para uma reflexão com vista ao processo de formação desenvolvida no Curso de Educação 

Física da UESB. 

Por intermédio do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) foi introduzida a educação 

física, em um de seus subprojetos, em turmas corresponde ao EJA. Enquanto a matriz curricular 

da EJA na Bahia, não possui uma carga horária específica para Educação Física, mas sim Artes, 

e em comunhão com os professores de Artes, a Educação Física se aderiu a ela, por ser a matéria 

que poderia ser contemplada como elo, mas até onde somos preparados para interagir com o 

EJA? Seus discentes mais amadurecidos e todas as outras nuances que acarretam o ensino que 

hoje representam o EJA? Nosso currículo atual realmente nos prepara para estas situações? ou 

talvez os currículos das metodologias ensinadas a nós durante a graduação simplesmente 

negligenciam o EJA a tal ponto que não acham necessária uma abordagem apropriada somente 

para o Ensino de jovens e adultos? 

 

2 Metodologia 

 

Todo nosso trabalho conta com reuniões para discutirmos os planejamentos para aulas, 

é também quando somos orientados em como lidar com a didática produtiva para os alunos do 

noturno, expondo nossos sucessos e fracassos. Todas as nossas reuniões ocorreram na semana 

de observação, tivemos que planejar e expor ao coordenador e supervisores as nossas 

dificuldades e quais foram os êxitos obtidos. Durante as reuniões, discutimos qual a melhor 

abordagem para ser trabalhada mediante a validação da disciplina para com os alunos, sempre 

levantando questões que sejam didáticas e condizentes com a rotina dos alunos do turno 
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noturno. Em sequência na semana de regência, fomos observados enquanto aplicávamos o que 

foi planejado em comum acordo entre a dupla e os supervisores, e então fomos para a sala de 

aula, onde aplicamos o que foi planejado. 

 

3 Fundamentação Teórica 

 

No currículo atual, as disciplinas que a graduação oferece não há estritamente uma 

específica para a educação de jovens e adultos, todas as metodologias trabalhadas até então 

possuem foco e visão para estudantes regulares do Ensino Fundamental I e II, juntamente com 

o ensino médio. A única visão de ensino para essa população especifica é o PIBID que tem 

subprojetos que trabalham com o turno noturno e nos insere diretamente em contato com essa 

nova realidade, que é a de educador tendo uma visão do que e como trabalhar com esses alunos, 

com subsídios e com quais referências seguir. 

O EJA foi instaurada regularmente em 1988 pela Constituição Federal a fim de atender 

a uma grande demanda de adultos e jovens que poderiam retornar aos estudos. Porém, o termo 

educação para jovens e adultos não é tão novo assim. Segundo Gentil (2005, p. 17) “no ano de 

1854, surgiu a primeira escola noturna e, em 1876, já existiam 117 escolas por todo país”, então 

não é recente que haja esse debate no Brasil. Se pode observar que, já na década de 1930, as 

discussões sobre as escolas para adultos já eram bastante evidenciadas no governo como sua 

implantação na constituição de 1934 (BRASIL, 2002). 

A metodologia de Paulo Freire (1997) “acelerava” o processo da alfabetização de 

adultos, quase sendo principal fomentador das discussões a esse respeito e, por muitos, dito o 

Pai do EJA. Hoje ainda somos indiferentes à formação do docente com relação ao preparo para 

a modalidade da educação de jovens e adultos, como acontece no processo de formação de 

Cursos de licenciaturas. Ainda, há pouca abordagem sobre a EJA no universo acadêmico, em 

geral os licenciados entram nas turmas, na época do estágio, sem nenhum preparo 

metodológico. Embora, saibamos que, conforme Freire (1997), “ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”. É uma 

reflexão para nós que estamos entrando no universo da sala de aula e, às vezes, pensamos ser 

capazes de alterar a vida daquela pessoa, mas sem levar em conta que as várias nuances e a falta 

metodológica de conhecimento a ser trabalhado com eles, ou uma abordagem diretamente 

orientada para eles, esse possível esforço nosso venha a ser em vão.  

A universidade nos fornece diversas metodologias de ensino, se tratando de uma 

formação docente para o ensino “regular”, sendo que nós temos que buscar outros 
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conhecimentos caso estejamos no desafio de trabalhar com modalidades de ensino que julgamos 

não contempladas no nosso currículo, como é o caso da EJA. Como já dito, na Bahia o currículo 

da EJA não possuir a matéria Educação Física, a nossa ação é tentar validar a educação física 

para estes alunos que já estão em outras realidades da que vivemos na universidade.  

O grande meio para essa validação ocorrer é a de que as nossas aulas tenham algum 

sentido para aqueles indivíduos, fora exclusivamente o lazer que a disciplina oferece, nós, 

enquanto educadores em formação, temos de estar atentos para não negarmos os conhecimentos 

prévios e experiências dessas turmas. Não há possibilidades de trabalhar com o EJA do mesmo 

modo que trabalhamos com o ensino regular, pois é um mundo completamente diferente, e não 

podemos mais mecanizar seu aprendizado, a fim de negar suas experiências.  

Muitos alunos da EJA vêm de uma rotina de longos períodos de trabalho e, às vezes têm 

uma certa resistência quanto às aulas práticas, porém se veem logo instigados quando a aula 

tem início. A validação da Educação Física no currículo do EJA deve ocorrer quando os alunos 

se tornarem mais conscientes dos seus corpos e possam refleti-los melhor. A mudança deve 

partir de uma reforma que vise contemplar esses alunos e em programas que possibilitem cada 

vez mais o docente ter contato com esse público porque, ainda segundo Freire “não há ensino 

sem pesquisa nem pesquisa sem ensino” (FREIRE, 1997). 

 

4 Resultados 

 

No decorrer do ano letivo, notamos uma melhoria significativa da recepção dos alunos 

às nossas atividades, passaram a ser mais ativos durante as aulas expositivas e mais assíduos 

durante as práticas. Mostravam-se cada vez mais empolgados em participar de qualquer 

atividade elaborada por nós e ainda houve um aumento da frequência dos alunos durante as 

aulas e o desempenho também atendia aos critérios propostos pelas aulas.  

 

5 Conclusão 

 

É possível haver uma mudança nas matrizes curriculares com uma abordagem mais 

voltada à educação de jovens e adultos e, também, ao ensino noturno, que proporcione aos 

futuros docentes as ações necessárias para se trabalhar com esse público que ainda hoje é 

negligenciado pelas universidades, não somente em Educação Física, mas também em outras 

formações docentes. 
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Resumo: O ministério da educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES lançaram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), com o intuito de incentivar as licenciaturas na docência e melhorar a 

qualidade de ensino nas escolas. Este trabalho apresenta um relato de experiência de bolsista 

de Iniciação à Docência do PIBID, do curso de licenciatura em Educação Física, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) frente às atividades realizadas no ensino 

médio, no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na cidade de Jequié-BA, foram 

observadas as aulas finais de handebol e as de futsal.  

Palavras-chave: Educação Física. PIBID. Escola. Esporte.  

 

Abstract: The Ministry of Education (MEC) and the Coordination for the Improvement of 

Higher Education Personnel - CAPES launched the Institutional Teaching Initiation 

Scholarship Program (PIBID), in order to encourage teaching degrees and improve the quality 

of teaching at Schools. This paper presents a report of the experience of a scholarship holder 

for the Initiation to Teaching at PIBID, of the Physical Education degree course, at the State 

University of Southwest Bahia (UESB) in relation to activities carried out in high school, at 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, at the city of Jequié-BA, the final handball and futsal 

classes were observed. 

Keywords: Physical Education. PIBID. School. Sport. 
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1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) proporciona aos 

discentes dos cursos de licenciaturas a prática docente, auxilia a vivenciar as possíveis 

dificuldades encontrados pelos professores de Educação Física em suas aulas, como a falta de 

infraestrutura e de materiais didáticos e lúdicos. E, também, a influência social, visto que o 

esporte, muitas vezes, é levado à escola como um modelo de alto rendimento, reproduzindo 

princípios como segregação, busca por recorde e seleção dos mais hábeis, fazendo com que 

muitos alunos não participem das aulas de educação física. Vários estudiosos defendem o 

esporte da escola, ao invés, do esporte na escola, onde o “esporte da escola” tem suas regras 

flexibilizadas, de modo que todos participem, sem exclusão, e tenha uma característica lúdica 

sem haver a separação por sexo. Enquanto que, no “esporte na escola”, as regras são 

reproduzidas, há uma busca pelo gesto técnico e sempre tem um campeão e um perdedor, 

possuindo assim uma tendência a ser praticado pelos talentos esportivos (MAIA, 2010).  

Este trabalho tem por objetivo mostrar a experiência de uma bolsista do PIBID atuando 

com handebol e futsal em aulas regulares, e com o voleibol na prática desportiva. O estudo 

conta com a apresentação e análise dessas aulas de acordo com os conceitos de esporte, 

defendido por diversos estudiosos da área.  

 

2 Metodologia  

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de observações e participação das aulas regulares 

de Educação Física que teve como conteúdo, o esporte, sendo eles o handebol e futsal e, 

também, a prática desportiva de voleibol.  

 

3 Fundamentação Teórica 

 

O esporte é um” fenômeno sociocultural, tão expressivo na atualidade”, conforme 

TUBINO (2006) e BRACHT (2011), durante longo período, o esporte foi visto somente como 

modelo de alto rendimento não sendo acessível à população em geral. No entanto, no ano de 

1964, foi assinado por Philiph Noel-Baker, o “manifesto do esporte”, que reconhecia outras 

manifestações do esporte além do rendimento, como o esporte escolar e o esporte do homem 

comum (TUBINO, 2006). Portanto, no âmbito escolar, o esporte que deve ser trabalhado é o 

esporte-educação, como defende Tubino:  
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O esporte-educação não deve ser compreendido como uma extensão do esporte de 

desempenho para a escola. Ao contrário, esta manifestação deve ser mais um processo 

educativo na formação dos jovens, uma preparação para o exercício da cidadania. O 

esporte-educação tem um caráter formativo. (TURBINO, 2006, p. 7) 

 

 

Assim, também, defende o Coletivo de Autores, que vai além e traz uma abordagem 

pedagógica demostrando como os conteúdos deveriam ser trabalhados nas escolas, incluindo o 

esporte. Eles afirmam que “se aceitamos o esporte como fenômeno social, tema da cultura 

corporal, precisamos questionar suas normas, suas condições de adaptação à realidade social e 

cultural da comunidade que o pratica, cria e recria”. Nessa perspectiva, o presente trabalho 

aborda o esporte, em duas dimensões, o esporte de alto rendimento e o esporte como fenômeno 

social.  

 

4 Resultados  

 

No ingresso da bolsista no programa de iniciação à docência, o que estava sendo 

trabalhado na escola era o handebol, era trabalhado como um esporte de alto rendimento, sem 

a alteração de suas regras e normas. Podendo ser observado que as alunas tinham menos 

domínio dos fundamentos em comparação com os alunos. 

Nessa perspectiva, o livro do Coletivo de Autores (1992) traz que o esporte nessa lógica 

serve como reprodução das desigualdades sociais, podendo ser considerado uma forma de 

controle social. E que os pressupostos exigidos para o aprendizado dos elementos técnico-

táticos dos esportes demonstram claramente que a finalidade dele é somente a vitória na 

competição.  

Na unidade seguinte, o conteúdo trabalhado foi o futsal, na primeira aula foi realizado 

um jogo introdutivo ao futsal, em que as regras e as normas não eram seguidas, a aula tinha 

como objetivo fazer com que os alunos refletissem a partir do jogo. Nas outras aulas, foram 

trabalhados os fundamentos técnico-táticos de forma mais tecnicista, visando ao aprendizado 

do gesto técnico, porém, sem perder de vista a reflexão social que era feita todo final de aula.  

Tubino (2006, p. 19) chama esse modelo de ensino do esporte de “o esporte escolar, sem 

perder de vista a formação para a cidadania, se apoia nos princípios do desenvolvimento 

esportivo e do espirito esportivo. É aquele que permite uma aproximação com o esporte de 

desempenho”. Enquanto nas aulas regulares de Educação Física, o ensino do esporte tem essa 

dualidade de esporte social e rendimento, na prática desportiva de voleibol, o caráter é 
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puramente voltado ao esporte de desempenho com o foco no aprendizado e aprimoramento dos 

gestos técnicos, o que por um lado permite aos alunos uma forma de aumentar sua habilidade 

em um esporte em que ele se identifique, já que a prática é optativa, só que, por outro lado, o 

aluno que gostar do esporte, mas não tiver habilidade alguma, acabaria se desestimulando pelo 

caráter excludente e seletivo do esporte de alto rendimento.  

 

5 Conclusão  

 

Vale destacar nessas considerações a importância do programa PIBID para os estudantes 

dos cursos de licenciaturas, visto que o Programa possibilita desde cedo a vivência dos alunos 

nas escolas.  Isso possibilita fazer uma relação direta entre aquilo que está na teoria e o que está, 

de fato, na prática, no cotidiano da escola. Além de observar aspectos importantes da sala de 

aula, por exemplo, o tipo de abordagem utilizada pelo docente, o planejamento pedagógico e a 

seleção de conteúdo e estratégias de ensino. Um fato a ser destacado foi a disciplina dos alunos 

da escola, inclusive nas aulas ministradas pelos bolsistas ID não houve nenhuma dificuldade 

em realizar as oficinas.  

 

Referências  

BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. 4. ed.  Ijuí: Unijuí, 2011. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: 

Cortez, 1992. 

MAIA, Maikon Moisés de Oliveira. Dimensões sociais do esporte: perspectivas trabalhadas 

nas escolas da cidade Pau dos Ferros, RN. Revista Digital, Buenos Aires, año 15, n. 144, 

mayo 2010. 

TUBINO, Manoel José Gomes O que é esporte. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

 

  



215 
 

ALFABETIZAÇÃO E O PROCESSO DE INCLUSÃO NA APRENDIZAGEM DO 

ALUNO COM BAIXA VISÃO 

Literacy and the inclusion process in learning student learning 

 

Gervanilda Silva Santos1 

gervanilda@hotmail.com 

 

Maria da Paz dos Santos Sodré da Silva1 

marypassodre@gmail.com 

 

Tairini Vieira dos Santos1 

tairini.vieira16@gmail.com 

 

Josiene Pereira dos Santos2 

ene.jp@hotmail.com 

 

Ivana Conceição de Deus Nogueira3 

ivana.nogueira@uesb.edu.br 

 

 

 
1 Bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Pedagogia na Linha de Ação em Educação dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento. 
2 Professora Supervisora do Subprojeto de Pedagogia na Linha de Ação em Educação dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professora Vilma Brito Sarmento. 
3 Coordenadora de Área do Subprojeto de Pedagogia na Linha de Ação em Educação dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma descrição da pesquisa realizada em uma escola situada 

no município de Jequié-BA, com um estudante de 8 anos de idade, com baixa visão. Teve como 

objetivo verificar o processo de aprendizagem de um aluno com baixa visão em uma escola 

regular, verificando quais as metodologias e as práticas pedagógicas foram utilizadas pela 

professora para alcançar o aprendizado do aluno e quais atividades complementares são 

oferecidas pela Associação Jequieense de Cegos (AJECE), que desenvolve atendimento às 

necessidades educacionais de alunos cegos e com baixa visão. A metodologia utilizada foi 

qualitativa, de cunho etnográfico, por meio de observação participante e entrevistas. Para as 

análises efetuadas, tomamos como ponto de partida os direitos assegurados pelas Diretrizes 

Nacionais para à Educação Especial na Educação Básica, nº 02/2001, na qual assegura a todos 

os deficientes o direito à educação. Os resultados revelam que o programa do PIBID, por meio 

dos estudos realizados no grupo levou a docente a desenvolver uma metodologia que vem 

contribuindo para o avanço dos alunos e mesmo com os poucos recursos que a escola possui o 

sucesso escolar do aluno com baixa visão é possível, mas ainda é um desafio para os docentes. 

Palavras-chave: PIBID. Inclusão. Aprendizado. 
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Abstract: This work presents a description of the research carried out in a school located in 

the municipality of Jequié-BA, with an 8-year-old student with low vision. It aimed to verify the 

learning process of a student with low vision in a regular school, verifying which methodologies 

and pedagogical practices were used by the teacher to achieve student learning and which 

complementary activities are offered by the Jequieense de Cegos Association (AJECE ), which 

develops care for the educational needs of blind and low vision students. The methodology used 

was qualitative, of an ethnographic nature, through participant observation and interviews. 

For the analyzes carried out, we take as a starting point the rights ensured by the National 

Guidelines for Special Education in Basic Education, nº 02/2001, in which it guarantees the 

right to education for all disabled people. The results show that the PIBID program, through 

studies carried out in the group, led the teacher to develop a methodology that has contributed 

to the progress of students and even with the few resources that the school has the school 

success of the student with low vision is possible, but it is still a challenge for teachers. 

Keywords: PIBID. Inclusion. Learning. 

 

 

 

 
 

1 Introdução 

 

O referido trabalho surgiu a partir da proposta da disciplina Educação Especial, no curso 

de licenciatura em Pedagogia que teve como objetivo, verificar o processo de aprendizagem de 

um aluno com baixa visão em uma escola regular, verificando quais as metodologias e as 

práticas pedagógicas são utilizadas pela professora para alcançar o aprendizado do aluno, e 

quais atividades complementares são oferecidas pela Associação Jequieense de Cegos 

(AJECE). Este é um órgão que desenvolve atendimento às necessidades educacionais de alunos 

cegos e com baixa visão, garantindo aos deficientes visuais apoio conforme suas necessidades.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A realização desse breve estudo partiu da história do aluno João Paulo (nome fictício), 

8 anos, nascido em 2008, desde um ano já usava óculos, segundo ele, o seu grau não era tão 

forte, mas foi aumentando no decorrer do tempo. Quanto ao seu processo formativo, iniciou-se 

em uma escola particular, depois começou a estudar na Escola Municipal Professora Vilma 

Brito Sarmento, em 2012, onde permanece até hoje. Sua professora percebeu as dificuldades 

que João Paulo estava tendo em relação à aprendizagem, pois, ao chegar à escola, ainda não 

conhecia as letras do alfabeto. Segundo o MEC (2006, p. 18), “Em todas as situações escolares, 

a professora tem, normalmente, oportunidade de observar sinais, sintomas, posturas e condutas 

do aluno, que indicam a necessidade de encaminhamento a um exame clínico apurado”.  
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A docente, então, chamou a mãe do aluno para explicar as dificuldades que seu filho 

estava tendo e a orientou que procurasse um especialista na área da visão, encaminhando João 

Paulo à AJECE para acompanhamento pedagógico.  O acompanhamento é realizado uma vez 

por semana, os professores da AJECE, também, vão à escola na qual o aluno estuda para 

perceber o seu processo formativo, dando orientações aos professores sobre as atividades que 

são direcionadas àquele estudante. 

A educação de pessoas com deficiência passou por várias fases, de acordo com Sassaki 

(1997, p. 3),  a primeira fase foi a de “exclusão”, quando não era oferecida nenhuma atenção 

educacional para pessoas com deficiência; a segunda fase foi a “segregação institucional”, as 

crianças não tinham acesso às escolas comuns e suas famílias se uniram e criaram escolas 

especializadas, a terceira fase foi a “integração”, as crianças e jovens considerados aptos eram 

encaminhados às escolas comuns, às classes especiais e às salas de recursos e, por último, a 

quarta fase a da “inclusão”, quando todas as pessoas são incluídas nas escolas comuns. Essas 

fases foram importantes, mas são insuficientes, pois as instituições ainda não atendem de forma 

satisfatória às pessoas com deficiência. 

Nessa perspectiva, se faz necessário discutirmos as políticas de inclusão, quais os 

avanços e o que ainda precisa ser melhorado. Segundo o Documento Subsidiário à Política de 

Inclusão (PAULON; FREITAS; PINHO, 2005, p. 9), realizado pela Secretaria de Educação 

Especial, há um pressuposto que essa política seja sustentada unicamente pelos professores, de 

acordo com o documento “Convém aqui lembrar um trecho da declaração de Salamanca que 

destaca: ‘A preparação adequada de todo pessoal da educação constitui um fator-chave na 

promoção do progresso em direção às escolas inclusivas”. Assim, entendemos que o docente 

sozinho não tem condições de melhorar a educação, haja vista, as dificuldades dos professores, 

em geral, possuem para atender às diversidades de alunos em sala de aula. 

Segundo o MEC (BRASIL, 2006, p. 13) “a capacidade de ver e de interpretar as imagens 

visuais depende fundamentalmente da função cerebral de receber, decodificar, selecionar, 

armazenar e associar essas imagens a outras experiências anteriores”. A nossa capacidade de 

ver cores é formada por um sistema integrado que envolve vários aspectos da função cerebral, 

que leva as informações captadas para as células nervosas da retina através do nervo óptico 

perfeito, responsável pela nossa visão periférica e adaptação à luz, fazendo-nos enxergar. 

Sabemos também que existem fatores congênitos ou adquiridos que podem causar a baixa visão 

e até a cegueira. 
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3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi qualitativa de cunho etnográfico, mediante 

levantamentos de dados realizados na Escola M. P. V. B. S., entrevista com a professora regente 

e aluno, observação do acompanhamento realizado na Associação Jequieense de Cegos 

(AJECE). 

Para compreendermos como se dá o processo de aprendizagem do aluno João Paulo 

(nome fictício) com baixa visão, destacamos o método utilizado pela professora Joana (nome 

fictício) em sua prática na sala de aula para que este aluno alcance o aprendizado sem ser 

prejudicado no seu nível da escolaridade.    

A professora Joana trabalha com o método sociolinguístico, de Mendonça e Mendonça 

(2007, p. 19), que visa contribuir “para estancar o fracasso da alfabetização de crianças das 

classes populares, que atingem a 4ª série de ensino fundamental sem saber ler e escrever, como 

informam censos oficiais recentes”. A docente participa do PIBID do Subprojeto Anos Iniciais 

do Ensino fundamenta I, já trabalhava com as concepções de Paulo Freire e, ao ingressar neste 

programa, passou a utilizar este método que vem dando bons resultados.  

O método sociolinguístico segue alguns passos como: a codificação que é a 

representação de um aspecto da realidade expressa na palavra geradora, por meio da oralidade, 

desenho, dramatização, mímica, música e outros códigos que o alfabetizando já domina; a 

descodificação é a leitura da realidade expressa na palavra geradora, quando o professor irá 

orientar a discussão com questionamentos que despertem os alunos à reflexão sobre o tema em 

debate. A análise e síntese da palavra geradora ajudam o aluno a descobrir que a palavra escrita 

representa a palavra falada, com a divisão da mesma em sílabas apresentando suas famílias 

silábicas e é na fixação da leitura e da escrita que o educando realiza a revisão da análise das 

sílabas da palavra e a representação de suas famílias silábicas, para formar novas palavras com 

significados (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007). 

Nesta perspectiva, o método sociolinguístico, apesar de ter uma sequência de passos a 

serem desenvolvidos, não impede o aprendiz de refletir livremente sobre o objeto de 

conhecimento, ao contrário, propicia-lhe a reflexão e a crítica de sua realidade, por meio da 

leitura de mundo, ou seja, da sociedade em seu momento histórico, diferente dos demais 

métodos (MENDONÇA; MENDONÇA 2007). 
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4 Resultados  

 

A atuação da professora foi importante, visto que ela contribui bastante no processo de 

aprendizagem do aluno, fazendo atividades diferenciadas, além de oferecer um 

acompanhamento individualizado. O aluno recebe apoio da AJECE, o que contribui no reforço 

das aprendizagens, há uma cooperação entre a professora da escola e a profissional da AJECE, 

ambas buscam estratégias para ajudar no processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

A professora Joana planeja sua aula e segue todos os passos do método sociolinguístico, 

ao questionarmos como ocorreu o processo de inclusão e alfabetização do aluno com baixa 

visão, ela respondeu que: 

 

Há muito tempo a nossa escola trabalha com a inclusão, o ano que João Paulo 

ingressou em nossa escola, eu tinha uma auxiliar de classe que me ajudou muito, após 

fazer parte do PIBID, passei a trabalhar com o método sociolinguístico, que considero 

o divisor de águas para alfabetização dos alunos,  mas confesso que não é fácil para 

um professor sozinho e sem recurso dá conta das diversidades dos alunos. 

 

Em relação a João Paulo, ao perceber a dificuldade que estava tendo em relação à 

aprendizagem, o meu primeiro passo foi chamar a mãe e orientá-la a procurar um 

especialista e atendimento na AJECE. A partir daí, ele passou a ser acompanhado por 

essa instituição. Vale ressaltar que adotei o método sociolinguístico e consegui 

alfabetizar todos os alunos, a única diferença em relação a João Paulo e os demais 

alunos é a atividade que faço com fonte 28. (JOANA, 2016) 
 

 

A professora entrevistada já atua há mais de vinte anos em sala de aula, tendo um vasto 

repertório de saberes e nos revela que o programa do PIBID, por meio dos estudos realizados 

no grupo, levou a docente a desenvolver uma metodologia que vem contribuindo para o avanço 

dos seus alunos, assim também  no trabalho em conjunto com a auxiliar da sala, pois enquanto 

a professora ajudava um aluno, a auxiliar atendia aos demais alunos da classe.  

Outro ponto positivo destacado foi o planejamento, que tinha como proposta a 

realização das atividades de forma significativa com a participação de todos os alunos. O 

método utilizado é de grande relevância, uma vez que a professora faz leituras diárias para os 

alunos incentivando o gosto pela leitura e realizando questionamentos sobre o assunto 

abordado. Assim, diante disso, podemos dizer que esse aluno está realmente sendo incluído na 

escola.  
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5 Conclusão 

  

A partir deste estudo, percebemos a necessidade de o espaço universitário desenvolver 

pesquisas mais aprofundadas nesta temática com os seus licenciandos, por entendermos a 

importância do tema inclusão na escola e no contexto social. A observação da professora em 

perceber as dificuldades que seu aluno apresentava foi fundamental para a busca de meios 

auxiliares ao ensino e a aprendizagem do referido aluno. Para conseguir desenvolver um 

trabalho significativo, faz-se necessário também, um planejamento de todas as ações, assim 

como a utilização de um método que possa atender às demandas da classe. Nesse sentido, o 

PIBID tem contribuído nos saberes da docente e no avanço cognitivo, social e afetivo dos 

alunos. 
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Resumo: Este estudo tem o objetivo de investigar a presença de determinados grupos étnico-

raciais em uma unidade prisional do sudoeste baiano. O referencial teórico se baseou nos dados 

publicados pelo Relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2014), 

nos estudos sobre prisão de Foucault (1987) e na concepção de etnias e preconceito de Munanga 

e Gomes (2006) e D’Adesky (2005). A metodologia possui um caráter bibliográfico. Os 

resultados se configuram na presença maciça  de um determinado grupo étnico-racial em uma 

unidade do sistema penal no sudoeste da Bahia e a pertinência da pesquisa realizada pelo 

INFOPEN, visibilizando a expressiva presença de pessoas do grupo étnico-racial de cor negra 

presente no presídio e sua latente exclusão social.  

Palavras-chave: Prisão. Etnias. Preconceito. PIBID. 

 

Abstract: This study aims to investigate the presence of certain ethnic-racial groups in a prison 

unit in the southwest of Bahia. The theoretical framework was based on data published by the 

Report on the National Survey of Penitentiary Information (2014), on Foucault's prison studies 

(1987) and on the conception of ethnicities and prejudice by Munanga and Gomes (2006) and 

D'Adesky (2005) . The methodology has a bibliographic character. The results are configured 

in the massive presence of a determined ethnic-racial group in a unit of the penal system in 

southwest Bahia and the relevance of the research carried out by INFOPEN, showing the 

expressive presence of people from the black ethnic-racial group present in the prison and its 

latent social exclusion. 

Keywords: Prison. Ethnicities. Preconception. PIBID. 
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1 Introdução 

 

O vocábulo “etnia”, no Brasil, possui um viés pejorativo, ao se revelar um preconceito 

para um determinado grupo social ou para expressar as minorias. Na investigação sobre o 

modelo penal no Brasil, vê-se que o racismo e a escravidão coexistem, uma vez que, 

majoritariamente, as pessoas privadas de liberdade são negras e de baixa escolaridade. 

Esta pesquisa só foi possível por conta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES, em conjunto com o Ministério da Educação – MEC, que criou o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com a finalidade de valorizar 

o lugar das licenciaturas com a formação inicial de professores nos diversos espaços 

educacionais. Este estudo tem o objetivo de investigar a presença de determinados grupos 

étnico-raciais em uma unidade prisional do sudoeste baiano 

 

2 Fundamentação Teórica  

 

A construção do PIBID se baseia em alguns princípios que orientam a formação e o 

desenvolvimento profissional docente, são eles:  

 

1) a formação de professores deve ter como referência o trabalho na escola e a 

vivência de casos concretos;  

2) a formação de professores se torna possível a partir da combinação do 

conhecimento teórico e metodológico dos professores das instituições de ensino 

superior com o conhecimento prático e vivencial dos professores das escolas públicas; 

e  

3) a formação de professores deve estar atenta às múltiplas facetas do cotidiano 

escolar, às investigações que levam à resolução de situações- problema e à inovação 

no campo da Educação. (CAPES, 2012) 

 

Assim, levando em conta esses princípios, este trabalho faz uma reflexão acerca do 

significado de etnias e preconceitos, bem como sua repercussão em espaços educacionais 

situados no âmbito da prisão. Em conformidade com o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010), 

o termo etnia vem da língua grega através da palavra ethnos, povo que tem o mesmo ethos, 

costume, incluindo língua, raça, religião etc. Etnia enquanto estudo relacionado à questão racial 

foi estabelecido no início do século XIX por Vancher de Lapoiuge (D’ADESKY, 2005). O 

termo tem uma forte vinculação à perspectiva cultural e se articula com os conceitos de raça, 

povo e nação. Enquanto o conceito de raça está centrado nos aspectos morfobiológicos, o 

conceito de etnia se relaciona às especificidades psicológicas e sócio-histórico-culturais das 

comunidades ligadas entre si, no que tange à consanguinidade, à língua e à cultura.   
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Para D’Adseky (2005) e Munanga e Gomes (2006), um conjunto populacional dito raça 

“branca”, “negra” e “amarela” pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia, por 

conseguinte, pode ser entendida como um conjunto de indivíduos que, histórica ou 

mitologicamente, têm um ancestral comum; possui uma língua em comum, uma mesma religião 

ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território. Dessa 

forma, o termo etnia tende a ser substituído pelo conceito de raça por conta das implicações 

ideológicas do uso do conceito que desembocou no racismo e na discriminação com motivação 

racial. 

O Ministério da Justiça e Cidadania publicou, em 2014, o Relatório do Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN na qual se constata que a população 

penitenciaria brasileira chegou acerca de 622.202 pessoas em dezembro de 2014.  E que a idade 

é 18 e 29 anos, ou seja, 55% e destes 61,6% se declaram negros e cerca de 75,08% têm o ensino 

fundamental completo (INFOPEN, 2014). O indivíduo que se encontra na prisão, geralmente, 

apresenta ruptura dos vínculos sociais em várias dimensões e o sistema prisional aprofunda essa 

realidade: o isolamento, suas ações contraditórias como “punir e recuperar”, a invasão da 

privacidade e a dominação total sobre o sujeito segregado. Os detentos têm mais chance de 

terem sido excluídos da escola do que a população geral e, em muitos casos, o cumprimento da 

pena pode ser o primeiro contato com os serviços públicos.   

Com isso, pode-se dizer que existe um risco considerável de que a prisão venha a agravar 

o quadro de exclusão social: um terço dos detentos perdem suas casas enquanto estão presos, 

dois terços perdem seus empregos e cerca de dois quintos perdem contato com suas famílias 

(INFOPEN, 2014). O sistema prisional é considerado um problema de saúde pública em 

potencial no mundo todo, uma vez que, além de as prisões concentrarem indivíduos negros e 

pobres que não puderam atingir os patamares mínimos para o acesso a bens culturais e/ou de 

serviços, eles participam do grupo dos “especialmente vulneráveis” às doenças 

infectocontagiosas.  

Foucault (1987) foi um autor de fundamental importância para a construção de novas 

formas críticas de pensar a questão do controle social no âmbito do pensamento social 

contemporâneo. Segundo o pesquisador, no livro Vigiar e Punir, se a prisão permanece é 

porque, apesar das críticas que lhe são dirigidas desde o início, ela desempenha funções 

importantes na manutenção das relações de poder na sociedade moderna. Embora saibamos que 

a principal função desempenhada pela prisão é que ela permite gerir as ilegalidades das classes 

dominadas, criando um meio delinquente fechado, separado e útil em termos políticos.  Dessa 
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forma, a prisão transformaria a criminalidade em uma das engrenagens essenciais da 

maquinaria de poder disciplinar que, por sua vez, permearia a sociedade moderna.  

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho foi realizado pelos bolsistas de iniciação à docência, do Subprojeto 

Interdisciplinar na linha de ação em Educação de Jovens e Adultos, do PIBID, mediante uma 

pesquisa de caráter bibliográfica, nos estudos dos dados publicados pelo Relatório do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias – INFOPEN, de 2014, e a realidade 

étnico-racial apresentada nas salas de aula de espaço prisional situado no sudoeste da Bahia. 

.  

4 Resultados  

 

Os estudos relacionados à prisão, especificamente, à identidade das pessoas que estão 

privadas de liberdade, levam-nos a perceber que o preconceito quanto às etnias negras ou 

afrodescendentes são latentes, bem como a falta de oportunidades. O trabalho desenvolvido no 

PIBID nas salas de aula do presídio apontou que essa realidade é verdadeira, visto que os dados 

do INFOPEN de 2014 podem ser confirmados em 2016, as pessoas privadas de liberdade, 

homens e mulheres,  que estão matriculados/as na escola que atende à unidade penal, em sua 

grande maioria é negra e/ou afrodescendente, possuindo baixa escolaridade.  

Assim, este estudo proporcionou um repensar sobre formação de licenciados frente aos 

preconceitos relacionados às etnias, sobretudo negras,  bem como a atuação em uma escola 

dentro de uma unidade prisional. 

 

5 Conclusão 

 

As prisões brasileiras se constituem majoritariamente por negros pobres, lembrando o 

controle efetivo dos negros escravizados, na época escravocrata. Percebemos, então, que 

mesmo depois de dois séculos, o que era regime escravocrata agora é uma máquina de execução 

penal, visto que sem oportunidades concretas, a população pobre negra e afrodescendente ainda 

sofre todo tipo de preconceitos, além de ser invisibilizada pelas políticas públicas, 

caracterizando-se como mais uma forma de exclusão. 
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido depois que alunos com deficiência sentiram a 

necessidade de conhecer a tabela periódica. A partir daí, elaborou-se um método educativo e 

dinâmico, no qual, percebemos as principais dificuldades de aprendizagem como: falta de 

concentração, a não compreensão da escrita e a necessidade de um sistema de aprendizado 

diferenciada. Com base nisso, foi elaborado uma tabela periódica interativa para os alunos com 

deficiências intelectuais, baseado nos elementos representativos e alguns do de transição em 

que foi destacado as famílias e seus estados físicos. O trabalho aponta para a necessidade de 

investigações sobre o tema. 

Palavras-chave: Tabela Periódica. Deficientes Intelectuais. Inclusão. 

 

Abstract: This work was developed after students with disabilities felt the need to know the 

periodic table. From there, an educational and dynamic method was developed, in which we 

perceive the main learning difficulties such as: lack of concentration, lack of understanding of 

writing and the need for a differentiated learning system. Based on this, an interactive periodic 

table was created for students with intellectual disabilities, based on the representative 
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elements and some of the transition elements in which families and their physical states were 

highlighted. The work points to the need for investigations on the topic. 

Keywords: Periodic Table. Intellectual Disabled. Inclusion. 

 

 

 

1 Introdução 

 

Esse trabalho é parte de um projeto maior de trabalhar a inclusão no contexto do ensino 

da química. Nas atividades do PIBID, no Centro de Educação Profissional em Gestão e 

Tecnologia da Informação Régis Pacheco – CEEP, deparamos com o problema e desafio de 

trabalhar com a tabela periódica para alunos com comprometimento intelectual.  Como fazer? 

Com os alunos que têm atraso intelectual, trabalhamos primeiramente com elementos mais 

concretos como: cores, tamanho e interação. Construímos uma tabela periódica interativa para 

os alunos com deficiência para que possam participar e entender do assunto que está sendo 

abordado. Separamos a tabela periódica pelos seus elementos representativos e destacamos 

apenas os elementos de transição mais comuns, encontrados no dia-a-dia das pessoas como: 

Prata, Ouro, Mercúrio, Ferro e Tungstênio, no qual as tarefas deles se baseavam em entender 

as famílias de cada elemento especifico. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Durante muito tempo, pessoas não consideradas normais, que apresentavam tipos de 

deficiências, eram discriminadas e excluídas da sociedade e do sistema de ensino. No Brasil, 

há tempos vem se trabalhando sobre a inclusão de pessoas com deficiências, desde as 

deficiências físicas à mental, quando o principal trabalho seria redirecionar essas pessoas que 

necessitassem de atenção especial para outra sala onde elas melhor pudessem ser atendidas. 

Entretanto, a educação inclusiva, baseada principalmente em Vygotsky, tem defendido a 

necessidade de inserir todos os sujeitos-alunos em salas de aulas comuns, em um sistema 

regular de ensino, de modo a promover e ampliar sua socialização e aprendizagem.  

Paradoxalmente, quando tentamos atender de forma justa a necessidade de todos, somos 

os principais responsáveis pela exclusão desses alunos, pois eles acabam criando um bloqueio 

e se autoexcluindo dos demais alunos, caracterizando assim a educação inclusiva como 

“educação exclusiva”. No âmbito didático, são adotados métodos lúdicos educacionais para 
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tratar da formação desses alunos especiais e tem-se usado o trabalho de Vygotsky, conforme 

destaca Oliveira (1995): 

 

Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de 

aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. (...) o 

conceito em Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre envolvendo 

interação social. (OLIVEIRA, 1995, p. 57) 

 

 

Oliveira (1995) interpreta Vygotsky afirmando que o aprendizado é um aspecto 

necessário para o desenvolvimento das funções psicológicas, as quais são organizadas pela 

cultura e, assim, caracterizam-se como especificamente humanas. Há o percurso natural do 

desenvolvimento definido pela maturação humana, mas é o aprendizado junto ao contato do 

indivíduo com um ambiente cultural que possibilita o acontecer dos processos psicológicos 

internos. O desenvolvimento da pessoa está extremamente ligado à sua relação com o ambiente 

sócio-cultural e só irá ocorrer por meio da interação e o suporte de outros indivíduos de sua 

espécie. 

Segundo Vygostsky (1998), para entendermos o desenvolvimento da criança, é 

necessário levar em conta as suas necessidades e os incentivos que são eficazes para vê-las em 

ação. A essência do brincar e o porquê de se trabalhar são métodos lúdicos para a aprendizagem 

de uma criança, então, a partir daí, foi pensado um método educativo que chamasse a atenção 

do aluno para o conteúdo que estava sendo abordado.  

 

3 Metodologia 

 

No Centro de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis 

Pacheco – CEEP existe uma sala de apoio, formado por docentes com capacitação na educação 

inclusiva, onde os alunos com deficiência intelectual se reúnem para abordarem assuntos que 

apresentem maiores dificuldades durante as aulas. A partir do conhecimento adquirido por eles 

na sala de aula comum, os alunos começaram a se questionar sobre a ciência e o que seria uma 

tabela periódica. Com base nesses questionamentos, a professora responsável pela turma 

procurou o projeto do PIBID de Química da escola, quando propusemos ajudar essa turma, 

demonstrando de forma ilustrativa e diferenciada sobre o que seria a ciência e qual o real valor 

da tabela periódica.   

Propomos o desenho de uma tabela periódica no piso da sala de aula, de forma ilustrativa 

destacando os elementos de transição e alguns metais representativos que são encontrados mais 
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facilmente no dia a dia das pessoas. De forma análoga, correlacionamos cada aluno com uma 

família específica da tabela, pensamos nos alunos aprenderem não apenas de forma cognitiva, 

mas usando o próprio corpo.  

 

4 Resultados 

 

O estudo dos elementos representativos da tabela periódica se procedeu, quando, 

desenhamos os elementos representativos da tabela periódica no piso da sala, percebemos a 

curiosidade dos alunos com o assunto. Separamos cada aluno e posicionamos em uma família 

específica da tabela, ali, eles deveriam entender sobre qual elemento estávamos tratando e qual 

a relação dele com o outro elemento abaixo da mesma família. Correlacionamos cada elemento 

daquela determinada família com os metais que encontramos no nosso dia a dia.  Exemplo: 

prata e ouro, que encontramos mais facilmente revertidos em anéis, pulseiras, colares e brincos.  

 

 

Figura 1: Tabela Periódica construída com os alunos. 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Com base nessa experiência, foi possível observarmos que mesmo tentando abordar o 

conteúdo de forma dinâmica e interativa, os alunos apresentavam uma grande dificuldade para 

compreensão do assunto. Os resultados dessa análise foram observados a partir de perguntas 

simples feitas para os próprios alunos, em que não conseguiam assimilar nenhuma informação 

com o assunto abordado, desde perguntas simples como dizer qual era o elemento que estava 

posicionado abaixo dele às perguntas de como eles são encontrados na natureza, sendo que as 

respostas já tinham sido frisadas repetidas vezes.  

Quando estava sendo desenhando a tabela periódica no chão da sala de aula, foi possível 

percebermos a curiosidade e a interação dos alunos a cada elemento desenhado, eles se 

questionavam o que seria aquilo. Explicamos cada elemento representativo e alguns metais de 
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transição que são encontrados mais facilmente no dia a dia deles como prata e ouro. Explicamos 

o porquê de cada símbolo dos elementos não representam respectivamente a letra dos mesmos 

em português, por exemplo, Enxofre, S; Potássio, K dentre outros. Associamos os tipos de 

ligação química e como ocorre a formação de compostos simples, o mais citado foi água e o 

cloreto de sódio (sal de cozinha). Observamos que cada aluno apresentava uma dificuldade de 

compreensão diferente do outro, evidenciando assim graus diferentes de deficiência, ou seja, 

cada aluno teve uma percepção individual do conteúdo. 

Em outro momento trabalhando ainda com a turma de deficientes intelectuais, 

abordamos outro assunto relacionado ao estado físico dos elementos, no estudo da tabela 

periódica. Com base em uma breve introdução feita pelos membros do PIBID de Química, 

tratamos dos estados físicos de cada grupo de toda a tabela, quando os alunos teriam que 

escolher uma cor específica para cada estado físico dos elementos, por exemplo, destacar os 

elementos de estado liquido em azul; de estado sólido em verde e do estado gasoso na cor 

amarela, no entanto, as cores ficavam a critério de cada aluno. 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, observamos certo esclarecimento da turma 

sobre o que seriam estados físicos, sendo que os alunos não sabiam nem do que estava sendo 

referido. Foi possível percebermos ainda que a turma conseguiu assimilar os tipos de estados 

físicos tanto dos elementos da tabela periódica quanto os estados físicos de substância e objetos 

que eles encontram no seu dia a dia. 

 

5 Conclusão 

 

Com base nesse trabalho, foi possível observar que os alunos com deficiências mentais 

apresentam dificuldades de aprendizagem, contudo a escola deve estar preparada para recebe-

los de forma inclusiva e satisfatória. Concluímos ainda que o papel que o professor formador 

influencia na formação desses alunos, sendo que cada aluno com deficiência mental absorve de 

forma diferente o assunto abordado devido ao seu grau de desenvolvimento mental. Assim, 

iniciamos essa problematização sobre a necessidade de produzir materiais didáticos específicos 

para trabalhar com a educação inclusiva. 
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Resumo: Este estudo aborda uma ação realizada pelo PIBID de Pedagogia na linha de ação em 

Gestão no Ensino Médio, em parceria com a gestão do Colégio Polivalente Edivaldo 

Boaventura. A experiência foi proporcionada pela realização do II Seminário de Formação de 

Pais sobre a importância da integração dos eixos família e instituição educativa para uma 

efetiva aprendizagem que aconteça dentro e fora dos muros da escola. Evidenciaremos ainda 

no relato da nossa vivencia no espaço de gestão escolar, a necessidade de diálogo entre escola 

e os agentes familiares que atuarão como parceiros basilares na educação dos estudantes. 

Palavras-chave: Escola. Gestão. Formação. 

 

Abstract: This study addresses an action carried out by PIBID Pedagogy in the action line in 

Management in High School, in partnership with the management of Colégio Polivalente 
Edivaldo Boaventura. The experience was provided by the 2nd Parent Training Seminar about 

the importance of integrating the family and educational institution axes for an effective 

learning that takes place inside and outside the school’s walls. We will also highlight in the 

report of our experience in the school management space, the need of dialogue between school 

and family agents who will act as basic partners in the education of students. 

Keywords: School. Management. Formation. 
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1 Introdução 

 

Este relato aborda a importância de uma gestão democrática e da participação da família 

para uma educação voltada para o desenvolvimento humano. Em face disso, compartilhamos 

os resultados de uma ação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

em parceria com o Colégio Edivaldo Boaventura, situado no município de Jequié-BA, que 

oferta vagas para o Ensino Médio e profissionalizante, segundo dados da Secretaria de 

Educação, mais de 1.000 (mil) estudantes são assistidos no local.  

A linha de ação em Gestão no Ensino Médio tem participado da dinâmica escolar do 

Polivalente a partir da escuta das demandas sinalizadas por esta Unidade Escolar. Desse modo, 

relativo à Gestão Escolar, pensamos junto com os discentes e realizamos o II Seminário de 

Formação de Pais, cuja proposição e objetivo foi abordar os aspectos referentes à conduta 

família/escola na relação com os adolescentes. 

O II Seminário de Formação de Pais se justifica pela necessidade de aproximar família 

e escola, para problematizar assuntos que ultrapassem os limites das escassas e tradicionais 

visitas realizadas pelos pais, com o objetivo de realizar consulta sobre às notas e a frequência 

dos seus filhos. Além disso, a ação planejada tem como escopo o retorno às sugestões 

estudantis, que propuseram iniciar um diálogo formativo entre escola e família.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Ao pensarmos na importância de uma gestão escolar com o propósito de aproximar a 

família do universo da escola, para que estes entes caminhem de modo alinhado e articulado, 

com interesses comuns, planejamos um conjunto de ações formativas para os pais, a fim de 

ampliar a construção de uma ambiência educacional que convirja em ações fundamentadas 

tanto nas necessidades e interesses da família quanto da escola.   

De modo geral, é um desafio para a maioria das escolas e, nesse caso, a realidade escolar 

do Colégio Polivalente não se constitui uma exceção – desenvolver uma experiência pedagógica 

com a efetiva participação da comunidade de pais.  Culturalmente, a ação educativa é marcada 

por uma ação unilateral dos docentes e corpo pedagógico em justaposição com o absenteísmo 

das famílias no que diz respeito às decisões que exigem participação coletiva. Desse modo, 

promover um lugar educativo que corrobore para uma aprendizagem de qualidade, que tenha 

como finalidade a formação de personalidades aptas a posicionar-se de forma crítica, dialógica 
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e democrática, tendo em vista agir politicamente sobre suas realidades sociais e culturais, não 

é uma tarefa fácil. 

O fenômeno do suposto desinteresse da maioria dos pais sobre o cotidiano escolar dos 

seus filhos, contribui para a formação de uma gestão composta por grupos restritos que 

centralizam a definição da política de funcionamento da escola, bem como a adoção da proposta 

curricular no âmbito do planejamento e execução das ações político-culturais e pedagógicas. 

Portanto, nossa linha de ação Gestão no Ensino Médio e o Colégio Polivalente têm 

desenvolvido um contra movimento articulado, no intuito de criar alternativas que superem o 

padrão habitual de ausência da família no processo do trabalho escolar. Em virtude de diversos 

intervenientes  abre-se um campo para a pesquisa específica com o segmento de pais e 

professores relativo à compreensão desse fenômeno, no sentido de sinalizar estratégias para 

incentivar uma participação mais efetiva e constante dos pais (e afins) na escola. 

Dentro do observado nas experiências vividas nesse contexto, percebemos que o 

posicionamento das famílias em relação aos assuntos que aludem ao aproveitamento nas 

disciplinas e à frequência, são os únicos aspectos que se excetuam a essa conduta. A presença 

familiar na escola está quase que totalmente vinculada e condicionada às questões mais 

pragmáticas, ainda que sejam eventuais. Sendo assim, tencionando estreitar esse laço, a pedido 

dos próprios discentes, pensamos e articulamos o II Seminário de Formação de Pais, uma ação 

que extrapola os já mencionados motivos que ligam escola e família, no intuito de promover 

um diálogo sobre outros aspectos que fazem parte da vida dos discentes. 

É certo que a presença da família nas mais variadas circunstâncias da vida escolar poderá 

influenciar a participação na dinâmica do trabalho empreendido pelos gestores e discentes. 

Marques (1987, p. 69) acrescenta que “a participação de todos, nos diferentes níveis de decisão 

e nas sucessivas faces de atividades, é essencial para assegurar o eficiente desempenho da 

organização”, seja ela de qualquer natureza. No que é concernente à gestão participativa a qual 

defendemos,  

[...] ela enquadra-se na noção de escola democrática, que “será aquela que consegue 

organizar-se de modo que estimule a participação de todos os implicados” (ROVIRA, 

2000, p. 57-58). Essa participação deve ser exercida de “forma adaptada” em 

diferentes áreas de ação das escolas, e é um fim em “si mesma”, por refletir as ideias 

democráticos. (VELOSO; CRAVEIRO; RUFINO, 2012) 

 

 

Desta feita, o II Seminário de Formação de Pais se ocupou em trazer para o centro da 

reunião  –  que não deixou de ser pedagógica uma vez que foi intencionalmente organizada com 

fins educativos – temas que normalmente não são discutidos na ambiência formal de ensino. 

Para isso, contamos com a presença de um professor do próprio colégio, doutorando em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
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Psicologia, que abordou conflitos próprios da rotina familiar e que reverberam na escola. O 

escopo foi elucidar assuntos que, apesar de comuns, são complexos, tais como o sentimento de 

culpa dos pais quando as coisas saem do esperado em relação à conduta dos filhos; a 

responsabilidade da família e da escola na formação da personalidade do ser e o consumismo 

infanto-juvenil. 

Integraram o II Seminário de Formação de Pais, bolsistas do PIBID, convidado 

palestrante, gestora do colégio e supervisora da linha de ação. O momento foi imprescindível 

para reforçamos a premissa que adotamos acerca da importância da interação escola e família 

para a formação de sujeitos de direito que atuem efetivamente sobre a sua realidade. Essa ação 

compõe uma pauta com temas também sugeridos pelos pais, e fortalece o princípio da gestão 

participativa adotada pela linha de Ação do Ensino Médio, da qual somos partícipes. 

A abertura do II Seminário de Formação de Pais contou com a presença de 35 (trinta e 

cinco) pais e responsáveis, que vivenciaram um momento cultural visto como oportunidade de 

expor o trabalho musical elaborado por alguns discentes da mesma instituição. Também foi 

dada aos participantes a oportunidade de conhecer as pinturas expostas na sala de artes, trabalho 

de igual modo produzido pelos discentes. No momento seguinte, a fala do professor palestrante 

foi concisa, de fácil compreensão e bem recebida pelos convidados, que destacou a necessidade 

de os pais estarem atentos a todos os assuntos que envolvem a vida escolar e sociocultural dos 

adolescentes.  

 

5 Conclusão 

 

No que se refere ao nosso processo formativo, participar de iniciativas que fomentam a 

relação dialógica entre os entes envolvidos na construção do projeto político da escola, 

corrobora significativamente para o crescimento profissional. Percebemos que a gestão do 

Colégio Polivalente caminha na direção de uma gestão participativa, que reconhece no trabalho 

escolar um caráter coletivo de colaboração social com o envolvimento de todos que fazem parte 

da formação do estudante. Importa salientar que esta Instituição, na interação com a Instituição 

de Ensino Superior através do PIBID, tem acolhido projetos que intentam repensar e propor 

medidas que minimizem determinadas demandas e desafios enfrentados pela educação pública.  

No entanto, convém lembrar que a interação família/escola requer análises mais precisas 

dos seus contextos específicos, bem como intervenções pautadas nos resultados dessas 

reflexões. Certamente, a participação de 35 (trinta e cinco) pais no universo de mais de 500 

(quinhentos) alunos, mesmo que a avaliação destes tenha sido bastante favorável, indica a 
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necessidade de empreender uma investigação específica dos aspectos que inviabilizam uma 

relação mais efetiva entre a escola e a família.  

O II Seminário de Formação de Pais se configura como uma das possibilidades de 

contribuir para criar uma cultura de participação contínua entre família e escola, de modo a 

construir uma projeto político-pedagógico conjunto e que coloque em debate uma proposta 

curricular considerando a realidade socioeconômica, política e cultural dos seus alunos,  a fim 

de usar os conhecimentos em favor de repensar sua presença histórica  e  sua ação 

transformadora. 

Como já relatamos, esse seminário é o segundo de uma sequência a ser desenvolvida, 

como bolsistas do PIBID, avaliamos que o processo de construção de uma relação exitosa entre 

família e escola requer investigação, reflexão e planejamento de ações aportadas nas 

expectativas e na cultura dos entes envolvidos. Assim, participar dessa ação ampliou o nosso 

olhar para a importância do diálogo dentro e fora das famílias e das salas de aula para a 

construção de modelos de gestão democrática que tenham o princípio da participação como 

elemento fundante da aproximação família/escola.  

Reafirmamos a compreensão de que a escola pública deve ser um espaço privilegiado 

de iniciativas dessa natureza, no intuito de promover a efetiva interação social entre escola e 

comunidade para a consecução partilhada de um projeto de escola que prime pela reflexão da 

sua realidade social, sinalizando e desenvolvendo ações que contribuam para superar os 

desafios da sociedade contemporânea.  
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Resumo: o presente trabalho objetivou analisar como o aluno da escola do campo percebe o 

ambiente escolar. O questionário aplicado aos estudantes do Ensino Fundamental anos finais 

versava sobre a escola e seus contextos. Da Análise de Conteúdo emergiram as seguintes 

categorias: A importância do espaço escolar na formação do sujeito critico; Cotidiano: 

problematização enquanto realidade rumo a reflexão crítica e coletiva; Ensino-aprendizagem: 

observações do aluno acerca das disciplinas, e Avaliação do aluno sobre a disciplina de língua 

portuguesa. Conclui-se que a escola do campo deve também encorajar os estudantes no 

fortalecimento na sua importância no meio inserido. 

Palavras-chave: Educação do campo. PIBID. Ensino-Aprendizagem.  

 

Abstract: the present work aimed to analyze how the student from the rural school perceives 

the school environment. The questionnaire applied to elementary school students in their final 

years was about the school and its contexts. The following categories emerged from the Content 
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Analysis: The importance of the school space in the formation of the critical subject; Daily life: 

problematization as a reality towards critical and collective reflection; Teaching and learning: 

observations of the student about the subjects, and Evaluation of the student about the 

Portuguese language discipline. It is concluded that the rural school should also encourage 

students to strengthen their importance in the environment. 

Keywords: Rural education. PIBID. Teaching-Learning. 

 

 

 

 1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), na linha de ação em 

Educação do Campo,  fomentou em sua totalidade conhecimentos desenvolvidos por meio  da 

pesquisa educacional, cooperando dessa maneira para a formação de professores como 

intelectuais transformadores (GIROUX, 1997).  

Conhecer o chão da escola e problematizar as diferentes situações que compreende esse 

espaço nos levantou dúvidas, uma vez que nessa discussão entre ensinar-aprender, 

conscientizar-problematizar, pesquisar-transformar na escola pública do campo, é comum o 

surgimento de questões sobre obstáculos que dificultam a aprendizagem escolar. A partir disso, 

elevamos o olhar de professoras pesquisadoras em formação aos sujeitos histórico-sociais 

daquele espaço, os estudantes campesinos. 

Com as lentes de professoras pesquisadoras as nossas principais questões norteadoras 

foram: quais os sentimentos dos alunos campesinos em relação a escola? Como a estrutura 

física influencia no processo de ensino-aprendizagem?  Como aguçar a visão crítica e 

consciente de sujeitos ativos e atuantes em seu cotidiano? Partindo desses questionamentos, 

elaboramos nosso trabalho com objetivo analisar como o aluno do campo percebe o ambiente 

escolar e sua possível representatividade a realidade. Portanto, encorajar os estudantes a 

acreditar na sua autenticidade, validade e importância da sua própria experiência se torna o 

ponto principal do processo educacional 

 

2 Fundamentaçâo Teórica 

 

A Educação do campo surgiu de movimentos sociais em prol da qualidade de vida 

campesina,  e da necessidade de uma maior acomodação para quem mora em comunidades 

distantes, ou até mesmo para se buscar uma identidade e o pertencimento do homem do campo. 

Caldart argumenta que: 
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passaram-se quase 6 anos da I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do 

Campo, realizada em 1998, e que foi o momento de batismo coletivo de um novo jeito 

de lutar e de pensar a educação para o povo brasileiro que trabalha e vive no e do campo. 

Através do processo de construção desta Conferência os Movimentos Sociais do Campo 

inauguraram uma nova referência para o debate e a mobilização popular: Educação do 

Campo e não mais educação rural ou educação para o meio rural. (CALDART, 2004, 

p.1) 

 

Embora haja essa necessidade de se implantar a escola e a Educação do campo, alguns 

problemas afetam diretamente essa questão: a falta de escolas para atender a demanda, a 

ausência de infraestrutura, currículo voltado para uma educação urbana, desvalorização dos 

profissionais, falta de políticas públicas que asseguram os direitos de quem mora no campo, 

entre outros.  

Nessa direção, o olhar do professor pesquisador ou intelectual transformador em 

formação inicial no Pibid interdisciplinar em Educação do Campo, possibilita o protagonismo 

como “intelectual que trabalha no interesse de uma visão de emancipação” (GIROUX, 1997, p. 

198).  A emancipação também alcança os demais sujeitos histórico-sociais, quando no processo 

investigativo no contexto escolar e na efetivação do ensino-aprendizagem, a consciência 

ingênua dar lugar para a consciência critica, a partir da dialogicidade e problematização 

(FREIRE, 2018)  no confronto dos objetos de conhecimento das áreas de conhecimento com o 

cotidiano de cada sujeito envolvido. 

 

3 Metodologia 

 

A ideia de desenvolver uma pesquisa junto à escola da Barragem da Pedra, Agnelo Teles 

de Menezes, pertencente ao município de Jequié-BA, surgiu nas reuniões do PIBID Subprojeto 

Interdisciplinar - Linha de ação Educação do campo. Em meio as observações e discussões 

sobre cultura, ensino-aprendizagem e criticidade dos alunos, elaboramos um questionário, no 

qual, a ideia central baseou-se na realidade de vida do aluno e em seu senso crítico. A partir 

disso, nos reunimos diversas vezes no intuito de organizarmos os métodos que utilizaríamos 

para entrevistar os alunos do Ensino Fundamental anos finais.  

Chegamos então ao consenso de que uma dinâmica seria uma forma rápida e informal de 

obtermos os resultados necessários. Em seguida, aplicamos uma dinâmica de perguntas e 

respostas, na qual, foi utilizada uma caixa retangular com uma abertura mediana, a fim de que, 

em um papel, os alunos escrevessem suas respostas, e, sem serem identificados ás depositassem 
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no receptáculo. As questões propostas foram: Quais os pontos positivos e negativos sobre a 

escola? Quais os problemas que mais afetam o seu cotidiano? De quais disciplinas vocês mais 

gostam e de quais disciplinas vocês tem mais dificuldade? E de quais assuntos vocês mais 

gostam da disciplina Língua Portuguesa? O enfoque maior foi direcionado a Língua Portuguesa 

devido à formação em Letras das bolsistas de iniciação a docência.  

 Realizamos a atividade em quatro salas, com a totalidade de 35 alunos. O tempo utilizado 

durou em aproximadamente duas horas. Algumas estratégias foram adotadas para uma melhor 

adequação e compreensão da atividade em cada turma. 

A técnica utilizada foi a Análise de Conteúdo – Categorização (BARDIN, 2004), na 

qual emergiram as seguintes categorias:  a) A importância do espaço escolar na formação do 

sujeito critico; b) Cotidiano: problematização enquanto realidade rumo a reflexão crítica e 

coletiva;  c) Ensino-aprendizagem: observações do aluno acerca das disciplinas, e  d) Avaliação 

do aluno sobre a disciplina de língua portuguesa. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

a) A importância do espaço escolar na formação do sujeito crítico 

Por meio da interação e convívio com os seres humanos que as crianças adquirem 

conhecimento, e é por meio dele, que as crianças passam a comunicar-se, interagir e atuar no 

espaço escolar (FREIRE, 1996). Partindo do pressuposto da importância do espaço escolar para 

a formação do sujeito crítico (FREIRE, 2018), levando em conta sua criticidade enquanto 

sujeitos formadores de opiniões, foram feitas as seguintes perguntas: “Quais os pontos positivos 

e quais os pontos negativos da escola? Obtivemos as seguintes respostas: a respeito dos pontos 

positivos as respostas foram: os professores, os colegas as atividades e a merenda. Já nos pontos 

negativos, relataram a falta de aula, a falta de transporte, falta de água e que o espaço escolar 

precisava de uma reforma. 

 É válido ressaltar que à escola se preocupar-se com os alunos enquanto sujeito crítico e 

ativo no ambiente escolar. Nesse sentido, a falta de transporte é algo corriqueiro nesse tipo de 

escola, o que acarreta em prejuízos para permanência dos alunos e para um ensino de qualidade 

(CALDART, 2004). 

 

b) Cotidiano:  Problematização enquanto realidade rumo a reflexão crítica e coletiva 

Para que exista haja reflexão crítica sobre a realidade campesina, faz-se necessário que 

haja um círculo de relações que abranjam os indivíduos participantes do ambiente escolar, 
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professor-escola, professor-aluno e aluno-professor, e esses com a comunidade campesina 

(CALDART, 2004). Pensando nisso, como forma de investigação, levantamos a seguinte 

pergunta para os estudantes: Quais os problemas que mais afetam o seu cotidiano? E com a 

intenção de atingir maior reflexão, englobamos tal questão para diversos assuntos como: a 

estrutura escolar, ensino-aprendizagem, vida cotidiana e comunidade. As respostas alcançadas 

abordaram problemas referentes a falta de professores; dificuldade com transporte público; 

infraestrutura da escola; falta de aula e a ausência de um posto médico na comunidade. Em 

seguida, fizemos um debate sobre a questão e como consequência percebemos a realização da 

conscientização e da criticidade dos alunos. 

 

c) Ensino-aprendizagem: observações do aluno acerca das disciplinas  

O processo de ensino-aprendizagem tem sido um assunto de grande preocupação entre 

os profissionais da educação, pois há algum tempo tem-se notado cada vez mais um 

distanciamento dos alunos para com a escola. A educação no Brasil tem tomado direções e 

papéis que se modificam com o tempo, uma vez que, a família, a escola e a sociedade também 

mudam. Diante disso, o papel do educador se altera, tornando-se, grande os desafios diante das 

transformações que passa a educação. Tanto os professores quanto os alunos são obrigados a 

se adequarem as transformações, buscando razões e motivações para que seja alcançado os 

objetivos maiores: o de ensinar/aprender. Segundo Freire (1996, p.26) “nas condições de 

verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo”. 

Durante a pesquisa na escola foi feito questionamento acerca das dificuldades e 

afinidades que os alunos tinham em relação as disciplinas estudadas. Ao longo do questionário, 

os alunos ficaram com bastantes dúvidas, pois relataram que mesmo com dificuldades em 

algumas disciplinas, gostavam das mesmas. As disciplinas com maiores dificuldades foram: 

inglês, matemática e língua portuguesa. No entanto, os alunos relataram que existem também 

as matérias com afinidades, entre elas: educação física, artes religião, etc. Para Freire (1996), 

os alunos também são sujeitos responsáveis pela construção do conhecimento/aprendizagem ao 

lado de seu professor, tornando assim, sujeito atuante nesse processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, as dificuldades e afinidades dos alunos devem ser notadas pelos professores, a fim de 

possibilitar reflexões sobre  as metodologias em sala rumo ao aprendizado. 
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d) Avaliação do aluno sobre a disciplina de língua portuguesa 

É na avaliação que os docentes levantam dados para auxiliar os discentes no início, meio 

e final de seu processo de aprendizagem e principalmente para sanar suas dificuldades perante 

aos problemas encontrados. Por ser nossa área de atuação, estudantes do curso de letras, 

resolvemos colocar em discussão a disciplina de língua portuguesa. Por meio da pergunta: qual 

assunto mais gostam da disciplina de língua portuguesa? Obtivemos respostas como produção 

de textos, gramática, leitura e interpretação de texto, substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, 

período simples e composto.  O que nos levar a importância em estabelecer conexão desses 

assuntos com a realidade campesina, o que coaduna com os argumentos de Caldart (2004), 

quando diz que o currículo escolar deve ser pensando e construído a partir da realidade do 

campo. 

 

5 Conclusão 

 

O PIBID-microrrede na concepção do Subprojeto Interdisciplinar: Educação do campo 

é fundamental para os cursos de licenciatura, uma vez que a escola do campo não é de fácil 

acesso, a visibilidade para tais espaços torna-se escassa, e para uma boa formação dos futuros 

professores é necessário ter contato com as diversas didáticas pedagógicas. Partindo para a 

conclusão do foco central deste trabalho, conclui-se que a estrutura da escola consiste em um 

conjunto que abrange não apenas os espaços físicos, mas os profissionais que fazem parte do 

ambiente escolar, a comunidade escolar em si e principalmente, os alunos. Compreendemos 

que o espaço escolar deve ser utilizado como instrumento de mediação, interação, 

conscientização e capacitação, pois o ponto focal da educação é além do conhecimento, 

encorajar os estudantes a acreditar na autenticidade, validade e em sua importância no meio 

inserido. 
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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma análise sobre as questões de 

literatura das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2015, relacionando-as 
com o que é trabalhado na disciplina Literatura nas escolas públicas de ensino médio. Foram 

observadas, além das questões de literatura das provas supracitadas, a forma como os livros 

didáticos trabalham essa matéria e a própria natureza da literatura como expressão artística.  As 

análises feitas mostram que os textos literários servem, na maioria das questões, como suporte 

para a análise textual, desconsiderando os elementos essenciais desse tipo de arte. Além disso, 

nota-se uma relevante disparidade entre o que os livros didáticos apresentam e o que o ENEM 

exige. O que se espera é que, tanto as escolas quanto o ENEM, adotem novas abordagens no 

tocante à disciplina Literatura, considerando-se, sobretudo, sua natureza peculiar, reflexiva e 

transformadora. 

Palavras-chave: Literatura. ENEM. Ensino Médio. 

 

Abstract: This paper aims to report an analysis of the literature issues in the ENEM (National 

High School Exam) exams in 2015, relating them to what is worked on in the Literature 

discipline in public high schools. In addition to the literature questions in the aforementioned 

tests, the way in which textbooks work on this subject and the very nature of literature as an 

artistic expression was observed. The analyzes made show that literary texts serve, in most 

issues, as support for textual analysis, disregarding the essential elements of this type of art. In 

addition, there is a relevant disparity between what textbooks present and what ENEM requires. 

What is expected is that, both schools and ENEM, adopt new approaches with regard to the 

discipline of Literature, considering, above all, its peculiar, reflective and transforming nature. 

Keywords: Literature. ENEM. High school. 
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1 Introdução 

 

À medida que o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) adquire mais importância 

como forma de avaliar os conhecimentos obtidos no ensino médio e como acesso às 

universidades, cresce também, entre os estudiosos da educação, o interesse em analisar sua 

eficiência como instrumento de avaliação.  

A proposta do presente trabalho é analisar algumas questões de literatura do ENEM-

2015 ao tempo em que se reflete sobre o ensino de literatura, observando suas confluências e 

incoerências, sobretudo no que tange o que se oferece aos alunos e o que é exigido deles no 

referido exame. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Não podemos perder de vista que, antes de ser uma matéria de estudo ou parte de uma 

área de conhecimento, a Literatura é, essencialmente, uma forma de arte. Ou seja, estão 

intrínsecas à Literatura as características próprias das artes, como a comunicabilidade; o prazer 

estético; a percepção de mundo; as emoções; os aspectos sociais e históricos e, sobretudo, o 

problema de se estar no mundo e de se saber ser humano. Como afirmam Gonçalves e Bellodi 

(2005): 

A arte não se resume ao aspecto cognitivo, já que seu efeito mais notável se relaciona 

a produção de um prazer. Essa junção do aspecto cognitivo com o prazeroso é o que 

transforma a arte numa atividade também lúdica, e é por meio do prazer lúdico que se 

define a especificidade do conhecimento da arte. Tudo isto ocorre porque, na arte, 

tudo se funde numa forma específica de lidar com o problema humano. 

(GONÇALVES; BELLODI, 2005, p. 21) 

 

Notamos, portanto, que a Literatura é muito mais do que uma simples matéria ou 

disciplina escolar, ela é fruto da incompletude do homem, que, por meio da linguagem, tenta 

encontrar e tomar posse do seu lugar no mundo, mundo que o escritor anseia, através da arte, 

compreender e traduzir. 

Levando-se em conta os livros didáticos disponíveis, podemos afirmar que a Literatura 

é trabalhada quase que exclusivamente em seu aspecto histórico. Estuda-se muito mais história 

da Literatura do que se lê Literatura. Escolas literárias, marcos literários, biografia dos autores, 

datas e lugares, sobressaem-se nos manuais distribuídos nas escolas públicas.  

Não se pode negar a importância que há em conhecer esses conceitos e em compreender 

as obras literárias como construções individuais estabelecidas num momento histórico 
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específico, mas tais conhecimentos não devem sobrepor-se ao prazer implícito ao ato da leitura. 

Segundo Ramos e Zanolla (2009), a abordagem histórica da literatura não incentiva a leitura, 

não faz a literatura mais atraente aos alunos, nem os ajuda a ler mais e melhor, pelo contrário, 

aumenta a distância entre estes elementos. 

 

3 Metodologia 

 

Para este trabalho, concentramos na literatura como matéria de estudo, ou parte de uma 

área do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Assim, investigamos como a 

Literatura é apresentada no exame de 2015 e o que o ENEM espera avaliar.  

 

4 Resultados 

 

Observamos que as questões de literatura presentes no Enem 2015 seguem, no geral, o 

que foi apresentado nas provas anteriores, como o predomínio da interpretação meramente 

textual e a presença marcante das artes que dialogam com a arte literária, como a música popular 

e as artes plásticas. Todavia, o que mais chama a atenção, porque nisso se difere das outras 

provas, é a prevalência de textos e autores contemporâneos em relação aos cânones da nossa 

literatura. 

A questão 134, por exemplo, traz um trecho da obra de Ligia Fagundes Telles como 

suporte para se aferir a capacidade de interpretar textos, mas poderia ser qualquer outro texto, 

não necessariamente um texto literário. Outras questões como a 110, 120, 123 e 133, trazem 

perguntas interessantes sobre textos de autores contemporâneos (final do século XX e início do 

século XXI), que são pouco trabalhados nas escolas e superficialmente apresentados nos livros 

didáticos. Ainda há questões que dialogam com a literatura, como as artes plásticas e a música 

popular, o que sugere a necessidade de expandir os estudos das artes, inclusive das 

contemporâneas, tendo, talvez, a literatura como a mediadora entre elas.  

 

5 Conclusão 

 

O insistente uso de textos literários como meros suportes para questões diversas 

corrobora para a desvalorização da literatura como matéria de estudo e expressão artística nas 

escolas. A disparidade que há entre o ENEM e o que vem sendo trabalhado no Ensino Médio, 

inclusive a pouca atenção dada aos autores contemporâneos, denuncia uma perigosa falta de 
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diálogo entre essas esferas educacionais, mas o mais preocupante está no que tange à literatura 

em sua essência. 

Parece-nos, depois de analisar algumas supostas questões de literatura do ENEM, que 

urge reflexões profundas sobre o ensino de literatura dentro dos muros escolares, além de uma 

constante interação entre os construtores desse importante exame e a realidade da escola 

brasileira. 
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Resumo: Este trabalho discute sobre a importância da análise linguística e do processo de 

retextualização, tendo em vista que o ensino de Língua Portuguesa na maioria das vezes não 

trata desses conceitos em sala de aula, preferindo trabalhar de forma tradicional, que pouco 

contribui para um aprendizado significativo ao educando. Partindo desse pressuposto, nosso 

objetivo foi compreender como a análise linguística e a retextualização contribui para uma 

aprendizagem mais significativa do ensino da Língua Portuguesa, de forma que o educando se 

perceba um sujeito crítico e reflexivo sob seu processo de escrita. Para isso, foi desenvolvida 

pelos bolsistas do PIBID, do Subprojeto de Letras, uma oficina sobre análise linguística e 

retextualização. Dessa forma, percebemos que a retextualização aliada ao processo de análise 

linguística é fundamental para uma aprendizagem significativa no ensino de língua e o 

aperfeiçoamento da escrita. Para a fundamentação teórica desse trabalho, buscamos respaldo 

nos estudos de Marcuschi (2001), Marquesi (2011) Geraldi (1984), bem como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998). 

Palavras-chave: Análise linguística. Retextualização. Aprendizagem.  

 

Abstract: This paper discusses the importance of linguistic analysis and the retextualization 

process, considering that the teaching of Portuguese language most of the time does not deal 

with these concepts in the classroom, preferring to work in a traditional way, which contributes 

little to a meaningful learning to the student. Based on this assumption, our objective was to 

understand how linguistic analysis and retextualization contributes to a more significant 

learning of the teaching of the Portuguese language, so that the student perceives himself as a 

critical and reflective subject under his writing process. To this end, a workshop on linguistic 

analysis and retextualization was developed by the PIBID, Subprojeto de Letras scholarship 

holders. In this way, we realize that retextualization combined with the linguistic analysis 
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process is essential for meaningful learning in language teaching and the improvement of 

writing. For the theoretical foundation of this work, we look for support in the studies of 

Marcuschi (2001), Marquesi (2011) Geraldi (1984), as well as the National Curriculum 

Parameters of Portuguese Language (1998). 

Keywords: Linguistic analysis. Retextualization. Learning. 

 

 

 

1 Introdução 

 

Nesse artigo, pretendemos abordar os conceitos do que são análise linguística e processo 

de recontextualização e como podem contribuir para que o educando reflita sobre o processo 

de sua escrita. Partindo do pressuposto de que o ensino de Língua Portuguesa nem sempre trata 

desses conceitos em sala de aula, preferindo trabalhar de forma tradicional, percebemos que há 

uma necessidade de trabalhar a reescrita acompanhada da análise linguística ajudando no 

ensino-aprendizagem significativa do educando.  

Este trabalho surge de uma inquietação observada em sala de aula onde foi percebida 

que alunos de ensino médio não escrevem suas redações com noções básicas textuais, além 

disso, falta um trabalho de revisão dos textos com propósito de retextualização para que haja 

uma reflexão do aluno sobre o que se escreve e para que se escreve, fazendo com que passe a 

compreender melhor sua escrita e perceba que o ensino de Língua Portuguesa está além dos 

conceitos e regras gramaticais usada na escrita. 

A relevância de trabalhar com análise linguística e retextualização é a possibilidade de 

apresentar novas maneiras de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, tornando essa 

disciplina mais significativa para a vida dos alunos, fazendo com que tenham uma 

autoaprendizagem. Assim, podemos pensar porque trabalhar análise linguística e 

retextualização é importante no processo de aprendizagem de ensino de Língua Portuguesa. 

Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é compreender como a análise linguística e a 

retextualização contribuem para uma aprendizagem mais significativa do ensino da Língua 

Portuguesa, de forma que o aluno se torne um sujeito crítico e reflexivo sob seu processo de 

escrita. 
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2 Fundamentação Teórica 

           

O estudo dos gêneros textuais teve origem em Platão, na tradição poética e em Aristóteles na 

retórica. Contemporaneamente, de maneira geral, tal estudo parte da linguística, segundo afirma 

Marcuschi (2001, p. 41) “é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim 

como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto”. Os gêneros textuais 

trabalham na linha do discurso, usando a comunicação para expressar as necessidades humanas, 

sempre tendo influência do contexto histórico e social de cada camada humana que se fala. 

Como existem vários termos de gêneros textuais é importante entender cada um deles, 

nas sequências linguísticas ou modos textuais, podemos entender como “tipo textual” 

categorizadas como:  narração, argumentação, descrição, exposição. Enquanto “gênero textual” 

são os textos de modelos sociocomunicativos, exemplos: carta, telefonema, resenha, bilhete, 

romance, reportagem etc. Assim como temos o termo “’domínio discursivo” usado por 

Marcuschi (2001, p. 57) “constituem práticas discursivas nas quais podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais que as vezes lhes são próprios [...] como rotinas comunicativas 

institucionalizadas e instauradoras de relações de poder”.  No ensino de Língua Portuguesa, é 

importante o ensino de gêneros textuais como afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa: 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de 

textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo 

fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes 

formas. A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 

pertencentes a diversos gêneros supõem o desenvolvimento de diversas capacidades 

que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na 

existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em 

circulação social. (BRASIL, 1998, p. 23-24)  

 

Portanto, o professor precisa estar preparado para trabalhar com gêneros textuais, além 

dos conceitos abordados nos livros didáticos, levando os alunos a compreenderem os diferentes 

de gêneros textuais. Um trabalho necessário no ensino é o processo de análise e reescrita de 

textos que, de acordo com Marquesi (2011), o professor de Língua de Portuguesa deve 

compreender as aulas de produção textual como um processo de retextualização para, dessa 

maneira, buscar estratégias que permitam ao educando escrever, ler, analisar e reescrever seu 

texto em um processo contínuo de aprendizagem.  A autora adota os fundamentos de 

retextualização apontados por Marcuschi (2001), propondo um trabalho de retextualização da 

escrita para a escrita.  Assim afirma Marquise (2011, p. 56), “a escrita e a reescrita de textos no 

ensino médio exige que estudante seja um escritor criativo, em relação ao uso da língua, que 
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não deva apenas expor ideias, mas sim defender um pensamento em relação a elas”. Para ser 

um escritor, o leitor precisa ler, conhecer sobre o que se escreve, construir sentido na sua escrita 

que, ao final de seu texto original, seja um texto reflexivo e crítico depois desse processo de 

retextualização. 

Dessa maneira, Marcuschi (2001) trabalha com a retextualização da fala para a escrita 

exigindo operações complexas, pois interfere no sentido e forma do texto conforme explica:  

 

A retextualização não é um processo mecânico, já que a passagem da fala para a 

escrita não se dá naturalmente no plano dos processos de textualização. Trata-se de 

um processo que envolve operações complexas que interferem tanto no código como 

no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-compreendidos da 

relação oralidade-escrita. (MARCUSCHI, 2008, p.47) 

 

Nesse texto, é necessária uma análise para evitar mal-entendido, já que a mudança da 

fala para a escrita pode parecer “descontrolado e caótico”, mas que na verdade vai ser uma 

mudança de um tipo de texto organizado para a mudança de outro tipo de texto organizado da 

sua maneira. Portanto, a retextualização é importante para desenvolver um texto escrito 

coerente, Geraldi (1984) destaca:   

 

A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da gramática 

quanto questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar: coesão 

e coerência internas do texto; adequação do texto aos objetivos pretendidos; análise 

dos recursos expressivos utilizados [...]; organização e inclusão de informações, etc. 

(GERALDI, 1984, p. 74) 

 

 

Assim, o trabalho com a análise linguística se dá a partir das atividades interativas em 

sala de aula, sejam elas de produção de textos, sejam de leitura de textos. 

 

3 Metodologia 

 

Essa seção apresenta uma oficina desenvolvida por bolsistas do PIBID de Letras sobre 

análise linguística e retextualização, observamos algumas aulas do professor regente de 

Produção Textual. Em uma dessas aulas, discutiu-se os pontos positivos e negativos da 

realização da Copa do Mundo no Brasil, foram utilizados alguns vídeos para que os discentes 

construíssem suas próprias perspectivas a respeito do assunto. Depois, o professor estimulou 

uma discussão e solicitou um texto aos alunos com o tema “Os dois lados da Copa”. 

A partir das produções textuais dos alunos, foi planejado a oficina “Análise linguística 

e retextualização”. Como não seria possível trabalhar com todos os textos, escolhemos um dos 
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textos que discutia questões pertinentes, contudo necessitava de elementos coesivos para que 

pudesse ser compreendido. A oficina dividiu-se em dois momentos: um de análise linguística e 

outro de reescrita. 

O primeiro momento foi destinado à análise linguística do texto produzido por um dos 

alunos da turma que apresentava “problemas linguísticos”, sem identificar o autor. Tal texto foi 

projetado no datashow para que os alunos pudessem ler e participar da análise. Em seguida, foi 

mostrado o que o texto apresentava de pontos positivos, que deveria ser mantido e o que 

apresentava de negativo que poderia ser melhorado. Assim, pode ser percebido  que o texto 

precisava de elementos coesivos para que fosse melhor compreendido.  

No segundo momento, foi proposto à turma um trabalho de reescrita de texto. 

Ressaltando que era mais que uma reescrita, era um trabalho de análise crítica do texto, em que 

os alunos deveriam melhorar o texto, de forma que ao final não seria o mesmo texto, mas um 

novo texto, uma vez que o autor havia constituído uma nova perspectiva do texto apresentado. 

Todo o processo de reescrita foi realizado na sala de aula e auxiliado por bolsistas do PIBID de 

Letras. 

 

4 Resultados  

  

 Quanto aos resultados, percebemos que foram satisfatórios, uma vez que a maioria da 

turma compreendeu a importância de refletir sobre o que se escreve e que o processo de reescrita 

de textos é um meio de aprimorar o domínio da escrita. Este deve ser um trabalho contínuo nas 

aulas de Língua Portuguesa, pois a análise linguística e a reescrita de textos são essenciais para 

o desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos.  

Partindo desse pressuposto, observaram e identificaram que a retextualização aliada ao 

processo de análise linguística é fundamental para uma aprendizagem significativa no ensino 

de Língua Portuguesa e o aperfeiçoamento da escrita. No entanto, não é uma prática utilizada 

com frequência, pois boa parte dos docentes prefere o tradicionalismo no ensino e muitas vezes 

não busca uma formação continuada a fim de serem adotadas novas práticas e metodologias de 

ensino. 

  Assim, os alunos assimilaram os objetivos da oficina e construíram novos textos, 

coesos e coerentes, e, ainda, perceberam a importância ímpar da análise linguística dentro desse 

contexto. O processo de escrever, pensar sobre o que se escrever e de reescrever se constitui 

em uma excelente estratégia para um ensino eficaz e inovador de Língua Portuguesa. 
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5 Conclusão  

  

A análise linguística, assim como a retextualização, nas aulas de língua materna, 

integram as atividades de leitura e escrita, possibilitando ao aluno a autoapredizagem, uma vez 

que ele lê, analisa, escreve e reescreve seu texto. Somado a isso, é importante destacar o papel 

do professor nesse processo de aprendizagem, haja vista que este deve estar preparado 

teoricamente, de modo a unir os estudos teóricos com as práticas docentes desenvolvidas em 

sala de aula, para que o ensino de Língua Portuguesa possa ser tornar cada vez mais significativo 

com intuito de que esse educando torne um sujeito crítico e reflexivo da sua escrita. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como as aulas práticas em 

laboratório são essenciais pra o ensino/aprendizagem de Biologia. A metodologia se baseia nas 

experiências in loco dos alunos no laboratório da escola. O recorte teórico se pauta nas 

publicações científicas de Bombonato (2011); Borges (2002) e Reginaldo, Sheid e Güllich 

(2012).  Os resultados apontam a importância do PIBID para a formação de licenciados e na 

qualificação do aprendizado dos alunos jovens e adultos. 

Palavras-chave: Aulas práticas. Biologia. PIBID. 

 

Abstract: This work aims to demonstrate how practical classes in the laboratory are essential 

for teaching / learning Biology. The methodology is based on students' on-site experiences in 

the school laboratory. The theoretical focus is based on the scientific publications of 

Bombonato (2011); Borges (2002) and Reginaldo, Sheid and Güllich (2012). The results show 
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the importance of PIBID for the training of graduates and in the qualification of the learning 

of young and adult students. 

Keywords: Practical classes. Biology. PIBID. 

 

1 Introdução 

A biologia é um componente que engloba um vasto conhecimento sobre os seres vivos, 

procurando compreender os mecanismos que regulam as atividades vitais que neles ocorrem 

como processos evolutivos das espécies e as relações que elas estabelecem entre si e com o 

ambiente em que vivem.  

A disciplina de Biologia é um componente da matriz curricular que possui como base 

teórica o estudo dos seres vivos, busca, também, fazer com que o discente desenvolva um 

pensamento crítico sobre a existência, evolução, adaptação, reprodução entre outras temáticas 

importantes. O ensino de Biologia pode ser ministrado em diferentes formas didáticas, todavia 

a mais interessante de todas é o uso do laboratório nas aulas práticas, embora as escolas 

públicas, no geral, utilizam muito pouco esse espaço de conhecimento. As razões são as mais 

diversas: não têm equipamento suficiente; não têm material de consumo; falta de manutenção 

e até mesmo não ter o laboratório na escola. 

No ensino de Biologia, o uso do laboratório é de extrema importância, porque nem 

sempre os livros didáticos mostram, por exemplo, os eventos de uma divisão celular – prófase, 

metáfase, anáfase, telófase –, ou um núcleo de uma célula vegetal. E tudo isso pode ser visto 

em laboratório e também pode chamar a atenção dos alunos e motivar os estudos. Diante desse 

contexto, o objetivo deste trabalho é compreender a importância das aulas práticas realizadas 

no laboratório como ferramentas essenciais para o ensino de Biologia. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

As aulas de Biologia, principalmente no turno noturno, são teóricas, ocasionando aos 

alunos grande dificuldade de assimilar os conteúdos abordados em sala de aula, gerando, muitas 

vezes, um desinteresse em relação à disciplina. Nesse sentido, segundo Reginaldo; Sheid e 

Güllich (2012, p. 2), “a realização de experimentos, em ciências, representa uma excelente 

ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica 

e indissociável relação entre teoria e prática”, melhorando, sobremaneira, a sua aprendizagem. 

Nesse sentido, Borges (2002, p. 8) ratifica que “descartar a possibilidade de que os 

laboratórios têm um papel importante no ensino de ciências significa destituir o conhecimento 



257 
 

científico de seu contexto, reduzindo-o a um sistema abstrato de definições, leis e fórmulas”. E 

complementa que “não se trata, pois, de contrapor o ensino experimental ao teórico, mas de 

encontrar formas que evitem essa fragmentação no conhecimento, para tornar a aprendizagem 

mais interessante, motivadora e acessível aos estudantes.” Nesse contexto de aprendizagem, 

defendendo o uso do laboratório nas escolas, Bombonato (2011) destaca que: 

 

Na aula prática, o aluno desenvolve habilidades processuais ligadas ao processo 

científico, tais como capacidade de observação (todos os sentidos atuando visando à 

coleta de informações), inferência (a partir da posse das informações sobre o objeto 

ou evento, passa-se ao campo das suposições), medição (descrição através da 

manipulação física ou mental do objeto de estudo), comunicação (uso de palavras ou 

símbolos gráficos para descrever uma ação, um objeto, um fato, um fenômeno ou um 

evento), classificação (agrupar ou ordenar fatos ou eventos em categorias com base 

em propriedades ou critérios), predição (previsão do resultado de um evento diante de 

um padrão de evidências). (BOMBONATO, 2011, p.16) 

 

 Essas atividades fomentam a construção do conhecimento, fazem com que os alunos 

sejam estimulados a ter uma postura de observação e análise daquilo que está estudando. 

Bombonato (2011) afirma, ainda, que a partir das habilidades que são, geralmente, ensinadas 

com o uso do laboratório, os alunos têm a possibilidade de outras aprendizagens como: 

 

controle de variáveis (identificação e controle das variáveis do experimento), 

definição operacional (operacionalização do experimento), formulação de hipóteses 

(soluções ou explicações provisórias para um fato), interpretação de dados (definir 

tendências a partir dos resultados), conclusão (finalizar o experimento, através de 

conclusões e generalizações). (BOMBONATO, 2011, p. 16) 

 

Essas habilidades processuais contribuem para o aprimoramento do espírito lógico dos 

alunos, além do desenvolvimento do raciocínio indutivo e dedutivo, elemento importante para 

a aprendizagem. 

 

3 Metodologia 

 

A sala foi organizada em duas etapas: em dois grupos de oito participantes. Inicialmente, 

os alunos foram convidados a explorar todos os materiais presentes no espaço do laboratório, 

como: modelo de DNA; células animal e vegetal; o torço do corpo humano masculino e 

feminino; as camadas do solo; os modelos anatômicos (didáticos) da evolução do embrião; uma 

coleção de insetos; modelos das fases de meiose e mitose; cartazes confeccionados por alunas; 

banners dos projetos desenvolvidos pela instituição dentre outros.  
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Posteriormente, desenvolveu-se uma atividade em aula prática abordando o tema: 

microscopia – a vida por trás das lentes (célula anima e vegetal). Foi feita a apresentação sobre 

microscopia e o manuseio do microscópio. Assim, os alunos puderam visualizar os seguintes 

materiais: cebola (célula vegetal), mucosa bucal (célula animal) e uma espécie de flor, 

examinando os fragmentos de cada peça desses materiais. E, concomitante a essa prática, os 

conhecimentos teóricos foram sendo apresentados e discutidos. 

Foram avaliadas a participação e o envolvimento dos alunos durante as atividades, tais 

como: capacidade de concentração, capacidade de analisar, comparar, classificar, sintetizar e 

interpretar dados, fatos e situações. Durante as avaliações foram levados em conta os objetivos 

específicos de cada aula, as observações realizadas pelos alunos, o desenvolvimento de 

habilidades, os conceitos compreendidos.  

 

4 Resultados 

 

Para os alunos que participaram das aulas realizadas fora do ambiente tradicional de 

ensino, foi de grande valia para a formação de cada um que pode participar da aula prática. A 

maioria dos alunos nunca tinha entrado em um laboratório, percebido como a teoria se 

concretiza com a prática. O entusiasmo dos alunos em participar de uma aula no laboratório da 

escola incentivou-os em buscar mais conhecimentos sobre a disciplina de Biologia.  

O prazer da investigação científica é muito importante na formação pedagógica de cada 

estudante, visto que essa prática levou os alunos a refletirem sobre o significado dos resultados 

como também a utilizarem as conclusões para a produção dos conceitos propostos. Resultou, 

ainda, maior motivação e interesse dos alunos pela ciência, observando um bom rendimento 

escolar na disciplina Biologia. 

 

5 Conclusão 

 

O ensino de Biologia contribui para uma visão mais abrangente da ciência, colocando 

em destaque na sala de aula conhecimentos que sejam relevantes e possam interagir no 

cotidiano do aluno. Os alunos compreendendo isso desde cedo, descobrem que estudar Biologia 

pode ser fácil e divertido, principalmente quando esse ensino é feito de forma prática e atraente. 

Assim, esse trabalho foi muito significativo, pois mostrou como os professores podem 

implementar seus métodos de ensino para motivar os alunos. O PIBID fornece uma 
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especialização qualificada para os futuros docentes, fazendo com que tenham um contato com 

a sala de aula antes da formação.  
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Resumo: Este texto aborda as concepções dos alunos sobre Meio Ambiente em uma escola do 

campo, e tem por objetivo identificar as visões sobre ambiente e compreender como os alunos 

se percebem dentro do contexto socioambiental. A análise dá-se a partir dos desenhos 

realizados, individualmente, por cada aluno do 6º ano do Ensino Fundamental II. Os resultados 

apontam que cada aluno apresenta sua concepção de meio ambiente condizente com  o contexto 

em que se encontra inserido. Tais concepções são respaldadas a partir dos problemas locais 

vivenciados como desmatamento, descarte de lixo inadequado, falta de água tratada, entre 

outros. Assim, concluímos que ações colaborativas com o Pibid devem ser planejadas para 

promover uma reflexão crítica não só com os estudantes, mas com toda comunidade escolar e 

local. 

Palavras-chave: Escola do Campo. Meio Ambiente. Imagens. 

 
 

Abstract: This text addresses students' conceptions about the Environment in a rural school, 

and aims to identify views on the environment and understand how students perceive themselves 

within the socio-environmental context. The analysis takes place from the drawings made, 

individually, by each student of the 6th year of Elementary School II. The results indicate that 
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each student presents his conception of the environment consistent with the context in which he 

is inserted. Such conceptions are supported by local problems experienced such as 

deforestation, inappropriate waste disposal, lack of treated water, among others. Thus, we 

conclude that collaborative actions with Pibid should be planned to promote critical reflection 

not only with students, but with the entire school and local community. 

Keywords: Escola do Campo. Environment. Images. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) busca estabelecer 

relações entre os licenciandos e escolas do ensino básico, com o objetivo de possibilitar um 

contato inicial com o chão da escola e, assim, também promover a valorização da docência.  O 

Subprojeto Interdisciplinar em Educação do Campo busca promover ações colaborativas que 

promovam o contato dos bolsistas/licenciandos com a realidade da comunidade campesina, na 

tentativa de incentivar os alunos campesinos a se perceberem como atores sociais daquele 

contexto. 

 Partindo do pressuposto de que é urgente a necessidade de o aluno campesino 

identificar com propriedade o meio em que se encontra inserido, as suas concepções sobre o 

contexto local são essenciais para o fortalecimento da sua identidade. O Pibid vem possibilitar 

o fortalecimento dessa identidade quando consegue dar voz aos alunos campesinos e estabelecer 

um amplo entrelaçar entre o contexto local e a realidade global dos aspectos socioambientais. 

Diante dessas perspectivas, o trabalho foi realizado na escola do campo por meio de 

observações e ações socioambientais planejadas, a fim de apresentar as visões sobre ambiente 

dos alunos campesinos e destacar como estes se percebem dentro do contexto socioambiental 

local e global. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Atuar na Educação do Campo necessita superar a dicotomia entre campo e urbano, em 

que os componentes curriculares na escola do campo precisam ser contextualizados com a 

realidade local, conforme aponta Brasil (2007): Fernandes, Cerioli e Caldart (2004, p. 27) 

argumentam que “voltado aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos 

povos, que habitam e trabalham no campo, devemos atender às suas diferenças históricas e 
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culturais”. Considera-se que trabalhar com o sentimento de pertença do campo e com conteúdos 

direcionados às realidades dos campesinos, pode ser o caminho para a materialização efetiva 

da Educação do Campo. 

Nessa perspectiva, para nós bolsistas em formação inicial, conhecer as concepções dos 

alunos campesinos é de suma importância para se pensar em desenvolvimento de ações, nesse 

contexto do campo. Dessa forma, o uso de imagens para identificar as concepções prévias dos 

campesinos se torna uma ferramenta essencial. Segundo Azeredo (2012, p. 27), “entender a 

imagem como discurso, por sua vez, é atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e 

ideológico, e não proceder a descrição (ou segmentação) dos seus elementos visuais”. 

Reconhecemos a polissemia sobre o meio ambiente, ou seja, ele não é um conceito 

universalmente estabelecido, mas uma visão ou concepção de um lugar de interação natural e 

social impregnado de ideologias, crenças, sentimentos, culturas que são determinantes para se 

conceber o ambiente, conforme destaca Reigota: 

 

O lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em 

relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação 

cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio 

natural e construído (REIGOTA, 2004, p. 14). 

 

 

Nessa direção, destacamos que todos nós atores sociais temos a nossa concepção de 

meio ambiente; mas não podemos nos furtar da responsabilidade de preservá-lo e conservá-lo 

de forma totalmente sustentável. 

Esses aspectos supracitados são de extrema importância para que os alunos campesinos 

possam se apropriar e tomar para si como meta em defesa do contexto socioambiental de que 

fazem parte. 

 

 

3 Metodologia 

 

As ações dos bolsistas do Subprojeto Interdisciplinar em Educação do Campo são 

realizadas na Escola Municipal Agnelo Teles de Menezes, conforme Figura 1, no distrito da 

Barragem de Pedra, do município de Jequié-BA. As ações buscam promover a identificação 

dos alunos campesinos enquanto membro do meio ambiente. 
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Figura 1: Escola Municipal Agnaldo Teles de Menezes. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

A classe é constituída por poucos alunos campesinos do 6º ano do Ensino Fundamental 

II, bastante interessados, porém apresentam conhecimentos do cotidiano e escolar de natureza 

ainda superficial, conforme Figura 2, a seguir. 

 

 

 
 

Figura 2: Alunos campesinos, bolsista Pibid e professora supervisora com a turma do 6º ano. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

Foi solicitada a participação de todos em uma estratégia divertida com a proposta de que 

se posicionassem como artistas e, assim, lançamos a proposta de produção de desenhos que 
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representassem o meio ambiente. Dessa forma, os diversos desenhos realizados foram  lidos e 

interpretados por cada aluno. Assim, foi dada a eles a oportunidade de reconhecer e perceber o 

que estava sendo feito por cada um deles para modificar, no sentido de melhorar e ajudar a 

preservar, o meio ambiente e quais seriam os principais problemas ambientes dentro de suas 

realidades. 

 

4 Resultados  

 

Todos os alunos produziram imagens diferenciadas uns enfocando dois tipos de 

ambientes: um sujo e o outo limpo, conforme Figuras 3 e 4, e outros com o ambiente limpo 

harmonizado, conforme Figuras 5 e 6, mas todos com aspecto ecológico e simples, dotado de 

árvores, flores, água entre outros. Constatou-se também imagens como seres humanos inseridos 

no ambiente, o que pode levar a crer a percepção do humano como parte da natureza. Em 

contrapartida, eles conseguiram identificar problemas ambientais, como lixos e desmatamento; 

outrossim,  se atentaram para  a água não tratada que também é uma questão ambiental. Em 

relação ao que cada um estaria contribuindo para melhorar o meio ambiente, notamos que 

poucos conseguiram  identificar o que é necessário ser feito além de não jogar o lixo na rua e 

não desmatar. 

 

  

Figura 3: Desenho enfocando o ambiente 

sujo. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Figura 4: Desenho enfocando o ambiente 

limpo. 
Fonte: Arquivo dos autores. 
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Figura 5: Desenho enfocando o ambiente 

sujo. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Figura 6: Desenho enfocando o ambiente 

limpo.  
Fonte: Arquivo dos autores. 

 
 

 

É preciso que os estudantes campesinos possam se sentir pertencente ao meio em que 

vive para poder oferecer soluções para os problemas do campo. Contudo, é difícil descontruir 

a ideia de que o homem do campo é medíocre, sem cultura, sem conhecimento e para tanto é 

preciso que se entenda dentro dessa realidade e possa mudar essa concepção (FERNANDES; 

CERIOLI; CALDART, 2004, p. 27). 

 

5 Conclusão 

 

Por meio dessas experiências, identificamos que os alunos não se percebem no meio em 

que estão inseridos e ainda são dotados de pequenas ações naturalistas que se fazem necessárias  

ser debatidas, como  por exemplo,  o pertencimento ao  campo como motivo de orgulho e 

desenvolvimento de ações cotidianas voltadas para o contexto socioambiental. 
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Resumo: O trabalho em questão trata de uma questão muito relevante surgiu entre os bolsistas 

e coordenadores do PIBID – Química, qual proposta curricular e didática seria mais apropriada 

de ser adotada no ensino profissionalizante. Este escrito tem por objetivo principal criar uma 

saída para melhorar o ensino profissional. Foram propostos alguns projetos que possam servir 

como uma forma de criar um novo método de ensino, por exemplo, o projeto Ciência em rede: 

O cientista da escola; Fundo de referência: Vídeos escolares, maquetes científicas e exposições 

escolares; Ciência em comunidade; Criação de um Núcleo de soluções e inovação científica; 

Oficinas críticas. Apesar de a ideia ainda está em andamento e que apenas alguns dos projetos 

foram desenvolvidos, pode-se observar um bom resultado. 

Palavras-chave: Educação. Currículo. Profissional.  

 

Abstract: The work in question deals with a very relevant issue that arose among the fellows 

and coordinators of PIBID - Química, which curricular and didactic proposal would be more 

appropriate to be adopted in vocational education. The main objective of this writing is to 

create an outlet to improve vocational education. Some projects have been proposed that can 

serve as a way to create a new teaching method, for example, the Science in Network project: 

The school scientist; Reference fund: School videos, scientific models and school exhibitions; 
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Community science; Creation of a Nucleus of solutions and scientific innovation; Critical 

workshops. Although the idea is still in progress and that only a few of the projects have been 

developed, a good result can be seen. 

Keywords: Education. Curriculum. Professional. 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

Qual a proposta curricular e didática mais apropriada ao ensino profissionalizante? Esse 

foi o questionamento central do início do Subprojeto de Química e Sociedade na Linha de Ação 

em Ensino Profissionalizante. No estudo etnográfico (ANDRÉ, 1995) e nas rodas de estudo 

sobre a situação atual do conhecimento tecnocientífico (GIBBONS et al., 1994), percebemos 

uma necessidade de mudar a gramática escolar dominante, marcada pelo foco na transmissão e 

pouco na intervenção, conhecimento explícito e pouco no conhecimento tácito e atividades de 

descoberta, percepção e criatividade. Identificamos, também, que mudar essa gramática ou 

pensar em outros horizontes era um desafio em si. Logo, nesse trabalho, organizamos princípios 

e linhas de ações de uma gramática alternativa.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Apesar dos avanços nos últimos tempos, o Brasil ainda ocupa uma posição periférica na 

geografia mundial do conhecimento tecnocientífico, produz-se muita ciência e pouca tecnologia 

e inovação. A ciência produzida não é relevante para a fronteira da ciência, nem para a solução 

de problemas sociais. Apesar de ser a 7a economia mundial, ocupa 57a posição no ranking de 

inovação.  

Há na atualidade uma nova sistemática na produção do conhecimento científico, o qual 

Gibbons et al. (1994) chamam de modo 2. Ainda alguns autores creditam um modo 3 centrado 

na prospecção de problemas sociais futuros, do modo 1, disciplinar e centrado na explicação, 

passamos para o modo 2, inter e transdisciplinar, centrado na resolução de problemas, 

caracterizado por ser socialmente distribuído, heterogêneo, pela diversidade organizativa; 

responsabilidade social e controle de qualidade. 

Embora haja a coexistência dos três modos de conhecimento, a dinâmica da inovação e 

da tecnologia está aliada mais ao modo 2, principalmente, ao modo 3, mas nas periferias da 

produção de conhecimento, o ensino ainda é fundamentado no modo 1. Os modos 2 e 3 são 
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fiduciários de uma trama cultural e social, sendo dependentes do know how e do conhecimento 

tácito, exigem outro contrato didático, outros espaços de socialização e transmissão. Exigem 

redes distribuídas e horizontais entre os autores (alunos, professores, comunidade externa, 

família, pesquisadores e investigadores) e o fomento no desenvolvimento humano, o 

empoderamento e a crítica nas escolas, ponto de vista, plurissignificação 

 

3 Metodologia 

  

 Utilizamos as rodas de estudos para reorganizar sistematicamente a pergunta feita: Qual 

a proposta curricular e didática mais apropriada ao ensino profissionalizante? Os resultados são 

a síntese das análises as respostas a esta pergunta e que orientaram nossas ações. 

 

4 Resultados 

 

Para adequar ao novo cenário científico e social é necessário alterar a gramática escolar, 

nesse sentido propomos uma alternativa:  

• criar um coletivo entre professores (ensino médio e universidade), alunos, 

comunidade escolar e da sociedade;  

• explorar outros espaços para além da sala de aula;  

• fomentar a interação entre os mais diversos autores;  

• criar na escola um fomento a cultura científica;  

• fomentar a crítica e o empoderamento dos atores;  

• implementar a comunidade como unidade de ação;  

• alavancar o contrato didático focado na intervenção.   

 

Nesse sentido, propomos os seguintes projetos: i. Ciência em rede: o cientista na escola; 

ii. Fundo de referência: vídeos escolares, maquetes científicas e exposições escolares; iii. 

Ciência em comunidade; iv. Criação de um Núcleo de soluções e inovação científica; v. 

Oficinas críticas. 
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Tabela 1: Linhas de ação desenvolvidas 

Projetos Linhas de ação 

O projeto e a pesquisa no 

ensino 

8 (oito) projetos desenvolvidos pelos alunos em colaboração com 

professores da UESB. 

Uso da SDI (Sequência Didática Interativa).  

Integração das dimensões cognitivas (pensamento, linguagem, 

experiência e finalidades) e humanas.  

Trabalho com conteúdos axiológicos e praxiológicos. 

Ciência em Rede: o 

cientista na escola 

 

Convite a um especialista da UESB.  

Os alunos estiveram na UESB para conhecer o trabalho do professor 

e depois o professor foi até a escola para participar de um talk show.  

Relação do ensino com projeto e pesquisa como também convivência 

com experts.  

Construção de 8 (oito) projetos.  

Ciência em Comunidade 

 

Tomando uma questão sociocientífica, os alunos travaram uma série 

de inter-relações com a comunidade. 

Pesquisa com a comunidade local a destinação do óleo.  

O óleo foi levado para sala de aula, discutiu-se acerca desse material 

sob o ponto de vista nutricional, de saúde e econômico. Conversas 

com especialistas.  

Proposição de uma intervenção com a fabricação do sabão e um 

panfleto informativo. 

Fundo de Referência 

 

Mostra de vídeos científicos de curta duração.  

Construção de exposições científicas: diversas tabelas periódicas, 

moléculas químicas. 

Representações científicas mais importantes.  

Núcleo de Inovações 

Tecnocientíficas 

 

 

Reuniões de trabalhos semanais e mostra de trabalhos semestrais.  

Banco de dados de possíveis problemas e ideias do entorno social, 

associado ao trabalho com pesquisa e projeto.  

Até o momento um projeto da construção de agitador magnético com 

reutilização de um HD já foi realizado.  

Outra ação que está sendo realizada é a extração de óleos a partir de 

plantas medicinais utilizadas nas feiras do município de Jequié.  

 

 

5 Conclusão 

 

O projeto ainda está em andamento, já vencemos a etapa mais importante que era criar 

outro horizonte de pensamento como alternativa para a gramática escolar tradicional. 

Identificamos alguns resultados como a criação de uma rede de cooperação horizontal entre 

professores, alunos e comunidade. 

Para se chegar a uma solução, primeiro pensamos em qual seria as maiores 

problemáticas a serem solucionadas. Chegamos a essas respostas: criação de um coletivo entre 

professores tanto do ensino médio quanto da universidade, os alunos, a comunidade escolar e a 

sociedade;  exploração de outros espaços para além da sala de aula; fomento à interação entre 

os mais diversos autores; incentivo na escola de um fomento à cultura científica; fomento à 
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crítica e ao empoderamento dos atores; percepção da comunidade como unidade de ação e 

contrato didático focado na intervenção.   

Na busca de tais soluções, alguns projetos estão sendo desenvolvidos na escola, como: 

Ciência em rede: O cientista da escola; Fundo de referência: Vídeos escolares, maquetes 

científicas e exposições escolares; Ciência em comunidade; Criação de um Núcleo de soluções 

e inovação científica e, também, Oficinas críticas. 
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Resumo: O presente trabalho é resultado dos estudos vivenciados nas rodas de discussões do 

PIBID, bem como dos encontros e atividades realizadas na Escola Municipal Dr. Eliel 

Cerqueira Mendes, do subprojeto de Pedagogia durante o período de 2015. A metodologia deu-

se por meio de oficinas e atividades realizadas na referente escola, vinculadas à pesquisa, 

observações, da confecção de resumos, resenhas, fichamentos, questionários, dinâmicas e 

seminários. Desse modo, percebe-se a importância de professores capacitados, em contínua 

formação e comprometidos com sua profissão, que mobilize saberes em prol da melhoria da 

educação, capazes de refletir, recriar, e ressignificar a sua prática, a sua ação docente para que 

o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma significativa e construtiva tanto para os 

educadores como para os educandos. 

Palavras-chave: PIBID. Educação Infantil. Experiências. Práxis educativa. 

 

Abstract: The present work is the result of studies experienced in the discussions of PIBID, as 

well as the meetings and activities held at the Municipal School Dr. Eliel Cerqueira Mendes, 

of the Pedagogy subproject during the period of 2015. The methodology was given through 

workshops and activities held at the school, linked to research, observations, making abstracts, 

reviews, records, questionnaires, dynamics and seminars. In this way, the importance of trained 

teachers, in continuous training and committed to their profession, that mobilize knowledge for 

the improvement of education, capable of reflecting, recreating, and reframing their practice, 
their teaching action, is perceived so that the teaching-learning process occurs in a meaningful 

and constructive way for both educators and students. 

Keywords: PIBID. Child education. Experiences. Educational praxis. 
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1 Introdução 

 

Compreende-se cada vez mais a importância dos saberes na formação docente, como 

meio de ressignificação da prática pedagógica em sala de aula, bem como da mobilização dos 

mesmos para que o processo ensino-aprendizagem ocorra para ambas as partes. O professor 

enquanto mediador do conhecimento deve a todo o momento refletir sobre sua práxis educativa, 

buscando a construção de novos saberes.  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal relatar a relevância das 

experiências vivenciadas no PIBIB para formação pessoal e profissional, tendo em vista o 

contato com o contexto escolar, a troca de conhecimentos e as aprendizagens construídas 

durante o processo, possibilitando um fazer cotidiano à ressignificação e reflexão da práxis 

educativa.  

Nesse sentido, entende-se que a linha de ação Educação Infantil, vinculado ao 

subprojeto de Pedagogia permite precocemente o contato com a sala de aula, proporcionando 

momentos ricos de aprendizagens, criação, e vivências em atividades construtivas e inovadoras, 

sendo essas experiências vivenciadas em uma escola do município do sudoeste baiano.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

No atual cenário educacional, torna-se relevante ressaltar acerca da importância dos 

saberes que alicerçam o trabalho e a formação docente e que se manifestam nas relações entre 

professores e alunos.  Desse modo, segundo Tardif e Raymond (2000), os saberes docentes são 

considerados plurais, pois advém de diversas fontes de conhecimento o que exige do educador 

a capacidade de integrar e mobilizar tais saberes em sua prática cotidiana. Com isso, percebe-

se que esses conhecimentos são elementos construtivos da ação do professor, tendo em vista 

que através do trabalho o homem modifica a si mesmo e suas relações em busca da 

transformação social.  

Ainda de acordo com Tardif e Raymond (2000), tais saberes são considerados 

temporais, pois são conhecimentos adquiridos e construídos por meio de experiências diversas 

de aprendizagem e socialização. Nesse sentido, o texto é de suma importância, pois reverberou 

na compreensão da prática docente e dos saberes acumulados pelos professores, assim como a 

sua relação com a construção da identidade docente. O professor antes mesmo de assumir uma 

sala de aula já traz consigo saberes que vão sendo construídos no percorrer da sua vida e que 

influenciam na constituição do seu próprio eu. Tais saberes são heterogêneos e consistem numa 
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ferramenta teórica que tornam a prática e a ação importantes para a construção de valores 

visando ao processo de ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, Canavieira e Caldeiron (2011) revelam o quão é imprescindível que, na 

Educação Infantil, o professor atue com uma prática pedagógica de qualidade, desenvolvendo 

trabalhos que busquem o aprendizado da criança e o seu progresso social, cognitivo e afetivo, 

tendo em vista que ela é um ser produtor de cultura. Sendo assim, é importante que o educador 

proporcione à criança uma organização de tempo e espaço voltada para promover o seu 

desenvolvimento integral, para isso faz-se necessário a mobilização de outros saberes e novos 

fazeres pedagógicos que compreenda a criança em sua totalidade, possibilitando o aflorar de 

suas potencialidades. 

Nesse contexto, pensar em culturas infantis significa pensar na criança como ser social, 

histórico e cultural, isto é, um ser concreto, ativo e criativo de direitos, participante da sociedade 

e das suas relações estabelecidas. É preciso uma ação pedagógica crítica e reflexiva, pautada 

no desenvolvimento da sua autonomia, enxergando-a como ser completo em sua plenitude e 

complexidade. Desse modo, entende-se que as culturas infantis é um tema bastante amplo que 

engloba a concepção de infância, cultura e criança que pode ser entendida sob diversos olhares, 

tempos e espaços.  

Segundo Canavieira e Caldeiron (2011), as culturas da infância são constituídas a partir 

das relações entre as crianças, assim como nas relações que elas estabelecem com os adultos, 

seja na instituição escolar como também fora dela, ou seja na rua, na família, nas brincadeiras 

com os amigos, enfim. E, assim, como os adultos, as crianças são capazes de produzir suas 

próprias culturas, se apropriam de informações do mundo adulto para criar a sua própria cultura 

de pares que é resultado da interação e da socialização, ou seja, diz respeito aos valores, aos 

desejos,  às atividades que as crianças compartilham nas relações de interação. 

Nesse sentido, a cultura infantil é o processo de interação e socialização das relações 

infantis, são as suas manifestações culturais, expressões, as diversas linguagens, assim como o 

seu modo de pensar, agir e ser no mundo. Essas manifestações infantis são provenientes de uma 

cultura própria das crianças e decorrem da relação com a cultura que as cercam. Elas não só 

reproduzem as manifestações e as representações do mundo adulto, mas também elaboram e 

produzem culturas através dessas relações. 
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3 Metodologia 

 

A metodologia deu-se por meio de oficinas e atividades realizadas na referente escola, 

vinculadas à pesquisa, às observações, à confecção de resumos, resenhas, fichamentos, 

questionários, dinâmicas e seminários. As atividades desenvolvidas no PIBID ocorreram na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Jequié, e na referente escola, 

onde foram realizados grupos de estudos, discussões, leitura de textos, artigos, apresentações 

de seminários e exposição de slides que proporcionaram espaços de reflexões, troca de 

experiências que possibilitaram aprendizagens significativas.  

 

4 Resultados 

 

Durante os encontros realizados na escola de Educação Infantil foram desenvolvidos 

dois projetos relacionados à ação “Alfabetização Científica” com o objetivo principal de 

desenvolver nas crianças um espírito de pequenos pesquisadores e investigadores para com os 

problemas educacionais, sociais e ambientais que afligem o bairro em que vivem, bem como, a 

sociedade em geral.  

Nessa perspectiva, foram desenvolvidas por meio dos projetos, oficinas e atividades que 

proporcionaram às crianças conhecimentos indispensáveis ao processo ensino-aprendizagem. 

O primeiro projeto “Investigando o Meio Ambiente” teve como objetivo realizar uma reflexão 

e conscientização dos sujeitos dessa escola para as questões relacionadas à degradação do meio 

ambiente. Haja vista a necessidade de construção de uma consciência e educação ambiental 

desde a mais tenra idade, que possa promover a preservação e o cuidado com o meio ambiente, 

sensibilizando os alunos para que reflitam sobre os problemas que vivenciamos na atualidade 

em razão da degradação dos rios, poluição do ar, acúmulo de lixo e falta de cuidado com o meio 

que estamos inseridos. 

O segundo projeto “Resgatando jogos, brinquedos, brincadeiras e cantigas de roda na 

educação infantil” desenvolveu com as crianças brinquedos, brincadeiras, cantigas e jogos 

antigos, com o objetivo de conservar e resgatar a memória e o prazer proporcionado pelas 

brincadeiras. Tal ação possibilita às crianças o conhecimento de que o brincar não é apenas 

manusear objetos, significa, também, construção, aprendizagem, troca de informações, 

interação, troca de valores importantes na formação do ser humano, pois o momento das 

brincadeiras proporciona ao desenvolvimento social, motor, psíquico e cognitivo, 

desenvolvendo também aprendizagem.  
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As oficinas do PIBID assinalam que as crianças integram todo esse contexto de 

aprendizagem, troca de conhecimentos, de experiências, ideias, relações, conflitos, 

inquietações, questionamentos, sentimentos, emoções, cuidados, brincadeiras como momentos 

de formação e construção do sujeito. Por meio do retorno das crianças, o esforço, a dedicação 

e a entrega na realização e aplicação das atividades que vêm proporcionando, opções e 

possibilidades para a construção da minha identidade, trazendo críticas, reflexões acerca da 

prática docente e de enxergar a realidade do contexto escolar de maneira consciente e reflexiva. 

Essa inserção na iniciação à docência mediante pesquisa, estudos teóricos e práticos 

foram indispensáveis para a construção e formação, levando à problematização da realidade da 

educação. Isso de forma reflexiva, agregando conhecimentos necessários para responder e 

analisar criticamente aos problemas que afligem a carreira docente e o cenário educacional em 

geral.   

 

5 Conclusão 

 

Assim, nas circunstâncias vigentes,  faz-se necessário que professores capacitados em 

contínua formação e comprometidos com sua profissão mobilizem saberes em prol da melhoria 

da educação, capazes de refletir, recriar e ressignificar a sua prática, a sua ação docente para 

que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma significativa e construtiva tanto para os 

educadores como para os educandos.  

Nesse sentido, as experiências no PIBID trouxeram muitas reflexões sobre a prática 

docente como futuros professores, pois pode desvalorizar os conhecimentos adquiridos através 

do contexto social. Deles surgem as vivências e possivelmente a resolução de problemas no 

âmbito escolar. Finalmente, entende-que com o passar do tempo o docente conhece os seus 

limites e dificuldades onde o saber-fazer se distancia cada vez mais das rotinas e passa a ganhar 

um novo rumo, pois estamos em constante transformação, construção e formação.  

Dessa forma, é notável que a escola precisa constituir-se como espaço aberto a 

diversidade cultural, a reflexões acerca do mundo e da vida, momentos de diálogos e um meio 

no qual busque transformações sociais e pessoais, procurando romper com as relações de 

preconceito e autoritarismo. Para tanto faz-se necessário lutar para conseguir alcançar tais 

objetivos e superar os problemas em que o professor se torna figura importante nesse processo.   

Por fim, nas experiências vivenciadas no PIBID, podemos perceber o quão é importante 

o educador ter um olhar sensível para com as manifestações culturais dos pequenos, 

desenvolver uma prática educativa reflexiva e acima de tudo uma prática humana, mobilizando 
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saberes em prol do desenvolvimento integral da criança. Esta, por sua vez, encontra-se dentro 

de um processo de construção de identidade, por isso, é importante essa autonomia para 

produzir suas culturas, sua forma de ver o mundo e de ver o outro.  
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Resumo:  Esse trabalho tem como objetivo discutir os limites e possibilidades da avaliação de 

matemática no processo de ensino e aprendizagem em uma turma de 9º ano. Para isso, contamos 

com as observações em sala, entrevistas com a professora de matemática, questionário aos 

alunos e análise dos planos de aula com o intuito de produzir e interpretar as concepções sobre 

o ato de avaliar o ensino de matemática. Também perceber os métodos e objetivos da professora 

e a maneira de analisar o erro. Os resultados indicam que a professora realiza uma avaliação 

contínua, contudo por ser necessária no sistema escolar enfoca uma avaliação somativa, 

também, considera os erros cometidos pelos alunos como uma forma de propiciar a 

oportunidade para uma (re)aprendizagem.  

Palavras-chave: Avaliação de matemática. Práticas avaliativas. Análise do Erro. 

 

 

Abstract: This work aims to discuss the limits and possibilities of mathematics evaluation in 

the teaching and learning process in a 9th grade class. Therefore, we count with the 

observations in the classroom, interviews with the mathematics teacher, a questionnaire for the 

students and the analysis of lesson plans, with the aim of producing and interpreting the 

conceptions about the act of evaluating the teaching of mathematics, as well as apprehending 

the methods and goals of the teacher and she analyzes errors. The results indicate that the 

teacher performs a continued evaluation, but, as it is required in the school system, she focuses 

on a summative evaluation; besides she considers the errors committed by the students as a 

way to provide a (re) learning opportunity. 

Keywords: Mathematics Evaluation. Evaluative practices. Error Analysis. 
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1 Introdução 

 

Esse trabalho foi desenvolvido durante a participação no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, linha de ação Ensino Fundamental II, a partir dos 

estudos, discussões e pesquisas realizadas na escola estadual onde se desenvolveu todo o 

processo do projeto. Tendo como objetivo investigar os limites e as possibilidades da avaliação 

de matemática no processo de ensino e aprendizagem em uma turma de 9º ano para o 

conhecimento dos métodos e objetivos de avaliação do professor, a concepção dos alunos a 

respeito da avaliação e verificando se a atuação docente propicia um processo de avaliação 

contínua. 

A partir de discussões sobre avaliação, do material coletado e dos objetivos que se 

desejava alcançar, separamos os dados em quatro categorias: concepção dos alunos sobre 

avaliação; avaliação do professor; métodos e objetivos e, por último, o trabalho com o erro e 

atuação docente na avaliação. Nessas categorias, discutimos as questões que surgiram durante 

as atividades e suas conclusões.  

 

2 Referencial Teórico 

 

O professor, mesmo com a necessidade de atender às exigências do sistema em ter que 

apresentar valores quantitativos dos seus alunos, pode ir além, quando considera a avaliação 

como instrumento para repensar sua ação pedagógica e repensar os erros como uma 

oportunidade para uma (re)aprendizagem. Assumindo um papel profundamente construtivo e 

servindo não para produzir no aluno um sentimento de fracasso, mas para possibilitar-lhe um 

instrumento de compreensão de si próprio, uma motivação para superar suas dificuldades e uma 

atitude positiva para o seu futuro pessoal (PAVANELLO; NOGUEIRA, 2006, p. 37). 

Desse modo, há diferentes tipos de avaliação, podemos citamos alguns, por exemplo, a 

avaliação formativa, segundo Santos e Varela (2007): 

 

(...) é realizada com o propósito de informar o professor e o aluno sobre o resultado 

da aprendizagem, durante o desenvolvimento das atividades escolares. Localiza a 

deficiência na organização do ensino-aprendizagem, de modo a possibilitar 

reformulações no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. (VARELA, 2007, p. 4)  

 

Além desse tipo de avaliação, podemos considerar a diagnóstica e a somativa.   
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A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, período letivo ou 

unidade de ensino, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o 

domínio dos pré-requisitos necessários, isto é, se possuem os conhecimentos e 

habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada para 

caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis causas, 

numa tentativa de saná-los. (HAYDT, 2000, p. 16-17) 

 

E sobre a avaliação somativa Kraemer explica melhor, dizendo que esta 

 

Pretende ajuizar do progresso realizado pelo aluno no final de uma unidade de 

aprendizagem, no sentido de aferir resultados já colhidos por avaliações do tipo 

formativa e obter indicadores que permitem aperfeiçoar o processo de ensino. 

Corresponde a um balanço final, a uma visão de conjunto relativamente a um todo 

sobre o qual, até aí, só haviam sido feitos juízos parcelares. (KRAEMER, 2005, p. 2). 

 

Consideramos esses tipos de avaliação citados anteriormente ao realizarmos nossa 

pesquisa. Como afirma Caldeira: 

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma 

determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio 

conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de 

educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na 

prática pedagógica. (CALDEIRA, 1997, p. 122) 

  

No ambiente escolar a avaliação não se sustenta de forma isolada, pois depende dos 

objetivos de um projeto maior que a envolve, bem como outros aspectos do sistema 

educacional. 

 

3 Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos dessa pesquisa, foram utilizados para coleta e produção de 

dados, entrevista semiestruturada com o professor, esse tipo de entrevista é importante, pois o 

caráter informal da conversa entre entrevistado e entrevistador permite delimitar o volume das 

informações para um melhor direcionamento do tema. Houve um roteiro de perguntas para 

identificar o perfil do docente com questões que possibilitaram perceber sua compreensão a 

respeito de avaliação e os objetivos que se desejava alcançar com os métodos utilizados. Além 

disso, foram analisados os planos de aula produzidos pelo regente para a unidade observada. 

Realizamos, também, uma entrevista feita no início da unidade com o intuito de conhecer a 

opinião dos alunos sobre a forma que o professor os avaliava, bem como suas expectativas para 

o período. Houve, ainda, observações das aulas do professor durante toda a unidade para 

verificar se sua avaliação se dá de forma continuada.  
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4 Resultados  

 

A discussão dos dados foi desenvolvida em quatro categorias. Na primeira, discutimos 

a concepção dos alunos sobre avaliação pelas entrevistas realizadas e no acompanhamento das 

aulas, notamos que há uma contradição entre o que foi dito pelos alunos e a sua postura diante 

das atividades realizadas nas aulas. Quando questionados a respeito da prova disseram ser um 

momento de novas aprendizagens, porém quando eram propostas atividades em sala, só 

demonstravam interesse quando estas possuíam um valor quantitativo, e alguns alunos 

copiavam as respostas dos colegas e do final do livro, dando importância apenas ao trabalho 

final e não ao processo de construção da aprendizagem. Por esse motivo, não foi possível 

perceber a real concepção dos alunos sobre avaliação. 

A segunda categoria trata da avaliação do professor, métodos e objetivos, durante as 

observações nas aulas, percebemos que a avaliação do professor é processual e continuada, 

levando em conta não apenas os resultados quantitativos oriundos das provas, testes e demais 

atividades avaliativas, mas segundo ele há sempre um cuidado em perceber se os alunos estão 

de fato se empenhado para realizar as atividades, esclarecer suas dúvidas e não apenas copiando 

e passivos a todo processo das aulas.  

A terceira categoria nos referimos ao trabalho com o erro, percebemos uma preocupação 

do professor e de alguns alunos em relação a este trabalho, porém os benefícios provenientes 

dessa prática não alcançam a todos, pois, por se tratar de um trabalho conjunto, não depende 

apenas da postura do professor.  

Para finalizar, categorizamos, também, a atuação docente e concluímos que o professor 

assume a importância da avaliação processual e contínua e tenta aplicar em seu trabalho, no 

entanto por conta das exigências do próprio sistema escolar a característica da avaliação de 

maior peso ainda é a quantitativa. Pois, caso o aluno não alcance a média estipulada para ser 

aprovado, todo o processo que o avaliou torna-se insuficiente. 

 

5 Conclusão 

A realização dessa pesquisa possibilitou melhorar nossa concepção sobre avaliação e 

todos os aspectos que ela envolve. Além das contribuições que o contato direto com o trabalho 

que um professor de matemática desenvolve numa turma durante uma unidade, conforme 

confere a nossa formação docente. Na coleta de dados foi importante percebermos o 

pensamento e a postura de professor e alunos a respeito do tema e conhecer, por meio de uma 
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pesquisa bibliográfica, o que diferentes autores pensavam a respeito do tema proposto. Essas 

duas visões nos possibilitaram ao final dessa pesquisa enriquecer nossos conhecimentos sobre 

ensino de matemática, avaliação e metodologias no ambiente escolar.  
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Resumo: Este trabalho é uma reflexão sobre o ensino de evolução construído a partir das 

dificuldades encontradas na aplicação de uma Sequência Didática (SD) do grupo do PIBID 

Biologia ao trabalhar com a temática Evolução Humana e mudanças nos hábitos alimentares 

no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães de Jequié – BA, com uma turma de 2º ano do 

Ensino Médio. A referida SD culminou na apresentação dos alunos na Feira de Ciências da 

escola. Os alunos demonstraram ter muitas dificuldades em compreender diversos conceitos 

atrelados ao processo evolutivo, mesmo com os encontros e as discussões sobre a temática. 

Considerando as questões religiosas e toda a carga de senso comum trazidas por este assunto, 

a causa dos obstáculos para tratar sobre evolução não é apenas dos alunos, sendo que muitas 

vezes nós, professores, com vocabulário equivocado ou discursos confusos, geram 

compreensão errônea dos conceitos. Foi possível observar, contudo, que o maior contratempo 

para a conclusão do trabalho foi a facilidade de assimilação das ideias lamarckistas pelos 

alunos, mesmo que as ideias trabalhadas durante a SD tenham sido as ideias trazidas por 

Darwin, que são as mais aceitas atualmente pela comunidade acadêmica. O reflexo disso foi a 
apresentação das ideias lamarckistas aos visitantes da Feira de Ciências da escola, enquanto era 

esperado que os alunos expusessem os conceitos darwinistas durante a apresentação do 

trabalho. 
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Palavras-chave: Evolução Humana. Darwinismo. Sequência Didática. 

Abstract: This work is a reflection on the teaching of evolution built from the difficulties found 

in the application of a Didactic Sequence (SD) of the PIBID Biology group when working with 

the Human Evolution theme and changes in eating habits at Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães from Jequié - BA, with a class of 2nd year of high school. Said SD culminated in 

the presentation of students at the school's Science Fair. The students demonstrated to have 

many difficulties in understanding different concepts linked to the evolutionary process, even 

with the meetings and discussions on the theme. Considering the religious issues and all the 

common sense burden brought by this subject, the cause of the obstacles to deal with evolution 

is not only of the students, and many times we, teachers, with the wrong vocabulary or confused 

speeches, generate a misunderstanding of the concepts . It was possible to observe, however, 

that the biggest setback for the completion of the work was the ease of assimilation of 

Lamarckist ideas by the students, even though the ideas worked on during SD were the ideas 

brought by Darwin, which are the most accepted currently by the community academic. The 

result of this was the presentation of the Lamarckist ideas to visitors to the school's Science 

Fair, while students were expected to expose Darwinian concepts during the presentation of 

the work. 

Keywords: Human Evolution. Darwinism. Following teaching. 
 

 

 

1 Introdução 

 

A Evolução Humana é um assunto repleto de características próprias e muito desafiador, 

pois é capaz de despertar o interesse das pessoas em conhecer sua própria linhagem evolutiva, 

entretanto, muitas vezes inadequadamente conceituada, isto é, a evolução é um assunto muito 

falado, porém, pouco ensinado de forma mais adequada (HENRIQUE, 2011). 

Apesar de constantemente este tema acerca da evolução humana ser deixado para ser 

trabalhado na terceira ou quarta unidade do 3º ano, como um dos últimos conteúdos do ensino 

médio, o estudo sobre a Evolução Humana é bastante importante para que os alunos tenham 

embasamento científico sobre o tema, que é comumente carregado de senso comum e 

incessantemente entra em atrito com as crenças religiosas, o que provoca nos alunos uma certa 

resistência para entender a temática. 

Além destas dificuldades, é recorrente encontrar a relutância dos alunos em 

compreender a teoria do darwinismo, sendo habitual considerar a Evolução Humana na 

perspectiva lamarckista, que já não é a teoria mais aceita pelo meio acadêmico. Segundo Moura 

e Silva-Santana (2012), parte da dificuldade do entendimento sobre evolução tem como ponto 

de origem o próprio professor, que utiliza um vocabulário confuso, podendo levar os alunos a 

compreenderem conceitos de forma errônea. 
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Assim, o objetivo deste trabalho é suscitar uma reflexão sobre as dificuldades de se 

ensinar evolução no ensino médio, através da construção de uma sequência didática com 

diferentes estratégias para dar embasamento científico aos alunos para entenderem o processo 

evolutivo com relação à espécie humana. 

 

2 Metodologia 

 

A partir da Sequência Didática aplicada pelo grupo do PIBID Biologia sobre o tema 

Evolução Humana e mudanças nos hábitos alimentares no Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães com uma turma do 2º ano do ensino médio, foi possível identificar as dificuldades 

dos alunos acerca do tema. Apoiado nos pontos que foram identificados, fizemos um 

levantamento bibliográfico sobre o ensino de evolução no ensino médio e suas dificuldades. 

A sequência didática aconteceu em quatro encontros com diferentes grupos de bolsistas 

do Subprojeto PIBID Biologia, sendo que o último encontro contou com a presença de todos. 

No primeiro encontro, foram trabalhados, através de uma aula expositiva e dialogada, os 

principais conceitos sobre o tema Evolução, como hereditariedade, mutação e seleção natural. 

O segundo encontro tratou questões como filogenia, mostrando os diferentes grupos de 

hominídeos em uma linha cronológica. Durante o terceiro encontro, foram discutidos artigos 

sobre a origem da humanidade e a evolução humana e, também, foram construídos moldes de 

biscuit de arcadas dentárias de um Homo Sapiens, Australopitecos e um chimpanzé atual, para 

que fossem utilizadas em comparação durante a apresentação do trabalho na Feira de Ciências. 

O quarto e último encontro aconteceu com todos os bolsistas e foi um momento para que os 

alunos, com orientação, pudessem organizar os painéis que seriam apresentados durante a Feira 

de Ciências e tirarem possíveis dúvidas sobre o tema. 

 

3 Fundamentação Teórica 

 

Oleques et al. (2011, p. 245) trazem que “vários trabalhos desenvolvidos na área da 

educação em ciências têm mostrado dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da 

Teoria Evolutiva”. De acordo com Moura e Silva-Santana (2012), o ensino de evolução humana 

normalmente acontece no 3º ano do ensino médio, com orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, tendo como objetivo a compreensão do aluno sobre a origem da espécie humana, 

considerando seus aspectos anatômicos e comportamentais, o que propicia um maior 

entendimento sobre a relação da espécie humana com o meio ambiente. 
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Para Oliveira e Bizzo (2011), não são apenas os conflitos religiosos em relação as ideias 

biológicas da evolução humana que complicam a abordagem do assunto em sala de aula, 

existem muitos outros que estão fora desta convergência entre criacionismo e evolucionismo, 

e, na maioria das vezes, estas dificuldades estão atreladas às ideias construídas em espaços 

formais e não-formais, principalmente no que diz respeito à cronologia dos fatos da história 

evolutiva da Terra. “Para entender o fenômeno da evolução é importante que o aluno tenha a 

compreensão do tempo geológico, um tempo diferente e muito mais ‘elástico’ do que estamos 

acostumados a lidar no cotidiano” (MOURA; SILVA-SANTANA, 2012, p. 95).  

 

4 Resultados 

 

A partir das intervenções realizadas e a culminância da Feira de Ciências, pudemos 

observar a realidade dos professores ao ensinar Evolução nas escolas. Durante as intervenções 

foram utilizados vários recursos para complementar as aulas expositivas dialogadas, como 

documentários, trabalho de moldes com biscuit, discussão de artigos e até uma tentativa de 

construção coletiva do projeto final da Feira. Apesar da preocupação em não disseminar ideias 

erradas, como por exemplo, acreditar que a Evolução acontece do dia para a noite, no mito de 

que o macaco evoluiu para o ser humano, entre outros que são corriqueiros quando se trata desta 

temática, ao fim do trabalho, na apresentação final na Feira de Ciências, foi possível observar 

que, durante o discurso dos alunos, a Teoria Darwinista (ou Neodarwinista) não era clara e em 

alguns momentos conturbada, porém havia nitidamente um discurso lamarckista nas 

apresentações.  

Alguns alunos não explicavam como as características surgiam, a falta dessa informação 

faz a Teoria de Darwin ser facilmente confundida com a de Lamarck. Outro ponto é que os 

alunos não utilizaram as ferramentas que foram desenvolvidas durante a sequência didática, 

como um molde das arcadas dentárias de diferentes espécies de hominídeos, que deveriam ser 

utilizadas para demonstrar como esta evolução ocorreu paulatinamente, assim como um molde 

de arcada dentário de um primata atual (chimpanzé) que seria utilizado para demonstrar que 

claramente o ser humano não tinha um parentesco direto com este. Estes eram conceitos 

fundamentais para que quem estivesse assistindo as apresentações desconstruísse os mitos já 

disseminados pelo senso comum, os mesmos mitos que tentamos desconstruir durante as 

intervenções.  

Revendo a prática e os resultados referentes ao trabalho desenvolvido, é possível pensar 

em formas diferentes para trabalhar Evolução na escola, como a utilização de documentários, 
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pesquisas orientadas pelo professor para a discussão do tema em sala de aula e o atrelamento 

da Evolução com os conceitos da genética e paleontologia. Levando em consideração a 

sequência didática aplicada, que foi desenvolvida com o intuído de desmistificar conceitos 

acerca da Evolução Humana, apesar de apontar e trabalhar vários mitos e concepções errôneas 

que o próprio senso comum traz, não foi possível obter os resultados esperados.  

 

5 Conclusão 

 

Com o trabalho desenvolvido no Colégio Modelo pelo grupo do PIBID-Biologia, 

utilizando uma sequência didática sobre Evolução Humana, foi possível vivenciar as 

dificuldades e possibilidades dos professores ao trabalhar com essa temática. Mesmo utilizando 

uma sequência didática elaborada com o intuito de evitar o mau entendimento dos conceitos, 

na tentativa de dar significância aos termos, para que assim houvesse um melhor entendimento 

por parte dos alunos, ao fim do projeto, alguns alunos ainda carregavam conceitos de forma 

equivocada, e até a apropriação da Teoria Lamarckista. Uma possibilidade válida de destacar é 

que, mesmo cercado de conjecturas e desafios, o tema Evolução desperta nos alunos interesse 

e curiosidade. E este fato está diretamente ligado ao tipo de abordagem feita pelo professor para 

tratar Evolução em sala de aula. 

Porém, é importante considerar que a construção do conhecimento nas escolas não é 

somente a partir dos alunos, mas sim partindo do professor, que é o mediador do conhecimento, 

sendo assim o aluno não pode ser inteiramente responsabilizado. É possível que a forma como 

o conhecimento foi aplicado não tenha sido tão eficiente, sendo que até mesmo algumas 

palavras no discurso da aula expositiva podem ter confundido os alunos, gerando dificuldades 

na compreensão do tema. É necessário refletir sobre a prática e outras metodologias que 

permitam um melhor aprendizado e apropriação do conteúdo. 
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1 Introdução  

 

Este texto resulta de uma micro-pesquisa que teve como escopo investigar as relações 

de poder que envolvem as ações educativas desenvolvidas no Colégio da Polícia Militar 

Professor Magalhães Neto, localizado no munícipio de Jequié/BA, tendo como objeto de análise 

a prática do impedimento. Neste sentido, os bolsistas do PIBID - Gestão Pedagógica no Ensino 

Médio desenvolveram na referida escola, observações e participação direta no desenvolvimento 

de ações para o cumprimento do impedimento. 

Desse modo, nos propomos a questionar a ação educativa do impedimento, sobretudo 

repensando o caráter autocrático desse dispositivo militar e pedagógico. Para isso, 

problematizaremos as seguintes questões, a saber: sobre o caráter da conduta que motivou a 

inclusão do aluno nesta atividade extraclasse? Quais as características mais recorrentes no 

grupo de alunos que participam do impedimento? Qual a frequência da participação destes  

alunos no impedimento ‒ atividade punitiva aplicada aos alunos que infringem as regras da 

conduta militar definida pelo corpo militar da escola, prevista em regimento escolar ‒  aos 

sábados? Diante desses questionamentos, orientamos nossa investigação a partir de duas 

categorias: a análise das relações de poder dentro da escola e das inter-relações dos alunos que 

participam da ação de impedimento. 

Ao descrever os processos que envolvem a ação do impedimento no Colégio Militar, 

primeiro realizamos entrevistas com estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, no 

intuito de compreender as relações de poder através da prática do impedimento, bem como a 

forma como esta atividade incide sobre a disciplina e o poder de autoridade. Essa análise se 

tornou viável, pois ao longo das observações e participação, desenvolvemos duas oficinas 

dentro da ação do impedimento, com as seguintes temáticas: Valores na Educação; 

Protagonismo Juvenil, como parte da ação do PIBID/Pedagogia, Linha: Gestão no Ensino 

Médio, o que permitiu perceber relações de poder que marcam esta prática no ambiente escolar.  

A escolha pelos temas acima citados foi pensada pelo grupo juntamente com o 

coordenador pedagógico desta escola, e surgiu a partir da necessidade de discutir com os alunos, 

assuntos associados às diversas questões da educação e que envolvessem reflexões das 

dimensões que tratam dos princípios pedagógicos do ensino. Neste sentido, o impedimento 

apresenta múltiplas facetas desde, a interação social entre alunos e militares aos dispositivos 

psicológicos presentes nas ações coercitivas que objetivam incorporar e assegurar, a conduta 

desejável pela escola em relação aos discentes que a subvertem.  
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Ademais, apresenta-se como aspecto da prática educativa, visto que  essa ação está 

prevista no regimento interno dos Colégios Militares, cuja finalidade é disciplinar os alunos.  

Para compreender esse fenômeno, nos parece oportuno, lançar mão da perspectiva de 

Foucault (1987, p. 172) sobre as relações de poder presentes em instituições sociais. Nesse caso, 

o ambiente escolar revela-se como espaço profícuo para elaboração de análises que tratam, 

sobretudo, da disciplinarização dos sujeitos. Este autor afirma que “a disciplina, arte de dispor 

em fila e da técnica para a transformação dos arranjos que individualiza os corpos por uma 

localização que não os implanta, mas os distribui”, ou seja, o ambiente da escola, ao lançar mão 

de determinadas formas de organização das cadeiras em sala de aula, expressa também uma 

intencionalidade educacional. Assim, a organização de certos dispositivos pedagógicos serve a 

uma determinada ordem social, e têm como intuito, assegurar as ideologias que marcam as 

práticas sociais.  

Nesta perspectiva, o impedimento tem a função de disciplinar os educandos, ao 

impingir-lhes um tipo de punição. Haja vista, o fato do regimento da escola apresentar a 

disciplina como principal dispositivo para a formação dos discentes.  Mesmo que a punição 

esteja pautada nas regras do regimento escolar, previamente construídas, e, que a procura por 

este tipo de educação seja alta, pois atua no imaginário social das famílias como uma escola 

pública de qualidade, isso nos impõem refletir, de modo crítico acerca desse sistema de ensino. 

Infere-se que esta percepção ocorre pelo fato dessa instituição representar uma proposta de 

educação considerada de qualidade, diferentemente da maioria das instituições escolares dos 

sistemas públicos de educação. 

Para tanto, adotaremos como principal base de análise Vigiar e Punir: Nascimento da 

Prisão, de Foucault (1987) pela possibilidade que esta obra tem de problematizar o currículo 

como poder, tendo em vista as relações de poder instituídas dentro da escola; usaremos ainda, 

O sujeito e o poder também de Foucault (1996); o Regimento Escolar do Ministério da 

Educação (2016) que trata das regras e normas estabelecidas aos Colégios Militares da Bahia, 

bem como a abordagem de André (2009) sobre a Etnografia da Prática Escolar.  

 

2 Metodologia  

 

O estudo do tipo etnográfico, envolve minuciosos e denso trabalho de 

observação/participante e de entrevistas semiestruturada com alunos que participam da ação do 

impedimento. Segundo (ANDRÉ, 2009, p. 34) “a pesquisa do tipo etnográfica, que se 

caracteriza fundamentalmente, por um contato direto do pesquisador com a situação pesquisada 
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e permite reconstruir os processos e as relações que configuram a experiência escolar diária”. 

É por meio dessas técnicas etnográficas de observação participante e de entrevistas, que se dá 

a aproximação e os encontros que permeiam o cotidiano da prática escolar. Bem como, 

descrevem as ações e representações dos seus atores sociais para reconstruir suas trajetórias, as 

formas de comunicação e os sentidos que são criados no cotidiano do seu fazer pedagógico. É, 

portanto, a partir dessa perspectiva etnográfica que situaremos a microanálise da prática do 

impedimento no CPM, como forma de institucionalização da disciplina e das relações de poder.  

 

3 Resultados e Discussão  

 

Os Colégios da Polícia Militar da Bahia são compreendidos e reconhecidos socialmente 

por sua excelência no processo de ensino-aprendizagem. Sendo esta a principal motivação da 

maioria das famílias ao matricularem seus filhos nessa instituição de ensino. Há ainda, pais que 

procuram a escola, também, pela disciplina, isto é, estão à procura de uma instituição de ensino 

que eduquem rigorosamente seus filhos, em tempos que a autoridade familiar tem sido colocada 

em cheque.  

Convém então, refletirmos brevemente á luz de Foucault (1987, P. 175) sobre a 

disciplina. Para este autor esta “é a condição primeira para o controle e o uso de um conjunto 

de elementos distintos: a base para uma microfísica de um poder que poderíamos chamar 

celular.” Nesse sentido, essa experiência não é isolada, trata-se de um paradigma educacional. 

A rede CPM tem como premissa fundante, a disciplina e o controle de seus alunos e para isso, 

os CPM da Bahia contam com normas e regras, rigorosamente estabelecidas em seu Regimento 

Interno.  

Os dispositivos educativos da Rede CPM têm como intuito, moldar o comportamento 

dos discentes desta instituição. Embora essa instituição assuma sem subterfúgios e institua com 

a aquiescência do Estado, este modelo educacional, ‒ baseado em aspectos como, disciplina, 

regras, normas e controle sobre os alunos ‒ não é exclusividade da experiência dos Colégios da 

Polícia Militar, mas da maioria das Instituições de Ensino Público. Como expõe Foucault: 

 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 

apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. O 

que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão uma 

qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição 

de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação 

do discurso com seus poderes e seus saberes? (FOUCAULT, 1996, p. 44) 
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Desta forma, o que nos chama a atenção é o motivo pelo qual nos CPM, disciplina, 

doutrinação e controle dos alunos resultam em eficiência pedagógica, visto que, nas demais 

instituições de ensino público, tais dispositivos não corroboram para uma efetiva escolarização. 

Haja vista o fato dos alunos dos Colégios Militares apresentarem tradicionalmente um 

comportamento e um rendimento escolar distinto da maioria das experiências das escolas 

públicas na Bahia.   

Após análise do Regimento Interno dos CPM da Bahia, inferimos que um dos motivos 

pelo qual, a disciplina e o controle dos alunos tornam-se eficientes e corroboram, 

significativamente, para que o processo de escolarização se efetive, se dá pela coerção. 

Contudo, esse aspecto não dá conta de explicar a eficácia da experiência de aprendizagem.  

Desse modo, considerar a partir das asserções foucaultianas que há um consenso 

compartilhado entre os entes que compõem o corpo pedagógico como, militares, professores, 

gestão, pais e parte do corpo discente, explica certamente o êxito da experiência. Além disso, o 

fato do CPM possuir uma gestão pedagógica compostas por funcionários públicos (professores 

e coordenadores) aliados a uma outra gestão (militar) assegura o modus operandi da rede CPM, 

corroborando sobremaneira para que esta instituição goze de uma autonomia em relação á 

esccolha do profissional que compõem o corpo pedagógico, ao controle e ás regras de conduta, 

raramente experimentada pelas demais escolas pública da rede estadual na Bahia. 

Outro fator para o sucesso da Rede CPM é a composição do quadro docente, só 

permanece na escola os docentes que indicam concordar ideologicamente com a foma de 

educação professada ou que adotem uma postura discreta sobre tais questões. Em face de uma 

tácita seleção e/ou enquadramento do corpo docente, problemas vivenciados por outras escolas 

públicas estaduais como, supressão de aula e o descumprimento da obrigatoriedade dos 200 

dias letivos, falta excessivas de professores, ‒ aspecto que contribui inequivocamente, para a 

falta de qualidade do ensino ‒ aliado à presença constante de um militar responsável pela 

disciplina de cada turma, corrobora para o circunstanciamento de ações que impõem o 

cumprimento da ação pedgógica.         

Diante do consenso entre os diferentes entes que formam a comunidade escolar sobre 

dispositivos de caráter ortodoxos, só resta aos alunos participantes do impedimento, atuar 

contraditoriamente, ratificando uma outra conduta, ao espelhar o que não se pretende construir. 

A punição é vista no Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar da Bahia, em seu artigo 

144 como “a penalidade de caráter educativo que visa a preservação da disciplina escolar, 

elemento básico indispensável à formação integral do aluno”.  
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Diferentemente das orientações ás outras instituições do Ensino Médio, os CPM adotam 

uma série de dispositivos de condutas para a manutenção da sua forma autocrática de educar. 

Isso ocorre em razão da chancela do próprio Estado sobre seu projeto educacional, da validação 

de um determinado grupo social acerca da sua rígida disciplina, e contraditoriamente, agrega 

um grupo de pais consciente e discordante da perspectiva deológica da Rede CPM, mas que 

vêm nesta ambiência a única possibilidade de acesso á uma educação de qualidade e gratuita ‒ 

devido ao corpo de professores, às aulas efetivas, a condição de trabalho do professor e de 

aprendizagem dos alunos em face da imposição da disciplina. 

O aspecto disciplinar não se dá de forma velada no CPM, já a punição e o seu sentido, 

costuma nebular-se dos aspectos reais que a copõem e como afirma Foucault (1987, P. 13), “a 

punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias 

consequências [...] a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime”.  

A regularidade da punição e o seu ritual impõem consciência da eficiência do ato de 

infração às regras e normas disciplinares. A certeza de ser punido tende a manter os alunos 

disciplinados, evitando que estes burlem a normatização e regulamentação consensudas, por 

diferentes motivos entre os entes envolvidos. Assim, um dos instrumentos punitivos cabível ao 

corpo discente, expresso no Regimento Escolar configura-se pelo impedimento. Em seu artigo 

146, o Regimento Escolar dos CPM da Bahia aborda que “o Impedimento é a obrigação de 

comparecimento que se aplica aos alunos nas dependências do Colégio da Polícia Militar, aos 

sábados e/ou domingos, pelo cometimento de faltas de natureza leve”.  

Desta forma, o impedimento na unidade do Colégio da Polícia Militar no qual somos 

vinculadas como bolsistas do PIBID, ocorre aos sábados. Em média, 90 alunos dos turnos 

matutino e vespertino participam dessa atividade disciplinar. Majoritariamente, os alunos 

participantes do impedimento são do Ensino Fundamental II, principalmente, os recém-

chegados à Unidade Escolar, pois  ainda não dominam o código das normas da instituição como 

os alunos do Ensino Médio.  

Em entrevistas realizadas com militares da instituição, percebeu-se que o impedimento, 

é o meio de disciplinar o aluno para que este se enquadre no sistema dos Colégios Militares. 

Desse modo, o impedimento é entendido como imprescindível para a formação do caráter dos 

alunos que subvertem o regulamento da escola.  

Tal perspectiva fica evidente na fala da aluna do Ensino Médio que já participou do 

impedimento 05 vezes em face de ter se apresentado com a blusa por fora da calça, considerada 

como falta individual ‒ tendo também a sua turma, participado por indisciplina (falta coletiva) 
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‒ esta aluna relatou que o impedimento “foi preciso e necessário para moldar o seu caráter” (A. 

B.).  

É fato que o impedimento tem alcançado resultados positivos como dispositivo de 

punição educativa. Haja vista, a modelação do caráter e do corpo discente, de modo a incidir 

positivamente sobre a aquisição de conhecimentos dos alunos que deles participam, como 

afirma o militar (M. C. M.) “alunos disciplinados aprendem melhor e o professor consegue 

ministrar suas aulas sem problemas.” E de acordo com informações recolhidas em campo, o 

número de alunos reincidentes no impedimento é pequeno. O que contundentemente, reitera a 

prática disiciplinar e a sua eficiência.  

 

4 Conclusão  

 

Este trabalho teve como escopo, analisar o dispositivo disciplinar denominado como 

impedimento e adotado no Colégio da Polícia Militar Professor Magalhães Neto, na cidade de 

Jequié/BA, a partir de ações realizadas nessa instituição, como: participações em palestras no 

impedimento surgiram algumas inquietações das bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação a Docência (PIBID), no sentido de  problematizar de modo crítico, como se dão as 

relações de poder neste espaço escolar através da prática do impedimento, bem como analisar 

se a disciplina tem colaborado para melhoria educacional dos alunos que participam deste 

processo. Para tanto, concluímos que a disciplina e o controle adotoados pelas Redes CPM, 

também funciona no Colégio Militar Magalhães Neto. Entretanto, outras variáveis contribuem 

para o que a Rede CPM seja considerada uma escola de qualidade,  a saber: crise da educação 

pública de qualidade em espaços com perfis mais democráticos; a violência entre alunos e de 

alunos contra professores; o desmonte da escola pública; a desvalorização dos profissionais da 

educação, a possibilidade do acesso a uma educação pública de qualidade atuando como aspecto 

mais relevante do que a coerção entendida como, uma provisoriedade, no tempo de formação 

dos alunos etc.   

Dessa forma, concluímos que os vários fatores que impactam a educação pública, 

impedindo-a de responder ás demandas sociais contemporâneas e que incidem, sobre o 

exercício da docência e a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos têm corroborado para 

que experiências educacionais como as da Rede CPM se traduzam como única saída á crise da 

educação pública na Bahia e no Brasil. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiências de bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do subprojeto de Biologia, referente a 

uma sequência didática (SD) que trabalhou conteúdos de genética como o DNA, 

hereditariedade e divisão celular. As intervenções deram-se a partir de um planejamento que 

foi organizado em 4 momentos. Conclui-se que o método utilizado proporcionou um melhor 

entendimento e participação por parte dos alunos, trazendo outros elementos além das aulas 

expositivas tradicionais, com aulas mais dinâmicas, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem por meio de conteúdos relacionados a genética, considerando que este é um tema 

de difícil entendimento por parte dos alunos.  

Palavras-chave: PIBID.  Sequência didática. Genética.  DNA. 

 

 

Abstract: This work presents an account of the experiences of fellows of the Institutional 

Scholarship Program of Initiation to Teaching - PIBID of the subproject of Biology, referring 

to a didactic sequence (SD) that worked on genetics contents such as DNA, heredity and cell 
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division. The interventions took place from a planning that was organized in 4 moments. It is 

concluded that the method used provided a better understanding and participation on the part 

of the students, bringing other elements besides the traditional expository classes, with more 

dynamic classes, facilitating the teaching-learning process through contents related to 

genetics, considering that this it is a difficult subject for students to understand. 

Keywords: PIBID. Following teaching. Genetics. DNA. 

 

 

1 Introdução  

 

Na sociedade atual, o ensino de genética tem sido fundamental na formação de cidadãos 

críticos e conscientes frente às inovações científicas e tecnológicas presentes na sociedade 

contemporânea. Os conteúdos de genética são abordados no ensino médio, na última etapa da 

educação básica, por meio do livro didático e, em geral, sem uma experimentação que permita 

ao estudante vivenciar estes conhecimentos. Pensando nisso, nós, bolsistas do PIBID, 

Subprojeto de Biologia, no primeiro semestre do ano de 2015, desenvolvemos uma intervenção 

para contemplar a genética e a experimentação numa turma do 3º ano, do Colégio Estadual 

Maria José de Lima Silveira.  

Nosso trabalho teve por objetivo apresentar aos futuros professores a sequência didática 

na aplicação de assuntos complexos como a genética, possibilitando novas estratégias didáticas 

na construção do conhecimento, não se limitando apenas ao uso do livro didático. A 

compreensão do aluno acerca dos conhecimentos de genética a partir da experimentação e da 

construção coletiva, aproximando-os, assim, do método científico.  

 

2 Fundamentação Teórica  

 

Uma forma de trabalhar os diferentes conteúdos de genética de forma articulada é por 

meio das sequências didáticas, que podem ser elaboradas para ensinar um determinado 

conteúdo, a partir de diferentes etapas, organizadas de acordo com o objetivo que o professor 

quer ou deseja alcançar. Além de permitir a participação do aluno, o professor tem a 

oportunidade de introduzir novas estratégias didáticas em sua aula, tornando-a mais atrativa e 

facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. 

A sequência didática (SD), segundo Kobashigawa (2008, p. 3) define como “conjunto 

de atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o 
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entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes.” Por meio desta 

noção teórica da SD, buscamos planejar nossas aulas. 

Moreno (2007, p.10) afirma que “o ensino de genética neste nível representa uma 

oportunidade de se trabalhar visando à formação proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) que tem por finalidade a formação ética, crítica e cidadã 

dos alunos”. É neste nível de ensino que os alunos contextualizam conteúdos relacionados da 

genética com a sua realidade, permitindo o desenvolvimento de cidadãos críticos sobre a 

natureza das ciências e do conhecimento científico e tecnológico.  

Uma forma de trabalhar os diferentes conteúdos de genética de forma articulada é por 

meio das sequencias didáticas. Elas são elaboradas para ensinar um determinado conteúdo, a 

partir de diferentes etapas, organizadas de acordo com o objetivo que o professor quer ou deseja 

alcançar. Além de permitir a participação do aluno, o professor tem a oportunidade de introduzir 

novas estratégias didáticas em sua aula, tornando-a mais atrativa e facilitadora do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

3 Metodologia 

 

O planejamento foi organizado em quatro encontros: i. Extração de DNA da banana e 

do morango; ii. Construção de um móbile didático de DNA; iii. Modelo didático da mitose e 

iv. Modelo didático da meiose. A SR que foi planejada, implementada e avaliada foi dividida 

em quatro momentos. O primeiro foi em uma aula prática de extração do DNA do morango e 

da banana. Esta prática foi precedida de uma discussão entre os bolsistas e os estudantes, 

abordando o que é o DNA, seu papel e importância, contextualizando os conteúdos que o tema 

traz à tona.  

A banana e o morango foram utilizados como materiais biológicos nesta 

experimentação. Utilizamos álcool, detergente, sal de cozinha e água como reagentes, além de 

toda a vidraria e materiais necessários para a realização do experimento. Foram formados dois 

grupos, sendo que um grupo utilizou a banana para a extração de DNA e o outro utilizou o 

morango. 

O encontro realizado após a extração de DNA objetivou a construção do móbile de DNA 

para despertar o interesse dos alunos aos conhecimentos básicos de genética, reconhecendo o 

nucleotídeo e a sua formação, a importância e o papel dos dois tipos de ácido nucléico (DNA e 

RNA), assimilar o que foi discutido e visualizado na prática anterior com os conhecimentos 

construídos nesta.  
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Os estudantes se organizaram em dois grupos, recebendo o material distribuído que 

continha 500g de jujubas (doce de goma e açúcar) de cores diversas, arame para artesanato, 

palitos de dente, isopor e o livro didático. As bases nitrogenadas foram determinadas pelos 

estudantes de acordo com a sua cor, totalizando quatro cores. Os palitos de dente substituíram 

em caráter simbólico as pontes de hidrogênio, o arame serviu de suporte para ligar as bases 

nitrogenadas da dupla hélice na montagem da molécula de DNA e o isopor foi a base da 

estrutura.  

O encerramento desta SD foi proposto com a construção de um modelo didático baseado 

nas fases da divisão celular: mitose e meiose. O objetivo destas intervenções foi identificação 

e reconhecimento dos processos, além da reprodução em sala de aula. A SD foi iniciada com 

uma discussão em torno do assunto a ser abordado e, posteriormente, o trabalho prático foi 

desenvolvido. Para isso, foi necessário a utilização de massa de modelar de diferentes cores, 

cartolina, barbante, cola e tesoura. A massa foi moldada para dar forma aos componentes 

celulares, o barbante representou o fuso mitótico e a cartolina, tesoura e cola foram as 

ferramentas utilizadas como suporte durante a construção do modelo didático. Os estudantes se 

organizaram em quatro grupos e foram orientados e auxiliados pelos bolsistas na construção 

das etapas da divisão celular. Ao final, cada grupo apresentou o seu trabalho para a classe. 

 

4 Resultados  

   

Os conceitos reconstruídos em coletivo, a partir dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, bem como o manuseio e a interação dos mesmos com os materiais de laboratório, 

remetem as teorias construtivistas de ensino. Ainda, segundo Moreira (1999, p.104), sobre o 

trabalho prático por parte dos alunos “todo o processo é aprimorado com o devido suporte 

através de ações e demonstrações que irão oportunizar o trabalho prático dos estudantes”, sendo 

isto observado nesta sequência didática durante o seu desenvolvimento. 

O uso do modelo didático de móbile e painéis representando a divisão celular contou 

como um fator importante utilizado nesta sequência didática, uma vez que buscamos superar o 

conteudismo, na tentativa de fugir do tradicionalismo, por meio de uma prática lúdica na 

educação, resgatando diferentes estratégias didáticas que auxiliassem na construção de 

conhecimento por parte dos estudantes. Cavalcante e Silva (2008) argumentam que os modelos 

didáticos permeiam a experimentação, possibilitando os estudantes ligarem a teoria com a 

prática ao assimilar os conceitos, leis, princípios, regras, com o que é observado no trabalho 
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experimental. Isto proporciona condições favoráveis a compreensão dos conceitos, 

desenvolvimento de habilidades, competências e iniciativas.  

Assim, esta sequência pode ser considerada um avanço no processo de ensino 

aprendizagem dos conteúdos de genética, enfatizando a citação de Moreira (1999) sobre as 

teorias construtivistas, quando os alunos se permitem aprimorar seus conhecimentos através da 

experimentação e trabalho prático. Ambas se mostraram como ótimas estratégias para envolver 

os estudantes no que se pretende fazer, obter demonstrações do nível de conhecimento acerca 

do tema discutido e também como métodos alternativos de abordagem dos conteúdos de 

ciências vistos geralmente apenas em livros didáticos. 

 

5 Conclusão  

          

As estratégias didáticas utilizadas, além de promover o enriquecimento e 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, constituíram um suporte para elaboração 

de novas técnicas que poderão vir a ser utilizadas em sala de aula, em alternativa às aulas 

tradicionalmente expositivas e conteudistas. 

Sob a forma de sequência didática, concebida para que os conhecimentos não fiquem 

sem relação entre si e para, gradualmente, estabelecer habilidades e competências ao ampliar a 

compreensão dos estudantes, a atividade permitiu que os bolsistas observassem o lúdico como 

um fator importante nas ações, em conjunto com as experimentações científicas e construção 

dos modelos didáticos. 

 

Referências  

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília-DF, 1996. 

CAVALCANTE, Dannuza Dias; SILVA, Aparecida de Fátima Andrade da Silva. Modelos 

didáticos e professores: concepções de ensino- aprendizagem e experimentações. XIV 

ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA – XIV ENEQ, Curitiba. Anais... 

Curitiba: UFPR, 2008. p.1-12. 

KOBASHIGAWA, Alexandre Hiroshi; ATHAYDE, Beatriz A. C. de; MATOS, Kédima 

Ferreira de Oliveira; CAMELO, Midori Hijioka; FALCONI, Simone. IV SEMINÁRIO 

NACIONAL ESTAÇÃO CIÊNCIA, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2008. p. 212-217. 

MOREIRA, Marco Antonio. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.  



302 
 

MORENO, Aline Braga. Genética no ensino médio: dos Parâmetros curriculares Nacionais à 

sala de aula. Monografia. 2006. 54 f Monografia (Especialização em Ensino de Ciências) – 

Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2006. 



303 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE 

FILO CHORDATA 

Experience report from a didactic sequence on Filo Chordata 

 

Érica Oliveira Meira1 

erica.meiraclaro@gmail.com 

 

Erlania Oliveira Rocha1 

lania.rocha_20@hotmail.com 

 

Marla de Jesus Teixeira1 

marla.teixeira.bahia@gmail.com 

 

Álvaro Menzaque Santos Silva1  

alvaro.menzaque@gmail.com 

 

Jonathan Barros Silva1  

jonathanbarros64@hotmail.com 

 

Rebeca Panta Silva1 

rebeca.queiroz14@hotmail.com 

 

Thaís Santos Santana1 

taisantana13@hotmail.com 

 

Zaíra Saback Silva1 

zaisaback@hotmail.com 

 

Luciane Silva Rocha2 

ls.rocha@outlook.com.br 

 

Ana Angélica Leal Barbosa3 

aabarbosa@uesb.edu.br 

 

Moisés Nascimento Soares3 

moiseshs@yahoo.com.br 

 

 
1 Bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Biologia na Linha de Ação em Ensino Médio, no 

Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira.  

2 Professora Supervisora do Subprojeto de Biologia na Linha de Ação em Ensino Médio, no Colégio 

Estadual Maria José de Lima Silveira.  

3 Coordenadores de Área do Subprojeto de Biologia na Linha de Ação em Ensino Médio, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

 

mailto:erica.meiraclaro@gmail.com
mailto:lania.rocha_20@hotmail.com
mailto:marla.teixeira.bahia@gmail.com
mailto:alvaro.menzaque@gmail.com
mailto:jonathanbarros64@hotmail.com
mailto:rebeca.queiroz14@hotmail.com
mailto:taisantana13@hotmail.com
mailto:zaisaback@hotmail.com
mailto:ls.rocha@outlook.com.br
mailto:anhabarbosa@yahoo.com.br
mailto:moiseshs@yahoo.com.br


304 
 

Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo identificar as dificuldades e as 

contribuições de uma sequência didática na visão dos alunos de duas turmas do 2° ano do ensino 

médio do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães da cidade de Jequié, no estado da Bahia. 

Foi realizada uma sequência didática com aulas expositivas dialogadas, contato dos discentes 

com exemplares biológicos fixados e a construção e aplicação de jogos em sala de aula, 

referente à temática trabalhada. Os resultados obtidos demonstram que a utilização de recursos 

didáticos, como a construção e aplicação de jogos didáticos, favorecem um maior 

desenvolvimento dos alunos no decorrer da sequência didática. Concluindo que a utilização de 

diferentes recursos e estratégias didáticas proporcionam um maior desenvolvimento e 

aprendizado dos alunos. 

Palavras-chave: Ensino de Zoologia. Sequência Didática. Estratégias Didáticas. 

 

 

Abstract: This work has as main objective to identify the difficulties and the contributions of a 

didactic sequence in the vision of the students of two classes of the 2nd year of high school of 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães of the city of Jequié, in the state of Bahia. A didactic 

sequence was carried out with dialogued expository classes, students' contact with fixed 

biological specimens and the construction and application of games in the classroom, related 

to the theme worked on. The results obtained demonstrate that the use of didactic resources, 

such as the construction and application of didactic games, favor a greater development of 

students during the didactic sequence. Concluding that the use of different resources and 

didactic strategies provide a greater development and learning of the students. 

Keywords: Zoology teaching. Following teaching. Didactic Strategies. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

A elaboração desta sequência didática (SD) aqui descrita surgiu a partir das reuniões 

semanais do mês de novembro de 2015 do Subprojeto Biologia do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência- PIBID-UESB, campus Jequié. A necessidade de se trabalhar 

com a referida sequência se deu em virtude do tema que seria abordado estar presente na grade 

de conteúdos do segundo ano do ensino médio e sendo trabalhado pela professora regente da 

disciplina. O objetivo geral da SD foi facilitar o entendimento dos discentes sobre diferentes 

aspectos biológicos de animais dentro do filo Chordata, através de aulas expositivas dialogadas, 

utilização de materiais biológicos fixados, além da construção de jogos didáticos. 

  É comum quando nos referimos ao Filo Chordata, relacionarmos exclusivamente aos 

vertebrados e esquecermos os chordatos não-vertebrados, esta mesma concepção ainda está 

presente nas/nos discentes do ensino médio.  Pough; Janis; Heiser (2008) corroboram com esta 

ideia, afirmam que ao citar a palavra animal, logo vem as nossas cabeças um vertebrado, isso 

se justifica pelo Subfilo Vertebrata ser o mais numeroso do filo com uma diversidade de 56.000 
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espécies viventes, de grande variedade de formas, tamanhos, cores, hábitos alimentares e com 

uma ampla distribuição geográfica.  

Na tentativa de minimizar essa problemática, nós, bolsistas de iniciação à docência, 

decidimos explorar em nossas intervenções os aspectos evolutivos deste filo, com aulas 

expositivas dialogadas e aplicação de aulas práticas com exemplares fixados de animais do Filo 

Chordata. Este trabalho pretende relatar uma experiência sobre uma SD com o objetivo de 

identificar suas dificuldades e contribuições com base na visão dos alunos. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) apresentam a 

temática Zoologia como um todo que deve ser trabalhado em uma perspectiva evolutiva com 

ênfase ecológica. Abordando as funções vitais básicas, morfologia e fisiologia, dando destaque 

às características adaptativas dos animais em diferentes ambientes e ampliar as discussões sobre 

origem e evolução (BRASIL, 1998).   

Uma das formas de se trabalhar de forma lúdica no ensino de Zoologia é por meio dos 

jogos didáticos, como dizem Campos, Bortoloto e Felício (2003): 

 

por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, entendemos que o jogo é uma importante 

estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, 

favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre 

alunos e entre professores e alunos. (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 

2003, p. 59) 

 

 

A utilização de diferentes estratégias didáticas como as aulas práticas ajudam a atrair a 

atenção dos alunos, com a função de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem favorecendo 

a compreensão sobre a temática abordada. 

 

3 Metodologia 

 

A SD foi desenvolvida no período de 5 de novembro a 3 de dezembro de 2015, no 

Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães, no período vespertino, e contou com a 

presença de turmas do 2º ano do ensino médio. A SD proposta ocorreu durante 4 encontros, 

realizados semanalmente em turno oposto ao das aulas dos discentes, com duração de 2 horas, 

e um quinto encontro com duração de 50 minutos. Foram utilizadas como estratégias didáticas 
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para o desenvolvimento da sequência, aulas expositivas dialogadas, contato dos discentes com 

exemplares biológicos fixados e a construção e aplicação de jogos em sala de aula. 

No primeiro encontro, utilizou-se um questionário de sondagem para avaliar os 

conceitos prévios dos alunos acerca do assunto Chordata. Em seguida, foi ministrada uma aula 

expositiva dialogada abordando o processo evolutivo que deu origem aos tetrápodes. No 

segundo encontro, foi tratada a ascensão e adaptação dos tetrápodes no ambiente terrestre onde 

foi apresentado material biológico fixado (peixes cartilaginosos e ósseos), que serviu como 

embasamento para discutir a fisiologia e morfologia externa e interna desse grupo, sendo 

produzidos desenhos para analisar as diferenças dos grupos. A terceira oficina se deu a partir 

de uma aula expositiva dialogada, ilustrando o processo de migração dos primeiros vertebrados 

do ambiente aquático para o terrestre. No quarto encontro, foi realizada uma aula expositiva 

dialogada sobre as características gerais e diversidade de estruturas adaptativas de aves e 

mamíferos e aplicação de um questionário para avaliar a compreensão do assunto abordado. O 

encerramento da SD ocorreu através da apresentação e aplicação dos jogos que foram 

construídos pelos discentes ao longo do desenvolvimento da sequência.   

 

4 Resultados 

 

Durante a aplicação da SD foram utilizados diferentes métodos que auxiliaram na 

aprendizagem, no desenvolvimento de um senso crítico referente à temática, buscando a 

interação entre os alunos e entre alunos e professores. Para incentivar o desenvolvimento crítico 

no processo de ensino-aprendizagem, buscamos explorar uma variedade de modalidades 

didáticas., utilizamos de um questionário de sondagem, aplicado com o objetivo de avaliar os 

conhecimentos e a satisfação dos alunos durante a intervenção. Após a aplicação do 

questionário, foram feitas as coletas dos dados e tabulação dos resultados.   

Para este trabalho, destacamos apenas as respostas referentes aos pontos positivos e 

negativos indicados pelos alunos em suas respostas. O Tabela 1 abaixo indica algumas destas 

respostas, sendo perceptível o interesse na SD aplicada. 
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Tabela 1: Respostas sobre a aplicação das SD 

Pontos positivos/ Contribuições Pontos negativos / Dificuldades 

Abordagem do assunto de forma clara, contribuindo para uma 

melhor aprendizagem. 

 Pouco tempo. 

Aulas dinâmicas e interativas, diferente das aulas 

convencionais que os alunos estão adequados.  

 Poucas aulas. 

Maior comunicação e interação nas aulas. Trabalhar com materiais que os 

alunos desconheciam. 

Aulas mais descontraídas e detalhadas.  

Aulas expositivas com materiais biológicos para 

demonstração, diferente de aulas convencionais. 

 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

A partir das análises dos questionários, é notável o quão importante é a utilização de 

diferentes estratégias didáticas, contribuindo para melhoria no processo de aprendizagem, 

facilitando ao aluno conhecer a temática abordada de uma forma mais dinâmica, clara e 

objetiva. Nota-se quão necessário é o uso de materiais didáticos para uma melhor 

aprendizagem, principalmente nas aulas de Biologia, unindo conteúdo com a prática, 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem. No nosso caso, foi possível verificar, durante 

o período da aplicação da SD, que os alunos desempenharam um papel fundamental, 

demonstrando interesse, motivação e uma grande melhoria em sua participação diante do 

conteúdo proposto. Em algumas de suas respostas os alunos fizeram uma comparação com a 

SD aplicada e as aulas que são trabalhadas normalmente na escola, de acordo com eles, as aulas 

convencionais são bastante cansativas e rotineiras, sem a utilização de aulas práticas, fazendo 

com que não tenham tanto interesse, contribuindo para que fiquem mais dispersos, 

consequentemente, levando a um processo de aprendizado mais lento e desmotivador. 

Contudo, faz-se necessário ressaltar alguns desafios enfrentados durante a aplicação da 

SD, havendo no início um pouco de dificuldade para ensinar os conteúdos aos alunos. Em 

virtude de estarem muito mais acostumados a uma aula convencional e os materiais utilizados 

serem diferentes, novos, alguns alunos se dispersaram com conversas paralelas, não se 

interessando pelos materiais biológicos expostos. Ou seja, mesmo que utilizemos aulas práticas 

e busquem algo diferenciado, nem todos os alunos de uma turma heterogênea se interessam.  

Outro desafio encontrado foi o curto tempo das aulas, dificultando o desenvolvimento 

dos alunos durante a SD e a compreensão da complexidade do conteúdo aplicado. Tudo isso 

converge para o que nos diz Krasilchik (2004, p 77), “a escolha da modalidade didática, por 
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sua vez, vai depender do conteúdo e dos objetivos selecionados, da classe a que se destina, do 

tempo e dos recursos disponíveis, assim como dos valores e convicções do professor”. 

 

5 Conclusão 

 

Os resultados obtidos a partir da aplicação da SD demonstram que a utilização de 

diferentes métodos, tais como: aulas expositivas dialogadas, contato dos discentes a exemplares 

biológicos fixados e a aplicação de jogos em sala de aula facilitaram o entrosamento dos alunos 

com a temática, havendo mais desenvolvimento e participação em todo processo de 

aprendizado, favorecendo a interação dos alunos com o assunto proposto diante de conceitos 

abstratos e complexos. 

 Desta forma, é possível afirmar que os objetivos desejados foram alcançados, 

verificando que a SD proporcionou o desenvolvimento dos discentes no que se refere à temática 

do Filo Chordata, sendo notável o interesse dos alunos e sua criatividade para a realização dos 

trabalhos propostos.  

 

 

Referências 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Orientações Educacionais 

Complementares. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CAMPOS, Luciana Maria Lunardi; BORTOLOTO, T. M.; FELICIO, A. K. C. A produção de 

jogos didáticos para o ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a 

aprendizagem. Caderno dos Núcleos de Ensino, São Paulo, p. 35-48, 2003. 

KRASILCHIK, Myriam. Prática de Ensino de Biologia. 4. ed. São Paulo: Ed. da USP, 2004. 

POUGH, F. Harvey; JANIS, Christine M.; HEISER, John B. Vida dos vertebrados. 4. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2008. 

  



309 
 

SUSTENTABILIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE:  ARTICULAÇÃO 

CURRICULAR POR MEIO DE HORTA E POMAR 

Sustainability and interdisciplinarity: curricular articulation through vegetable garden and 

orchard 

 

Elias Ribeiro Borges1 

ribeiro.elias332@gmail.com 

 

Karem Silva Gouveia1 

karemgouveeia@hotmail.com 

 

Luiz Henrique Macêdo Gomes1 

luix.sw2@gmail.com 

 

Eliene Cirqueira Santos2 

elicirqueira22@gmail.com 

 

Marcos Antonio Pinto Ribeiro3 

marcos.ribeiro@uesb.edu.br  

  

 

 

 
1 Bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Química e Sociedade na Linha de Ação em Ensino 

Profissionalizante, no Centro de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis 

Pacheco – CEEP. 
2 Professora Supervisora do Subprojeto de Química e Sociedade na Linha de Ação em Ensino 

Profissionalizante, no Centro de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis 

Pacheco – CEEP. 
3 Coordenador de Área do Subprojeto de Química e Sociedade na Linha de Ação em Ensino 

Profissionalizante, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

Resumo: O trabalho apresentado é acerca das contribuições da química para o pomar no Centro 

de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco – CEEP e teve 

como principal objetivo buscar a interdisciplinaridade entre as disciplinas de Química e 

Biologia.  A horta foi formada com ajuda de alunos, professores e funcionários, mostrando a 

importância de uma alimentação saudável, sem o uso de agrotóxicos, contribuindo até mesmo 

para o refeitório da escola. Ressaltou-se ainda, acerca da Química Verde, que introduz o 

conceito dos princípios que destinam mudar nosso comportamento de forma a manter a Terra 

como um planeta habitável. Além disso, procurou-se outros métodos para uma melhor colheita, 

assim como o processo de análise de solo, compostagem e o irrigador inteligente. Obtendo-se 

um bom resultado, alcançando os objetivos iniciais, tende-se a processo de continuidade. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Resolução de Problemas. Química Verde.  

  

 

Abstract: The work presented is about the contributions of chemistry to the orchard at the 

Center for Professional Education in Management and Information Technology Régis Pacheco 

mailto:ribeiro.elias332@gmail.com
mailto:karemgouveeia@hotmail.com
mailto:luix.sw2@gmail.com
mailto:elicirqueira22@gmail.com


310 
 

- CEEP and had as main objective to seek interdisciplinarity between the disciplines of 

Chemistry and Biology. The garden was formed with the help of students, teachers and 

employees, showing the importance of healthy eating, without the use of pesticides, even 

contributing to the school cafeteria. It was also emphasized, about Green Chemistry, which 

introduces the concept of the principles that aim to change our behavior in order to keep the 

Earth as a habitable planet. In addition, other methods were sought for a better harvest, as well 

as the process of soil analysis, composting and the smart irrigator. Obtaining a good result, 

reaching the initial objectives, one tends to continue the process. 

Keywords: Interdisciplinarity. Problem solving. Green Chemistry. 
 

 

 

 

 

 

1 Introdução  

 

As práticas curriculares são em sua maioria desintegradas e pouco articuladas e ainda 

há uma hegemonia da disciplinaridade. Como podemos superar esse cenário? Neste trabalho, 

desenvolvemos algumas ações no sentido de ultrapassar esse desafio. Para tanto, deparamo-nos 

com a necessidade de analisar os conceitos de interdisciplinaridade (POMBO, 2004; 

FAZENDA, 2003); articulação curricular (POMBO, 2004); resolução de problemas e 

sustentabilidade. Utilizando a noção de sustentabilidade, interagimos com os princípios da 

química verde que visa à concepção de produtos e de processos químicos que reduzam a 

utilização de recursos de energia e a geração de resíduos.  

Utilizando essas noções fundamentais, pensamos a horta e o pomar de forma a contribuir 

para própria cantina escolar, além de alertar os alunos que se pode produzir hortaliças 

facilmente sem uso de agrotóxicos, mostrando a questão de uma vida saudável.  Para o pomar, 

trabalhamos com alguns processos que pudessem contribuir para sua melhoria, tais como uma 

análise química do solo, compostagem com a reutilização de restos de alimentos da cantina e 

um irrigador inteligente para manutenção. 

  

2 Fundamentação Teórica  

 

Em nosso trabalho, utilizamos três fundamentos básicos: a articulação curricular, o 

método de resolução de problemas (GUIMARÃES; DORN, 2014) e as práticas 

interdisciplinares (POMBO, 2014). Podemos definir como resolução de problemas o uso de 

métodos de uma forma ordenada para encontrar soluções de problemas específicos. 



311 
 

Utilizamos, também, o conceito de interdisciplinaridade, isto é, o desenvolvimento de 

um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento. 

A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança de 

atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa integral. 

        

3 Metodologia  

 

A professora supervisora colocou um problema posto pela direção da escola: a 

construção de uma horta na escola. Esse era um problema aberto para ser resolvido. Que 

articulações são possíveis? A participação dos alunos e professores das áreas de Química e 

Biologia foram fundamentais para realização do projeto, além dos funcionários que contribuem 

com a manutenção da horta. Dando continuidade com os processos de melhoria do pomar, faz-

se em formatos de oficinas para os estudantes, no laboratório da escola, a análise do solo por 

etapas. A compostagem feita com materiais de fácil acesso, por exemplo, os materiais orgânicos 

reutilizados dos restos de alimentos da escola, buscando assim um reaproveitamento. O 

irrigador inteligente foi feito um mapeamento do local para ver onde deveria ser implantado o 

irrigador, tendo como foco um processo artesanal, de forma que houvesse a interação dos 

alunos, utilizando materiais sustentáveis. 

 

4 Resultados 

 

Um dado inicial foi a prática de trabalhar com contribuições da Química para outras 

disciplinas como a de Biologia, e até mesmo Geografia, procurando influenciar de forma a 

termos novas práticas e hábitos diante da alimentação.  

Na análise química do solo, as oficinas foram então planejadas como soluções aos 

problemas apresentados, também foram feitas tendo relação a interdisciplinaridade e a 

articulação curricular. Uma primeira oficina já planejada, mais ainda não realizada, é a análise 

química do solo, a fim de verificar a quantidade de elementos químicos que estão presentes no 

solo, logo, baseado em processos químicos, podemos determinar a quantidade efetiva de cargas 

negativas no solo. Além desta, pode-se analisar a quantidade destas cargas que estão saturadas 

com cátions básicos que são Ca²⁺, Mg²⁺ e K⁺ e cátions ácidos como, H⁺ e Al³⁺, procurando 

fazer o balanço entre ácidos e bases, que dão as características de fertilidade aos solos. 

A compostagem constitui-se de um processo de reciclagem por ação de microrganismos 

no composto fertilizante natural semelhante ao solo, restos de comida, e resíduos verdes e folhas 
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secas são alguns dos elementos que compõe a matéria orgânica.  Com a crescente aceleração 

na produção de resíduos, buscamos alternativas para que essas sobras de preparo de alimento 

fossem reaproveitadas e destinadas de maneira adequada. Dessa forma, uma segunda oficina 

foi a compostagem, ferramenta importante e muito eficaz para reduzir a quantidade de resíduos 

orgânicos. É um método simples, porém, eficaz, para dar destino correto aos resíduos orgânicos 

e reduzir seu volume depositado nos aterros sanitários. 

Após o debate da compostagem chegamos a terceira oficina sobre Química verde e 

sustentabilidade, que se constituem como campo disciplinar da química no desenvolvimento de 

processos químicos e na aplicação de produtos para produzir ou eliminar o uso e a geração de 

substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente.  

Um problema que logo também nos deparamos foi a irrigação. Propomos, então, o 

irrigador inteligente, isto é, um processo no qual a água pode ser aplicada, em que a partir de 

um sensor eletrônico, detecta a necessidade de água da planta e irriga automaticamente, 

contribuindo para a economia de água no colégio. Além disso, ele funciona quase que de forma 

independente já que é ativado através de um sensor, sendo que certo tempo depois, o sistema 

de irrigação é desativado automaticamente, evitando assim o consumo desnecessário de água e 

facilitando o trabalho, tendo em vista que o sistema funcione automaticamente de acordo as 

necessidades do solo. 

Depois que a análise do solo for realizada, faremos a articulação e a integração 

curricular,  em conjunto com os alunos do PIBID de Biologia, será feito um mapeamento de 

todo o local para que se maximize os resultados, plantando cada comunidade no lugar mais 

apropriado e, caso seja necessário, realizando a correção do solo. Com este trabalho os alunos 

podem melhor relacionar os conteúdos abordados nas disciplinas, tais como, conhecer os tipos 

de solo, ver em qual região pode colher melhores plantações, caso tenha problemas com 

fertilidade, ver como pode melhorar tal, além de entender o processo de irrigação e formas de 

economia de água. Com esse projeto foi possível, também, estudar mais o conceito de 

sustentabilidade e integrar esse conceito como um objetivo escolar.  

Como essa horta é um trabalho continuado com o apoio dos corpos discente e docente, 

funcionários da escola e demais pessoas envolvidas, foram colocados objetivos a fim de 

melhorar a qualidade da alimentação de diversas pessoas, como já foi dito, até da própria 

cantina da escola. Tendo em vista os objetivos pré-estabelecidos, esses vêm sendo alcançados 

com sucesso, visto que a horta já pôde abastecer algumas famílias e suas hortaliças foram 

utilizadas para preparação da merenda dos próprios alunos que ajudavam na horta. Todos 
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tiveram a oportunidade de ter uma alimentação cujas hortaliças são livres de conservantes e 

agrotóxicos, tendo assim como efeito uma alimentação de melhor qualidade. 

Como esse pomar é um trabalho comunitário e continuado, houve uma pausa forçada, 

pois, não havia possibilidade de acesso, mas com o retorno das atividades escolares, foi 

elaborado um plano de ação, em que os alunos, professores e funcionários podem contribuir 

com o pomar, seja em trabalho ou até mesmo financeiramente. 

 

5 Conclusão  

 

A finalidade desse trabalho foi apresentar as contribuições do PIBID de Química – 

Ensino profissionalizante no pomar do Centro de Educação Profissional em Gestão e 

Tecnologia da Informação Régis Pacheco – CEEP, mostrar a funcionalidade deste e suas 

aplicações. Os nossos resultados até aqui, mesmo ainda em forma de planejamento, podemos 

sintetizar na possibilidade de integração e articulação curricular; o desenvolvimento da ideia de 

sustentabilidade, e no contexto da química, da ideia de química verde; da prática de resolução 

de problemas, principalmente na proposição do irrigador inteligente. 

 Como propostas futuras, acreditamos que essa prática de pensar articulado e 

interdisciplinar possa se estender para outras atividades escolares. Estamos trabalhando para 

integrar o uso do laboratório químico de forma interdisciplinar e integrada. 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo investigar a natureza da interação família e escola na 

construção da proposta pedagógica do Colégio Militar, em Jequié-BA. Para tanto, estabeleceu-

se como base teórica os estudos sobre gestão escolar e participação democrática, e a relação 

família e escola.  

Palavras-chave: Interação família/escola. Gestão democrática. Participação social. 

 

 

Abstract: This study has as goal to investigate the nature of the interaction Family and school 

in the construction of the pedagogic proposal of Colégio Militar, in Jequié-BA. Therefore, it 

was established as theoric base the studies about school management and democratic 

participation, upon the relationship family and school. 

Keywords: Interaction family/school. Democratic management. Social participation. 
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1 Introdução 

 

A participação social e democrática na construção da proposta pedagógica das escolas 

públicas brasileiras é uma conquista que nos remete a história de luta dos movimentos sociais, 

associações e sindicatos preocupados com a qualidade da educação pública. Tal perspectiva 

converge para o texto da Constituição de 1988 no processo de redemocratização do país e 

consequentemente institui-se pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB Nº 

9394/96. 

No entanto apesar de mais de duas décadas passadas da promulgação da LDB, as ações 

acerca da concretização da participação dos Conselhos Regulatórios e da ampliação da 

participação da comunidade na construção da proposta pedagógica escolar, tendo em vista um 

projeto coletivo de educação pública tem caminhado a passos lentos.  

Tendo em vista esta circunstância alinhada à proposição da formação para a Gestão no 

Ensino Médio na linha do PIBID de Pedagogia  buscou-se, investigar por meio deste estudo a 

relação estabelecida entre as famílias dos estudantes do Colégio da Polícia Militar - Magalhães 

Neto (CPM) de Jequié- BA e o referido ambiente escolar.  

Nesse sentido, propõe-se compreender a natureza do envolvimento dessas famílias e as 

percepções sobre participação social e democrática a partir da interação escola e família. 

Utilizamos como referencial teórico, autores que abordam a gestão democrática, participação 

social e a relação família e escola como, aporte para compreensão dessa problemática como, 

Júlio Groppa Aquino (2018), Vitor Henrique Paro (1992), Laís Souza Ribeiro (2011), Rosely 

Sayão (2018), entre outros.   

 

2 Referencial Teórico 

 

Para uma parcela significativa das instituições formais de ensino constitui-se  tarefa 

desafiadora construir uma interação social efetiva e ancorada nos princípios de colaboração no 

qual, a sociedade impulsione os processos educativos como previsto no art. 205 da Constituição 

Federal de 1988, ao afirmar que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]”. 

Faz-se necessário, entretanto, observar que as causas para o afastamento dos entes 

sociais da comunidade escolar são heterogêneas. Como sugere Paro (1992) uma das causas 

pode advir da postura vertical e autocrata com que são conduzidas algumas gestões escolares, 

dificultando uma relação que deveria ser, primordialmente, democrática. 
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No relacionamento com pais e outros elementos da comunidade, quer em reuniões, 

quer em contatos individuais, a postura é de paternalismo ou de imposição pura e 

simples, ou ainda a de quem está "aturando" as pessoas, por condescendência ou por 

falta de outra opção[...]. Diante dessa visão depreciativa da comunidade, muitos 

usuários se sentem diminuídos em seu autoconceito, o que os afasta da escola para 

não verem seu amor-próprio constantemente ferido (PARO, 1992, p. 265).  

 

De modo geral, as escolas se enquadram nesse comportamento e tendem a afastar o 

seguimento familiar dos processos de tomada de decisão, fomentando ao seu modo, mas 

restringindo a participação dos pais, apenas às questões comportamentais e de socialização do 

rendimento escolar de seus filhos. “Uma escola perpassada pelo autoritarismo em suas relações 

cotidianas, muito dificilmente permitirá que a comunidade aí se faça presente para participar 

autonomamente de relações democráticas” (PARO, 1992, p. 265).  

Em conferência exibida em agosto de 2012 no programa acadêmico, Café Filosófico, 

da TV Cultura, a psicóloga Rosely Sayão pontua que até ao final da década de 50, 

consensualmente, a comunidade de pais, com poucas exceções, permitiam que a escola 

desempenhasse sozinha, a função de educar formalmente. Os “papéis sociais” eram muito bem 

definidos sendo natural para os pais, cuidar da educação familiar, enquanto a escola, 

autocraticamente, gerenciava a formação intelectual. Contudo, convém salientar, que o 

monitoramento exercido pelos pais sobre, o rendimento escolar e o comportamento dos seus 

filhos, constituía-se em atitude coerente com às expectativas da época.  

De acordo com Sayão (2012) o legado da década de 50 e anos anteriores, no qual existia 

a definição de funções e a segurança de que cada organismo faria sua parte na educação das 

crianças e jovens tornou-se a base ideológica e formativa de muitos pais. Sublinha-se que 

atualmente, uma parcela desses pais, ainda não passaram pela ruptura desse paradigma, seja 

porque a escola não é receptiva e fomentadora de novas culturas de participação ou por questões 

de ordem econômica em interação com a cultura escolar, ao não considerar os intervenientes 

como, horários, formato da reunião entre outros aspectos que dificultam a participação da 

família.  Desse modo, pode-se inferir que: 

 

[...] a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo antes um processo 

histórico de construção coletiva. Coloca-se assim, a necessidade de se preverem 

mecanismos institucionais que não apenas viabilizem, mas também incentivem 

práticas participativas dentro da escola pública. (PARO, 1992, p.262) 

 

Posto isso, ao analisarmos a realidade do CPM/Jequié-BA, objetivamos compreender 

como se dava a interação escola/família. Seria esta relação marcada por uma participação 
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pontual e esporádica, ou integrava outros dispositivos proposto por uma concepção de 

participação social e democrática como propõe os documentos legais? 

Para Silva; Teixeira e Alencar (2012), para cada classe social a ideia de sucesso escolar 

está ligada a um estilo de vida diferente, mas para lograr êxito (na vida profissional) as famílias 

investem quase sempre, em uma estratégia comum: a educação institucionalizada. Assim sendo, 

como o conceito de sucesso escolar pode ser relativo, conforme os estratos sociais, a percepção 

sobre como proceder em relação à participação nos espaços de decisão dentro da escola também 

são distintas e sofrem alterações de um espaço para outro. 

Muitos pais, por diferentes razões têm-se limitado a acompanhar o boletim de 

desempenho dos filhos sem estabelecer um vínculo com a formação acadêmica dos mesmos, 

esse comportamento é comum, tanto na escola pública, como na escola privada. 

Na escola privada, como sugere Júlio Groppa Aquino ‒ em conferência realizada no 

programa Café Filosófico da TV Cultura de abril de 2010 ‒ a escola transformou-se em um 

espaço para blindar as crianças, cuja conduta dos pais tenta comandar e encomendar uma 

educação (bem público), moldada ao seu estilo, filosofias e expectativas. Tal circunstância é 

forjada pelo poder aquisitivo mais favorável dessas famílias.  

Todavia, existe ainda um grupo de pais que se excetua a essas duas categorias, ao 

considerar necessária sua presença na escola, não para moldá-la à sua vontade pessoal, mas para 

democraticamente, fazer desta, um espaço coletivo e participativo. São pessoas cuja perspectiva 

funda-se no fato de que: 

 

[...] para funcionar a contento, a escola necessita da adesão de seus usuários (não só 

de alunos, mas também de seus pais ou responsáveis) aos propósitos educativos a que 

ela deve visar, e que essa adesão precisa redundar em ações efetivas que contribuam 

para o bom desempenho do estudante. (PARO, 2007 apud RIBEIRO, 2011, p. 21) 

 

 

De acordo com algumas pesquisas, a relevante participação social em conjunto com 

profissionais engajados, tem feito das escolas militares na Bahia e no Brasil uma referência de 

ensino, reconhecidas por sua excelência e comprometimento com a educação, impulsionado a 

família a participar mais do contexto escolar. Segundo Alencar et al.: 

 

Esse comprometimento com o sucesso escolar do aluno é percebido pelos próprios 

discentes e suas famílias, o que gera um clima de confiança e motivação favorável ao 

desempenho. Dessa forma, a família colabora com a escola no sentido de apoiar, 

favorecer e garantir o maior aproveitamento das aprendizagens, bem como cobrar o 

cumprimento das exigências de estudos feitos pela instituição. (SILVA; TEIXEIRA; 

ALENCAR, 2012, p. 8) 
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No intuito de divulgar a experiência de parcerias entre família e escola nos CPM, autores 

e pesquisadores sublinham:  

 

Os gestores da instituição [...] promovem a valorização do trinômio família-escola-

aluno, considerando de fundamental importância, a ação de cada agente na construção 

de um ambiente favorável ao sucesso dos alunos que ultrapassa os limites do espaço 

escolar. Essas ações combinadas de família e escola constituem estratégias que 

conduzem os discentes a adotar competências válidas para seu aperfeiçoamento. 

(SILVA; TEIXEIRA; ALENCAR, 2012, p.8) 

 

 

Importa tensionar, o fato de que pesquisas no cenário nacional das instituições de ensino 

sobre a relação família e escola, apontam para entraves como, ausências, negligências, 

incompreensão e divergências entre os entes escola e família ‒ no que se refere aos objetivos e 

expectativas da vida escolar dos alunos ‒ enquanto na rede CPM além do esforço para ampliar 

a interação entre a escola e os pais, no sentido de desenvolver uma cultura participativa mais 

efetiva entre estas duas instituições, esta rede tem sido exitosa quanto a este propósito.  

 

3 Resultados  

 

É inequívoca a premissa de que a presença da família nas mais variadas circunstâncias 

da vida escolar, influencia significativamente a dinâmica e qualidade do trabalho empreendido 

pelos gestores e discentes. Marques (1987, p. 69) acrescenta que “a participação de todos, nos 

diferentes níveis de decisão e nas sucessivas faces de atividades, é essencial para assegurar o 

eficiente desempenho da organização”, seja ela, de qual natureza for.  

Desse modo, para compreender os aspectos envolvidos na tarefa de viabilizar a efetiva 

interação entre escola e família no CPM realizou-se um estudo de caráter qualitativo a partir da 

observação participante de setembro de 2016 a agosto de 2017. As recolhas de dados constaram 

ainda de entrevista semiestruturada e análise documental. Os agentes deste estudo compuseram-

se, por três professores, um coordenador pedagógico, a diretora escolar e três pais de discentes 

dessa instituição. 

A análise das entrevistas revela uma narrativa em que os pais afirmam atuarem 

constantemente na escola e de envolver-se na construção da proposta de educação para seus 

filhos. Ratificaram a importância da parceria entre escola e família para o processo de ensino-

aprendizagem, como pode ser constatado no excerto abaixo: 
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Eu sempre procuro saber como está o rendimento dela na escola, se ela está 

apresentando algum comportamento inadequado, se está tendo dificuldade, até 

porque tem alguns fatores que só o pai para dar jeito, não é função do professor (Mãe 

1). 

 

 

Dentre os pais entrevistados, apenas um afirmou envolver-se com questões relativas ao 

Conselho Escolar, o que nos remete à análise do depoimento feito por um professor: 

 

É mais rara a participação dos pais em espaços de deliberações, uma vez que o pai/mãe 

é mais preocupado com o filho em sua individualidade que em coletividade 

(Professor1). 
 

 

Nesse contexto, entretanto, um pai se constituiu exceção. Indagado sobre o caráter do 

seu nível de envolvimento com a escola, afirmou:  

 

Eu vou para acompanhar as notas, mas também para reivindicar melhorias para a 

escola. Já buscamos junto ao governador do Estado, a melhoria de materiais como, 

carteiras e da infraestrutura da própria instituição. Isso, mesmo sem participar de 

Colegiado Escolar. 
 

 

O posicionamento do (Professor 2) nos remete a Sayão (2012), sobre a divisão dos 

papéis desenvolvidos por família e escola.  

 

[...] um pai chegar para a gente e dizer, isso são vocês quem tem que saber o que fazer 

com o “meu filho”. Nós enquanto professores estamos tendo que ser também 

educadores, no sentido de dar educação doméstica, o que não é nossa função, a nossa 

função é escolarizar. 

 

 

O estudo evidenciou certas divergências entre as narrativas nas diferentes categorias. Os 

pais entrevistados reiteraram sua participação. Contudo, dois dos três professores ao analisarem 

de modo geral, afirmaram que a presença dos pais era descontinua e pouco efetiva, existia um 

ou outro pai que estava mais presente na escola, quando solicitado ou por iniciativa própria. 

A observação do último plantão de pais apontou, no entanto, que de um total de 876 

alunos, 722 pais estiveram presentes, uma média significativamente alta. O coordenador 

pedagógico explicitou que a estratégia usada para reunir os pais é enviar comunicados, que 

precisam fundamentalmente retornar assinados. Quando nós convocamos reuniões e plantões, 
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os pais realmente aparecem em grande número (Coordenador Pedagógico). Afirmou ainda, 

que os entes partícipes do Conselho Escolar são atuantes e tem boa frequência.  

A diretora em seu depoimento, corroborou com a fala do coordenador e dos pais ao dizer 

que a escola avaliou a participação das famílias como satisfatória, e fez um adendo: Tem o pai 

intermediário, ele vem aqui só no momento de plantão e pronto. E há outros pais que só 

aparecem quando chamados, quando solicitados. 

 

4 Conclusão 

 

A análise das entrevistas e as observações contínua in locu permitem inferir que os pais 

são presentes nesta escola, contudo a presença do pais nem sempre corresponde ás expectativas 

que os professores têm do que venha ser participação democrática. 

A formação continuada, aspecto fundamental para minimizar as assimetrias entre os 

entes envolvidos, tem sido descontínua e pouco efetiva para a formação dos gestores e 

professores. Além desse aspecto, o gestor assume uma série de papéis burocráticos 

administrativos que tende a afastá-lo das demandas de caráter pedagógico.  

Em face disso, e da falta de uma política de formação continuada para os envolvidos na 

construção da proposta pedagógica da escola, há uma correlação entre as expectativas da gestão 

escolar e a participação dos pais relativo ao que se compreende como construção coletiva, 

resumindo-se ao atendimento aos convites da escola, a anuência sobre a organização escolar 

etc.  

Conclui-se assim, que o caráter da interação escola/família observada na pesquisa 

indica, que esta participação é vertical, construída pela escola para os pais e não com os pais, 

como se espera que ocorra na escola pública, gratuita e democrática. A natureza da participação 

resume-se ao compartilhamento de informações sobre calendário escolar, boletim de 

rendimento escolar, comportamento dos alunos e aos chamados da gestão para comunicação 

sobre verbas e explanação do plano de execução financeira, em que os pais que compõem o 

Conselho Escolar, inquestionavelmente, chancelam o que foi planejado pela gestão.   

São poucos os pais entre os entrevistados, que apresentam um envolvimento mais 

propositivo e qualitativo no ambiente escolar. Majoritariamente, a participação dos pais na 

escola está voltada para questões específicas e relativas ao desempenho escolar dos seus filhos. 

Perguntados sobre o Projeto Político pedagógico, todos os pais pesquisados afirmaram nunca 

ter participado de decisões pedagógicas, e no que se refere ao financeiras e administrativo, o 
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Conselho Escolar atua de acordo com as orientações da gestão, anuindo as decisões previamente 

tomadas pela escola.  

Por outro lado, o fato dos gestores escolares avaliarem bem a participação dos pais e 

dos professores contraporem tal percepção, indica que há uma correspondência entre o caráter 

da participação esperada e efetivada pela categoria de pais e gestores escolares. Relativos aos 

pais, estes entendem estarem participando efetivamente da gestão escolar, visto que 

correspondem positivamente ao limite do que lhes é proposto pela escola. 

Dessa forma, para os professores essa presença massiva não se traduz em efetiva 

participação democrática. Pode-se afirmar que o esperado pelos entes sobre participação e 

interação social família/escola necessita de apropriação crítica, no sentido de perceber essa 

participação como, a possibilidade de construir um projeto pedagógico democrático e coletivo, 

tendo em vista a contribuição e participação de todos que compõem a comunidade escolar.   
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Resumo: O presente texto é resultado do trabalho em desenvolvimento na Escola Municipal 

Eliel Cerqueira Mendes, que foi alicerce para a nossa pesquisa sobre a relação comunidade e a 

escola, através do qual investigamos como a cultura familiar interfere no comportamento das 

crianças. Desse modo, optamos pela abordagem da pesquisa qualitativa, utilizando as 

características do estudo de caso etnográfico prescindida em duas técnicas: a entrevista 

semiestruturada e a observação participante. Nesse sentido, a pesquisa em desenvolvimento 

está consubstanciada teoricamente pelas concepções de Dalmás (2002), Freire (1998).  

Palavras-chave: Família. Escola. Comunidade. Pré-escola. 

 

Abstract: This text is the result of work in progress at the Municipal School Eliel Cerqueira 

Mendes, which was the foundation for our research on the relationship between the community 

and the school, through which we investigate how family culture interferes with children's 

behavior. Thus, we opted for the qualitative research approach, using the characteristics of the 

ethnographic case study dispensed with in two techniques: the semi-structured interview and 

the participant observation. In this sense, research in development is theoretically substantiated 

by the conceptions of Dalmás (2002), Freire (1998). 
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1 Introdução 

 

O presente texto é resultado do trabalho em desenvolvimento na Escola Municipal Eliel 

Cerqueira Mendes e discute a relação comunidade e escola, através do qual investigamos como 

a cultura famíliar interfere no comportamento das crianças em sala de aula, cujo contexto social 

foi observado. Desse modo, optamos pela abordagem da pesquisa qualitativa, utilizando os 

princípios do estudo de caso etnográfico, lançando mão de dois dispositivos de pesquisa: a 

entrevista semiestruturada e a observação participante, sendo que entrevistamos professores da 

educação infantil (fase da pré-escola) e a gestão da escola, que nos revelaram como funciona 

essa interligação entre a instituição educacional e a comunidade local. Como aporte teórico foi 

adotado a metodologia de pesquisa qualitativa, pautada em concepções teóricas de Dalmás 

(2002) e Freire (1998). 

Para refletir sobre a relação escola e a comunidade, é preciso conhecer as diversas 

realidades que permeiam a escola e a comunidade, sabendo que elas se integram e se interligam 

no contexto escola e comunidade. As ações escolares devem ser pensadas com a comunidade, 

sendo assim, voltadas para o contexto cultural da comunidade, na qual a escola está inserida. 

Diante destes fatos, este trabalho busca conhecer o contexto cultural familiar das crianças na 

fase da educação infantil (pré-escola) e investigar a relação família-escola. 

O presente resumo, além dessa introdução, está assim constituído: fundamentação 

teórica; metodologia; discussão dos resultados, realizada por meio de análises das entrevistas 

e, por fim, as Conclusão. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O papel da escola pública é formar o cidadão e, com isso, entendemos que entre todos 

os aspectos do conhecimento a ser construído, encontramos o “ético e participativo”  

(DALMÁS, 2002). “Em nossa sociedade, a escola pública em todos os níveis e modalidades da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), tem como função 

social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o 

estudante solidário, crítico, ético e participativo” (BRASIL, 2004, p. 19). Assim, a escola é 

socialmente uma ferramenta de emancipação do cidadão que, através dela, passa a participar do 

contexto social, político e econômico no qual está introduzida. A respeito do saber “popular”, 

Paulo Freire (1998) diz que: 
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Por isso mesmo pensar certo coloca o professor ou a mais amplamente, à escola, o 

dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – 

mas também, como venho há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os 

alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 

(FREIRE, 1998, p. 33) 

 

 

A ideia proposta por Freire é de se discutir os saberes populares como forma de 

aproveitar as experiências dos estudantes, buscando compreender a comunidade em que a 

escola está inserida e fazendo uma ligação do conteúdo ensinado com a realidade de quem 

aprende.   

 

3 Metodologia 

 

O trabalho teve como ferramenta de investigação a pesquisa de abordagem qualitativa, 

do tipo estudo de caso etnográfico. Segundo Minayo (2000, p. 22), “a pesquisa qualitativa está 

a par do universo de significados sociais, no qual abrange aspirações, crenças, valores e atitudes, 

em que sucinta num profundo espaço das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser redutíveis a mensurações e operacionalização de variáveis.” 

A coleta de dados se efetuou por meio da entrevista semiestruturada e da observação 

participante. Por observação participante, esclarece Gil (2008, p.103), “consiste na participação 

real do conhecimento da vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”. 

Conforme citado acima, está pertinente no que tange a realização desse trabalho, pois foram 

observados os comportamentos das crianças no momento da rotina em sala de aula com a 

professora no período de um mês.  

 Sobre a entrevista, enfatiza Gil (2008, p.109), “que entrevista como a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formular perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam a investigação”. Nesse sentido, adequa-se a proposta desse 

trabalho, pois realizamos a entrevista com a diretora da escola. Estes instrumentos de coleta de 

dados foram escolhidos pela oportunidade de se vivenciar e interagir com as diversidades e 

singularidades dentro da sala de aula. 
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4 Resultados 

 

Utilizando-nos da entrevista semiestruturada como ferramenta de coleta de dados, 

analisamos as respostas das professoras e da gestão da escola de Educação Infantil, foi possível 

aproximarmo-nos do contexto cultural e familiar das crianças, além de investigar a relação 

família-escola do ponto de vista do planejamento escolar. Ao ser perguntado se as famílias 

participavam da escola e como se dava a interação família-escola, a gestora da escola 

respondeu:  

 

Algumas sim, que a integração é a de cuidado zelo, cuidado de trazer na escola porque 

a escola representa um lugar seguro em que a criança não está na rua. Agora o cuidado 

com as atividades com a assiduidade aí é outra questão (Gestora).  
 

 

 Nessa fala, é possível notar que a gestora da escola se preocupa com a falta de 

preocupação por parte dos responsáveis em relação às atividades e o desenvolvimento da 

criança em relação aos conteúdos, o que ela reafirma na fala seguinte a respeito da preocupação, 

da participação dos responsáveis na escola e sobre a maneira como as famílias procuram 

acompanhar o desenvolvimento da criança, a professora respondeu: 

 

Algumas estão sim, mas se preocupa como? Com a frequência em trazer sempre elas 

ficam preocupadas com a declaração do bolsa família: “diretora eu preciso daquela 

declaração, lá tá me pedindo”, com essa preocupação em trazer a frequência para ter 

esse retorno na declaração, não é um retorno de aprendizagem (Gestora). 

 

Com isso, a aprendizagem fica sob a responsabilidade e preocupação da escola, a família 

muitas vezes, conforme explica a gestora, preocupa-se com a frequência da criança na escola, 

pois isso, pode gerar corte de programas sociais. Nessa relação família-escola, a escola e a 

família possuem um papel importante na formação do indivíduo, já que a escola também é 

formada por pais, educadores, gestores, funcionários e membros da comunidade. Perguntada se 

existe um planejamento institucional que envolve a família, a gestora disse que:  

 

Durante as reuniões, quando é feito a reunião, é levantado isso; “olha, é preciso estar 

preocupado com a aprendizagem, precisa estar preocupado com o que a criança vai 

aprender? Será que está apta mesmo para ir para o prédio?” Entendeu? Trazer essa 

família para mais próximo da escola” (Gestora). 
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A necessidade da participação da família vai além de levar a criança à escola, é preciso 

que a família participe de forma a compreender que a criança é um sujeito social em 

desenvolvimento, que ela está aprendendo. Para isso, a preocupação com os resultados deve ser 

de ambos os lados (escola e família).  A educação infantil exige um cuidado especial, visto que 

cuidar e educar são dois aspectos indissociáveis, uma vez que uma criança precisa de cuidados 

biológicas, sociais e, também, emocionais. 

Em uma rotina escolar em que a instituição busca a participação da comunidade, é 

preciso uma maior conscientização por parte das famílias dos alunos, pois a preocupação com 

o bem estar das crianças deve ser de ambos os lados visando ao seu desenvolvimento e, assim, 

família e escola poderão interferir na educação de forma ativa e participante criando na relação 

escola e comunidade um ambiente propício à educação.  

 

5 Conclusão 

 

A escola e a comunidade se configuram como os dois principais contextos que 

interferem na vida das pessoas em diferentes aspectos, sejam eles, políticos, sociais, 

educacionais e/ou cognitivos. Esses contextos estão diretamente relacionados e, de fato, 

precisam estar integrados no sentido de promoverem o desenvolvimento humano. Porém, a 

realidade em que vivenciamos, levou-nos a pensar o quanto é importante uma reflexão sobre a 

relação entre a escola e a comunidade.  

Certamente, a escola é um espaço que tem por função propiciar ao aluno a construção 

de novos conhecimentos, mas, para além dessa função, é fundamental que ela contribua para 

formar cidadãos críticos que atuem de forma participativa na comunidade.  

  

 

Referências 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Caderno 1 Conselhos 

Escolares: democratização da escola e construção da cidadania. Brasília-DF, 2004.  

DALMÁS, Angelo. Planejamento participativo na escola: elaboração acompanhamento e 

avaliação. Petrópolis: Vozes, 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1998. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 



328 
 

MINAYO, Maria de Cecilia de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 16. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2000.  

 



329 
 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

Democratic and participative management 

 

 

Daiane de Jesus Andrade Pereira1 

dayandrade12144@gmail.com 

 

Tatiane Silva Almeida1 

tatielyalmeida9@gmail.com 

 

Luciene Matos de Souza2 

luciene.souza@uesb.edu.br 

 

 
1 Bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Pedagogia em Linha de Ação em Gestão no Ensino 

Médio, no Colégio Estadual Polivalente Edvaldo Boaventura. 
2 Coordenadora de Área do Subprojeto de Pedagogia em Linha de Ação em Gestão no Ensino Médio, 

na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

 

Resumo: O presente texto relata as atividades e algumas experiências vivenciadas pelas 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto de 

Pedagogia na linha de ação em Gestão Pedagógica, no Colégio da educação básica situado na 

região sudoeste da Bahia/Brasil. O Programa é importante para a formação dos graduandos em 

licenciatura, por levá-los a experienciar a prática, a qual é imprescindível para a qualificação 

profissional do futuro professor. Além disso, o PIBID não só colabora com a carreira docente 

dos acadêmicos, mas também, no caso da gestão pedagógica, aborda os aspectos relacionados 

à gestão democrática na escola como processo de participação de todas as pessoas que, direta 

ou indiretamente, integram a comunidade escolar, sejam eles gestores, professores, alunos, pais 

e funcionários. 

Palavras-chave: Gestão pedagógica democrática e participativa. Ensino e aprendizagem. 

PIBID. 

 

Abstract: This text reports the activities and some experiences lived by the scholars of the 

Institutional Program of Teaching Initiation Scholarship (PIBID), Sub-project of Pedagogy in 

the line of action in Pedagogical Management, in the College of basic education located in the 

southwest region of Bahia / Brazil. The program is important for the training of undergraduate 

students, as it takes them to experience the practice, which is essential for the professional 

qualification of the future teacher. In addition, PIBID not only collaborates with the academic 

career of academics, but also, in the case of pedagogical management, it addresses aspects 

related to democratic management at school as a process of participation by all people who, 

directly or indirectly, integrate the community school administrators, teachers, students, 

parents and staff. 

Keywords: Democratic and participatory pedagogical management. Teaching and learning. 

PIBID. 
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1 Introdução 

 

A gestão democrática participativa vem sendo discutida por vários pesquisadores da 

área, como a necessidade de a escola proporcionar uma prática educativa de qualidade, gerando 

a integração e a melhoria das práticas pedagógicas realizadas na escola. A gestão escolar cria 

condições favoráveis para o desenvolvimento do ser social e crítico. Para que isso ocorra é 

preciso que a escola tenha uma gestão democrática e participativa, envolvendo os pais, alunos, 

professores, gestores, funcionários, enfim, possibilitando que toda a comunidade escolar 

participe das decisões da escola. Sobre isso, Lück (2009, p. 69) elucida que a “escola 

democrática é aquela em que os seus participantes estão coletivamente organizados e 

compromissados com a promoção de educação de qualidade para todos”. 

Entender como se dá a constituição de uma gestão democrática participativa no 

cotidiano escolar constitui-se na proposta deste texto. Enquanto graduandas do curso de 

pedagogia e bolsistas PIBID, Subprojeto Pedagogia, Linha de ação Gestão Pedagógica no 

Ensino Médio, a partir do nosso contato com o espaço escolar, desenvolvemos ações e 

observações com o intuito de compreender a dinâmica da gestão escolar e os processos 

pedagógicos que envolvem a escola. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A participação por representação só se torna participativa, segundo Lück (2009, 2011), 

quando os membros participantes e representantes de um determinado grupo ou repartição 

tomam consciência da sua importância dentro do contexto inserido. Para isso se faz necessário 

uma mobilização dentro das instituições, a fim de que os representantes da escola atuem de 

forma efetiva e dinâmica, isto é, assumindo responsabilidades e não somente apenas discutindo, 

mas também construindo e analisando coletivamente as ideias e projetos criados, fazendo as 

devidas inferências que forem necessárias para o bem comum de todos. 

Foi então, a partir das abordagens de Lück (2009, 2011) sobre a importância da 

participação plena, que as bolsistas do PIBID: Gestão no Ensino Médio, do Colégio, grupo de 

ações do Grêmio Estudantil, organizaram, juntamente com toda a instituição do referido 

Colégio, uma roda de conversa com os representantes de classe, no intuito de promover a 

mobilização dos estudantes e a conscientização sobre a importância do Grêmio Estudantil no 

processo educacional. 
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Nesse processo, a identidade da escola se reflete em seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP). Assim, é importante que toda escola tenha o seu PPP definido e sempre atualizado, 

constituindo-se no primeiro passo ou passo preliminar. O programa deve ser aberto à 

comunidade escolar para que todos possam ter acesso. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9.394, de 12 de dezembro de 1996, no Art. 14 normatiza que: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, 1996) 

 

Com base na LDBEN, e para que a participação dos pais seja ativa na escola, os bolsistas 

do PIBID, linha de ação em Gestão Pedagógica, realizaram uma reunião com os pais dos alunos 

do ensino médio, para que estes pudessem participar da elaboração e revisão do PPP do colégio. 

Foi nesta perspectiva que o Conselho de Classe foi proposto e organizado pela 

coordenadora do referido colégio, juntamente com as bolsistas do PIBID Linha de Ação Gestão 

Pedagógica Ensino Médio, além de falar do desempenho do aluno, a coordenadora apresentou 

o PPP para os professores e para que estes também pudessem participar da elaboração e de sua 

revisão (DALBEN, 2004). 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a pesquisa-ação e participante, como suporte 

reflexivo e teórico. Nesta seção, foi relevante os estudos e discussões durante as reuniões 

semanais, juntamente com a coordenação geral da linha de ação durante o ano de 2015. 

 

4 Resultados 

 

Em uma das reuniões, foi realizada uma roda de conversa, que teve como objetivo a 

apresentação do Grêmio Estudantil aos alunos, para que pudessem compreender a sua 

importância e se mobilizassem para formar uma chapa. Nessa reunião, foi ressaltado o quanto 

a participação dos alunos poderia favorecer a participação efetiva dos discentes na gestão 

escolar do colégio, podendo assim, cooperar para o aumento da participação dos outros 

discentes da instituição de ensino no planejamento, nas discussões, palestras, projetos e 
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campeonatos, fazendo com que participassem juntamente com os pais, professores, 

funcionários, diretores, coordenadores e toda comunidade escolar, da construção das regras e 

das normas, da programação, e que tenham também uma voz ativa dentro da instituição de 

ensino. 

Sobre as ações do PPP, foram feitas várias atividades com os pais que estavam presentes 

na reunião, na qual puderam conhecer melhor toda a instituição escolar e participar da 

elaboração do PPP, dando suas opiniões do que gostava e do que não gostava na escola. 

Juntamente com os pais foi construída uma árvore, na qual o tronco representava, na opinião 

dos pais, as coisas boas que a escola possuía, e as folhas representavam o que a escola 

apresentava como tendência para melhorar. No momento das discussões, foi também sugerido 

o nome de um dos pais para se candidatar a eleição de representante do segmento pais na escola. 

Estas ações mostram o empenho da equipe escolar em promover a participação ativa e 

efetiva da família, ponto que tem sido o esforço da coordenação pedagógica, traduzido nos atos 

de convidar os pais bem como ações da escola. Evitando deixar as famílias à margem das ações 

que envolvem os processos formativo e escolar, como é pontuado por Lück (2011, p. 73), 

baseado em relatos da diretora de uma determinada escola que, “quanto à participação dos pais, 

ela é muitas vezes desejada para tratar de questões periféricas da vida escolar, como, por 

exemplo, [...] acompanhar os filhos quando eles apresentam problemas de comportamento e/ou 

aprendizagem”. Assim, ressaltamos que as famílias dos alunos do ensino médio e da educação 

profissional estão, verdadeiramente, engajados na elaboração do PPP. 

Sobre o Conselho de Classe, estavam presentes alguns professores, os vice-diretores, a 

diretora da escola, a coordenadora, alguns funcionários e as bolsistas do PIBID na linha de ação 

em Gestão Pedagógica no Ensino médio. O Conselho foi proveitoso, apesar de alguns 

professores pontuarem que o Conselho de Classe é somente para discutir sobre o desempenho 

de uma determinada turma ou de alguns alunos, ou seja, acreditam que se resuma apenas em 

avaliar o aluno, conforme o seu comportamento em sala-de-aula e, com isso, muitos não vão 

para o Conselho. 

 

5 Conclusão 

 

Diante do exposto e do experienciado no Colégio, durante este período, percebemos um 

esforço por parte da gestão para que discentes e docentes participem das decisões tomadas no 

cotidiano escolar, além da construção coletiva do PPP. Esse incentivo se dá a partir da criação 

de projetos que envolvem todos os segmentos da escola, pois se trata de uma instituição que 
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recebe vários programas e projetos no âmbito estadual e federal, os quais têm como propósito 

promover e incentivar a participação de seus membros. 

O colégio, por mais participativo que seja, enfrenta o desafio de promover uma gestão 

democrática participativa de qualidade e efetiva, que funcione como um dos meios para a 

construção de uma cidadania emancipadora, capaz de tomar decisões individuais e coletivas, 

articulando-se para a compreensão da realidade social e de si mesmo. 

Contudo, diante das experiências vivenciadas no PIBID “Gestão Pedagógica Ensino 

Médio”, fica evidenciado o quanto este Programa tem apresentado resultados satisfatórios, 

atingindo as suas metas de estar contribuindo na formação de futuros pedagogos. 

Com isso, cria-se uma aliança entre universidade e escola, proporcionando uma 

articulação entre teoria e prática, assim como a reflexão necessária para uma prática docente 

consciente da complexidade que envolve o processo educativo. 

Por fim, os futuros Pedagogos ao conviver no interior da escola, tem a oportunidade de 

participar de planejamentos de aulas, atividades pedagógicas, elaboração do PPP. Todos os 

momentos dentro da instituição são considerados importantes, pois permitem ao educador em 

formação perceber a realidade da escola, caracterizando este contato como algo imprescindível 

em sua formação acadêmica. Assim, o estudante consegue compreender a relevância da ação 

docente no processo de ensino-aprendizagem e pedagógico na sua totalidade. 
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Resumo: O presente relato trata das experiências vivenciadas no Centro de Apoio Pedagógico 

pelos bolsistas do PIBID de Gestão no Ensino Fundamental, no período de março a junho de 

2015. A metodologia do trabalho se refere a um relato de experiência baseado nas discussões 

em rodas de conversa sobre a temática escola e família e na construção coletiva das discussões 

I Seminário Família e Escola: em busca de uma Educação de Qualidade. 

Palavras-chave: Gestão Pedagógica. Família e escola. Educação Inclusiva. 

 

Abstract: This report deals with the experiences lived in the Pedagogical Support Center by 

PIBID scholarship holders in Management in Elementary Education, from March to June 2015. 

The methodology of the work refers to an experience report based on discussions in talk about 

the school and family theme and in the collective construction of the discussions I Family and 

School Seminar: in search of a Quality Education. 

Keywords: Pedagogical Management. Family and school. Inclusive education. 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

Este trabalho é o resultado dos estudos referentes ao processo de discussões e ações 

ocorridas no período de março a junho de 2015, embasado no tema Escola e Família. Nossos 

estudos iniciaram com o intuito de compreender a importância da participação da família na 

escola, bem como o papel mediador da gestão pedagógica. Visando atingir ao objetivo proposto, 
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fizemos algumas leituras do texto “Trabalho com as famílias: uma das tarefas da coordenação”, 

de Luzia Angelina Marino Orsolon (2012), que traz a reflexão da importância do coordenador 

pedagógico escolar frente às dinâmicas que regem o processo ensino-aprendizagem, dentro de 

uma perspectiva crítica e construtiva da participação da família em todo seguimento escolar.  

E, também, do “Família e escola: como essa parceria pode favorecer crianças com necessidades 

educativas especiais” (PORTELA; ALMEIDA, 2009), no intuito de ressignificar a participação 

da família na escola.  

Relatamos experiências vivenciadas como bolsistas no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), instituído pelo Ministério da Educação e gerenciado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cuja culminância 

dos estudos realizados consistiu no I Seminário Família e Escola: em busca de uma Educação 

de Qualidade, que aconteceu no dia 10 de junho de 2015, no qual foi organizado pelo Subprojeto 

de Pedagogia, linha de ação Gestão Ensino Fundamental e Subprojeto Interdisciplinar, linha de 

ação em Educação Especial, ambos do PIBID. O evento foi organizado juntamente com os 

bolsistas, coordenadores e supervisores das escolas. O público alvo do evento foram os pais e 

os professores da educação básica, estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) e a comunidade.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A educação tem uma função singular no processo de humanização do homem e de 

transformação social. Assim, o coordenador é de grande importância na articulação entre a 

família e a escola, já que envolve ação pedagógica, administrativa, gestão e docentes. Contudo, 

Orsolon (2012) assinala os dilemas que impedem a representação familiar com mais intensidade 

no ambiente escolar e como isso influencia na verdadeira função da escola. A autora nos instiga 

a refletir cuidadosamente a relação que a família e a escola têm estabelecido e que podem vir a 

estabelecer através da dialogicidade individual e coletiva. A educação se depara com diferentes 

subjetividades de alunos, em relação ao contexto social, aos valores, à etnia, ao econômico e 

cultural.  

Orsolon (2012) ressalta que a escola tanto em relação à organização como em relação à 

gestão e seus docentes não se encontram preparadas para o futuro. Por sua vez, a família está 

deixando de cumprir a sua responsabilidade educacional dos seus filhos, passando totalmente 

essa responsabilidade para a escola.  Diante dessa realidade, a autora ressalta que o coordenador 

pedagógico vem ampliando sua função no sentido de buscar articular um trabalho que dê 
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visibilidade maior os pais na comunidade escolar, mostrando para essa família a sua 

responsabilidade no ambiente educacional.  

Ressaltamos que Orsolon (2012) traz algumas ideias a respeito do trabalho da 

coordenação na relação família-escola. Para tal, acredita que a parceria é uma das estratégias 

de grande poder na relação família e escola, e que essa parceria discorre em realizar um projeto 

comum, na qual possa amparar as famílias na confiança múltipla e cumplicidade. A mediação 

dessa parceria é função do coordenador pedagógico por saber interceder os possíveis conflitos 

entre a escola e as famílias.  

Diante disso, no Seminário realizado foi possível fomentar a importância do diálogo 

entre família e escola, pois é por intermédio da dialogicidade que ambas irão se compreender 

mutuamente a fim de uma educação de qualidade. Com isso, conforme Orsolon: 

 

 

A participação dos pais na escola pode ocorrer, no âmbito individual, no sentido de 

buscar e receber orientações sobre a caminhada escolar do filho, e, no âmbito coletivo, 

quando eles podem contribuir com a gestão da escola, como membro do conselho 

escolar, da associação de pais e mestres, ou de outro canal de participação previsto no 

projeto político-pedagógico. (ORSOLON, 2012, p. 178) 

 

Nas discussões sobre a contribuição do coordenador pedagógico na articulação da 

participação integrada da família no processo ensino pedagógico, Orsolon (2012) ratifica 

algumas diretrizes que servem como base para os futuros coordenadores pedagógicos, um dos 

agentes articuladores do trabalho coletivo na escola. Assim, cabe ao coordenador pedagógico 

conhecer as diversas configurações familiares e se relacionar com essas famílias sem 

preconceito, além de conhecer seus perfis, bem como a situação econômica e financeira dessas 

famílias para abrir espaço às famílias a participarem da gestão escolar.  

Com isso, levamos em consideração que escola é um espaço de promoção humana, a 

participação é uma conquista processual, visto que o gestor e o coordenador pedagógico por 

serem os articuladores e organizadores desse espaço. É necessário ter sempre em suas ações a 

flexibilidade de perceber que nem todas as famílias não participam do processo educacional de 

seus filhos por serem acomodados, mas sim por ainda não se verem como parte daquele espaço. 

Portanto, é necessária uma gestão democrática que crie estratégias de participação coletiva para 

uma ressignificação do espaço escolar. 
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3 Metodologia 

 

A metodologia do trabalho se refere a um relato de experiência acerca dos estudos sobre 

o processo de discussões e ações ocorridas no período de março a junho de 2015, partindo do 

tema Escola e Família, baseado nas discussões em rodas de conversa sobre a temática escola e 

família e na construção coletiva do I Seminário Família e Escola: em busca de uma Educação 

de Qualidade. 

 

4 Resultados  

 

Nesse viés, nós, bolsistas, juntamente com a coordenadora do Subprojeto de Pedagogia, 

na linha de ação de Gestão no Ensino Fundamental, promovemos o I Seminário Família e 

Escola. Houve uma grande participação das famílias dos alunos do Centro de Apoio Pedagógico 

e da Escola Municipal Senador João Calmon, onde possui uma sala de atendimento 

multifuncional, dos professores dessas escolas, da comunidade ouvinte e também surda de 

Jequié, e estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  

Os palestrantes apresentaram para o público presente suas experiências com a 

deficiência. O que mais chamou a atenção foi a palestra motivacional de Cláudio Vieira, um 

rapaz com deficiência física, que mostrou a todos que não devemos ver as coisas através das 

dificuldades, e sim crer que tudo é possível.    

No Centro de Apoio Pedagógico é possível perceber que a gestão busca constantemente 

inserir a família na vida escolar dos filhos e estreitar laços entre a família e o centro, visto que 

são realizados projetos, encontro e festas visando a essa aproximação. Sendo assim, durante a 

nossa trajetória de experiência como bolsistas do PIBID, acompanhamos algumas intervenções, 

partindo para mais um estudo para perceber e compreender a ação pedagógica que o CAP 

executa perante o Projeto Político Pedagógico, que por sua vez foi construído com sua própria 

participação. 

Dessa maneira, Portela e Almeida (2009) ressaltam, em uma perspectiva sócio-

histórico-cultural, como a parceria família-escola pode favorecer no processo educacional de 

alunos com deficiência. É inegável que a família é a principal mediadora do processo 

educacional dos seus entes, e a escola é aquela que promove a sistematização dessa educação 

para a emancipação social dos sujeitos. Com isso: 
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apesar de possuírem características e possibilidades diferenciadas, com bastante 

frequência essas instituições se superpõem e se complementam, atingindo ambas as 

condutas do indivíduo de tal modo, que não se pode abordar o desenvolvimento do 

indivíduo e a sua educação sem tê-las em conta. (PORTELA; ALMEIDA, 2009, 

p.149) 

 

 

A família e a escola têm uma função essencial na formação da criança em sua totalidade, 

a família ocupa um lugar privilegiado, pois é a formadora primária e mediadora entre o homem 

e a sociedade. Nesse aspecto, a criança com deficiência, sendo mais dependente da família, tem 

esta como a instituição social mais importante. Portela e Almeida (2009) enfatizam que os pais, 

ao participarem constantemente da vida escolar de seus filhos, ajudam os filhos a progredir 

mais na escola.  

Percebemos que os pais exercem grande influência na vida dos filhos, é necessário que 

família e escola passem a trabalhar juntas em busca de uma educação de qualidade, 

principalmente quando os sujeitos da aprendizagem são pessoas com necessidades especiais. 

Portela e Almeida (2009) afirmam que é preciso que as famílias se vejam com participantes do 

processo educacional dos seus filhos, não deixando a responsabilidade de educar apenas para a 

escola, pois de acordo com a Declaração de Salamanca (1994), além dos Ministérios da 

Educação e das escolas, as famílias e a comunidade devem se mobilizar para contribuir com a 

educação das crianças com necessidades educativas especiais.   

A escola precisa abrir as portas às famílias, colocando de lado a sua autoridade e 

enxergar que a família pode contribuir de maneira significativa para o trabalho educacional, 

pois ela tem o conhecimento prático sobre seus filhos, é necessário que família e escola 

assumam uma relação de compromisso e reciprocidade. 

 

5 Conclusão 

 

Constatamos que foi de extrema importância para a nossa formação os estudos, a 

organização e a participação no I Seminário Família e Escola. Percebemos uma mudança no 

nosso comportamento pessoal e como futuros docentes, diante da vivência de reconhecer o 

valor da relação entre família e escola para a emancipação social do sujeito mesmo em suas 

deficiências.  
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Resumo: Este trabalho trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é comparar as 

experiências dos bolsistas no Subprojeto do PIBID de Educação Física do Ensino Fundamental 

no Colégio da Policia Militar de Jequié com a disciplina de Estágio Supervisionado II do curso 

de Licenciatura em Educação Física da UESB, que foi vivenciado em três escolas da rede 

pública de ensino do mesmo município. Ambas as experiências proporcionaram um 

aprendizado ímpar, cada uma na sua perspectiva, mostrando a importância do contato com a 

escola e ampliando as possibilidades de ensino num ambiente tão plural e heterogêneo. Sendo 

assim, ressalta-se a importância de vivenciar essas e outras possibilidades existentes no meio 

acadêmico, explorando todas as alternativas pertinentes para uma melhor formação e 

entendimento do ambiente escolar. 

Palavras-chave: PIBID. Estágio Supervisionado. Formação docente. 

 

Abstract: This work is an experience report, whose objective is to compare the experiences of 

the scholarship holders in the PIBID Subproject of Physical Education of the Elementary 

School at the Colégio da Policia Militar de Jequié with the discipline of Supervised Internship 

II of the Licenciatura course in Physical Education at UESB, which was experienced in three 
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public schools in the same municipality. Both experiences provided unique learning, each in its 

perspective, showing the importance of contact with the school and expanding the possibilities 

of teaching in such a plural and heterogeneous environment. Thus, the importance of 

experiencing these and other possibilities existing in the academic environment is emphasized, 

exploring all relevant alternatives for a better formation and understanding of the school 

environment. 

Keywords: PIBID. Supervised internship. Teacher training. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, bem como a 

disciplina de Estágio Supervisionado II são diferentes formas de aproximar os graduandos dos 

cursos de licenciatura do espaço profissional, mais especificamente a escola. O PIBID é um 

programa do Governo Federal que foi instituído pela Capes em 2008, tendo como finalidade o 

incentivo de melhorias na educação brasileira (GRANZOTTO; MARQUEZAM, 2008, p.02). 

O subprojeto do PIBID Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia na linha de ação Ensino Fundamental tem o objetivo de proporcionar aos bolsistas que 

estão na Licenciatura de Educação Física uma experiência inicial no trabalho docente, numa 

articulação junto com a escola desenvolvendo estudos, pesquisas e atividades que insiram no 

dia-a-dia escolar, conhecimentos relacionados com atividade física e a saúde, conforme o edital 

PIBID n° /2012 CAPES.  

No que tange aos Estágios Supervisionados nos cursos de licenciatura, são uma 

exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

com o intuito de inserir o futuro professor no contexto profissional, exercitando sua prática 

docente. Constitui-se em um espaço de formação que deverá acontecer sob a supervisão e 

orientação direta de profissionais da universidade e, ainda, considerar a 

participação/intervenção dos profissionais que atuem nos diferentes espaços educativos 

(ATTIE et al., 2013). 

Este relato tem como objetivo, a partir das vivências enquanto bolsistas do PIBID e 

atuantes no Estágio Supervisionado II, comparar as experiências vivenciadas nos dois campos 

de acordo com a proposta de cada um, destacando aspectos comuns e distintos que sejam 

relevantes para a formação profissional. 
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2 Referencial Teórico 

 

O estágio é uma atividade teórica e prática de conhecimento, fundamentação, diálogo e 

intervenção na realidade, este sim, objetivo da práxis, ou seja, “é no âmbito da sala de aula, da 

escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se efetiva” (PIMENTA; LIMA, 2008, 

p. 45). 

O PIBID pode ser definido como uma política de formação inicial que assim como o 

estágio, também, contribui para a formação do futuro professor. As contribuições do programa 

se referem, principalmente, ao fato dos estudantes dos cursos de Licenciatura terem a 

possibilidade de adentrar nas realidades da escola, acompanhados de professores com mais 

experiência tanto da universidade como da escola pública. 

Nessa perspectiva, o PIBID se configura como um elemento integrador entre teoria e 

prática no contexto da formação dos futuros professores, uma vez que pode permitir a 

articulação entre os conhecimentos adquiridos na universidade e os saberes observados dentro 

da escola, rompendo com a dualidade teoria e prática, firmando a ideia de que os conhecimentos 

acadêmicos, disciplinares, científicos contribuem para a formação docente (NOFFS; 

RODRIGUES, 2016). 

 

2 Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência construído por discentes do sétimo semestre do 

curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB e, paralelamente, participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID. Tal relato foi realizado a partir das experiências vivenciadas no Estágio 

Supervisionado II em três escolas da rede pública de ensino da cidade de Jequié-BA e na 

atuação no Subprojeto de Educação Física na linha de ação do Ensino Fundamental, em parceria 

com o Colégio da Polícia Militar.  

 

3 Resultados  

 

O Estágio é obrigatório nas licenciaturas, o Programa de Iniciação à Docência é opcional 

mediante a uma seleção interna, ressaltamos que a inserção no PIBID é permitida a partir do 

terceiro semestre, enquanto o Estágio Supervisionado se inicia a partir do sexto semestre no 

curso de Educação Física. A alternativa de antecipar o contato com o futuro ambiente de 
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trabalho, viabilizado pelo Programa, sem dúvida, é um fator primordial para a qualificação do 

futuro professor, tendo em vista que o possibilita a vivenciar o chão da escola e as suas relações 

estabelecidas. Embora, vale salientarmos que, conforme Lima (2012): 

 

Entre indagações e reflexões, dúvidas e conquistas, quando paramos para ir às raízes 

e determinantes da questão vemos que PIBID em relação ao Estágio e as Práticas de 

Ensino, mesmo que aparentemente semelhantes, pertencem a campos de poder, 

estrutura, funcionamento e condições objetivas diferentes. (LIMA, 2012, p. 244) 

 

Destacam-se aqui o modo como ambos se revelam dentro de suas prerrogativas, 

percebemos que a vivência no PIBID oportuniza outro olhar acerca da docência, mesmo que a 

proposta não seja a regência, mas sim a coparticipação (LOUREIRO; OLIVEIRA, 2016). O 

colégio de atuação do subprojeto do Ensino Fundamental, por possuir uma ideologia militar, 

tem como lema a disciplina dos alunos, além de contar com uma estrutura física e humana que 

proporciona um ambiente favorável para o aprendizado dos discentes e para o desenvolvimento 

do trabalho do professor. Contudo, apesar de viabilizar a prática docente, a escola em questão 

é uma das exceções dentro do contexto das escolas públicas da cidade, no que tange a estrutura 

física, disciplina e recursos materiais e humanos, o que pode gerar ilusões românticas acerca da 

profissão em questão, sem esquecer de que o ambiente é controlado, bem como a autonomia do 

educador dentro da escola e na relação aluno-professor, muitas vezes, é limitada pela ideologia 

militar.  

Em contrapartida, o Estágio ainda que seja um momento crucial para a formação do 

docente, nele são encontradas, muitas vezes, a resistência da escola, alunos, professores 

alocados e hábitos enraizados neste ambiente, situações que, às vezes, comprometem o 

desenvolvimento das atividades do estagiário. Durante a execução da regência, situações 

inusitadas foram percebidas, entre elas, destacam-se a ausência de formação específicas de 

alguns professores titulares em Educação Física, ausência de planejamento, desprestígio da 

Educação Física quanto ao conhecimento, falta de respeito por alguns alunos, inexistência de 

sistematização dos conteúdos e escassez de materiais específicos para a materialização dos 

conhecimentos da disciplina.   

  

5 Conclusão 

 

O PIBID possibilita o contato com a escola mais cedo, isso, sem dúvida, é um fator 

primordial para o licenciando, tendo em vista que antecipa a familiarização com o futuro 
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ambiente de trabalho, bem como as situações provenientes deste espaço. Vale ressaltarmos que 

o Programa possui uma estrutura e agentes que tornam essa prática menos conflituosa, embora 

tenha o fator limitante que é o bolsista não assumir todos os componentes da docência na 

disciplina.  

Em contrapartida, o Estágio proporciona os dois lados da moeda, que se pode nomear a 

realidade “nua e crua” das escolas. Neste período, o estagiário enxergará as entrelinhas da 

“teoria”, aquilo que nenhuma universidade, entre quatro paredes, pode possibilitar que são as 

relações interpessoais. Relações essas que muitas vezes não podem ser previstas e nem 

explicadas, tamanha a complexidade, mas que são singulares para o percurso deste futuro 

professor.  

Logo, ressaltam-se a importância de vivenciar essas e outras possibilidades que existem 

no meio acadêmico, tendo em vista que elas contribuem para uma melhor compreensão acerca 

da relevância de “viver” a escola explorando todas as alternativas disponíveis para uma melhor 

formação e compreensão do ambiente escolar.  
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Resumo: O uso de experimentos como ferramenta didática para o ensino de Ciências vem 

ganhando força nos últimos anos, sobretudo pela necessidade de buscar soluções para amenizar 

as dificuldades dos educandos em entender e aplicar conceitos científicos. Esse trabalho 

consiste em uma atividade prática de determinação do teor de álcool na gasolina fundamentada 

na experimentação investigativa através da aplicação de conceitos químicos e matemáticos de 

maneira interdisciplinar. O trabalho foi realizado em uma escola pública situada na região 

sudoeste da Bahia em uma turma de Técnico em Segurança do Trabalho, módulo I, na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos, a partir de experiências vivenciadas PIBID. Ao 

realizar a atividade verificou-se a importância do uso na experimentação no ensino de Ciências 

e sua relação com o cotidiano a partir do desenvolvimento cognitivo aplicado a uma situação 

do cotidiano, tendo como objetivo tornar esse conhecimento significativo ao aluno.  

Palavras-chave: Experimentação. Interdisciplinaridade. PIBID. 

 

 

Abstract: The use of experiments as a didactic tool for science teaching has been gaining 

strength in recent years, mainly due to the need to seek solutions to ease the difficulties of 

students in understanding and applying scientific concepts. This work consists of a practical 

activity to determine the alcohol content in gasoline based on investigative experimentation 

through the application of chemical and mathematical concepts in an interdisciplinary way. 

The work was carried out in a public school located in the southwestern region of Bahia in a 

class of Workplace Safety Technician, module I, in the Youth and Adult Education modality, 

based on lived experiences PIBID. When carrying out the activity, it was verified the 

importance of use in experimentation in Science teaching and its relation with the daily life 
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from the cognitive development applied to a daily situation, aiming to make this knowledge 

meaningful to the student. 

Keywords: Experimentation. Interdisciplinarity. PIBID. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

   

O ensino de Ciências ao longo da história tem buscado diferentes abordagens como 

referencial teórico para transmitir o saber científico. Diante disso, surge a necessidade de se 

pensar na epistemologia da relação ensino-aprendizagem no campo das ciências da natureza e 

da matemática. Essas áreas do conhecimento se encontram relacionadas umas com as outras 

apesar de todas as subáreas terem suas particularidades e especificidades.  

As disciplinas de ciências naturais e matemática possuem alguns conceitos que 

geralmente são complexos para a compreensão imediata, ou ainda, por serem relacionados com 

o cotidiano dos alunos. Visando preencher algumas dessas lacunas na aprendizagem, várias 

correntes vêm ganhando força nas últimas décadas como é o caso da experimentação, o lúdico 

no ensino de Ciências e a abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA.  

O ensino com ênfase na interdisciplinaridade também vem sendo enfatizado nos 

programas curriculares, sobretudo nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, nos quais 

propõem o desenvolvimento das atividades de maneira contextual relacionando às diferentes 

áreas do conhecimento e à sua aplicação ao cotidiano.  

Este trabalho tem como objetivo aplicar a abordagem da experimentação investigativa 

na qual o aluno usou como suporte teórico o conhecimento científico, sobretudo de Química e 

Matemática, para determinar o percentual de álcool na gasolina.  

  

2 Fundamentação Teórica 

 

Ao pensar na epistemologia do ensino, o professor é sujeito fundamental no processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que deve ser o intermediador do conhecimento, ideia proposta 

por Paulo Freire (1996). Assim, é necessário o uso de metodologias focadas no aluno, criação 

de ambientes que estimulem a construção do conhecimento a partir de situações-problema em 

diferentes níveis.  
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Chevellard (1991) considera a classe como um sistema didático, cujos elementos são os 

alunos, professores e conteúdos, porém, isso só ocorre quando a ação docente é eficaz e os 

alunos aprendem. Nesse caso, os conteúdos estão em função dos outros dois elementos, uma 

vez que ele é gerado por uma análise docente tendo como alvo os alunos. 

A experimentação no ensino de Ciências tem sido aplicada em muitas escolas 

brasileiras, contudo, em sua maioria, as instituições não possuem infraestrutura adequada, como 

laboratórios ou até mesmo profissionais habilitados para exercer a função de professor de 

Ciências. A investigação no ensino de Ciências é fundamental para aplicar ou construir 

conceitos e ideias de determinado fenômeno. A investigação, segundo Caamaño (2004), é uma 

atividade que direciona o educando a resolver um problema proposto e também o 

acompanhamento dos resultados obtidos ao longo do processo. O autor classifica a investigação 

em dois tipos: uma, para resolver problemas teóricos, outra para os práticos.  

O problema teórico consiste, de modo geral, em sugerir hipóteses para responder 

determinada pergunta, tendo como base a fundamentação teórica como ferramenta de 

resolução. Por outro lado, a investigação prática se baseia, principalmente, em resolver um 

problema cotidiano através do saber científico, mas com ênfase em critérios práticos como o 

uso da instrumentação como ferramenta investigadora.  

Para Caamaño (2004), a realização do trabalho prático investigativo pode ser organizada 

em: exposição do problema, planejamento, realização experimental, tratamento dos dados, 

evolução dos resultados e comunicação da investigação. E o trabalho prático apresenta dois 

direcionamentos possíveis, são eles: concepção atomística e concepção holística. 

 No trabalho prático, a concepção atomística consiste na defesa de que se devem realizar, 

inicialmente, experimentos básicos de investigação mínima, como foram utilizados pelos 

alunos da Educação de Jovens e Alunos – EJA no experimento de investigação do teor de álcool 

na gasolina. E a concepção holística propõe a investigação desde o início, ou seja, que as 

técnicas operacionais sejam desenvolvidas ao longo do curso da atividade realizada.  

Este trabalho se fundamentou na teoria da experimentação investigativa, outro conceito 

utilizado para realização desse trabalho é o da experimentação no ensino de Química, o qual é 

considerado por Giordan (1999), agente fundamental nos processos de elaboração do 

pensamento científico que, posteriormente, tem relação direta com a natureza social, técnica e 

cognitiva. Para o pesquisador, é preciso:  
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Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é uma 

necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de ciências, pois 

a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar preferencialmente nos 

entremeios de atividades investigativas. (GIORDAN, 1999, p.45) 

 

 

É importante que se relacione a investigação e a experimentação aplicada ao ensino de 

Ciências para uma turma da EJA, a partir de aspectos interdisciplinares, sobretudo, no 

conhecimento químico e matemático aplicado.  

 

3 Metodologia 

 

A metodologia consistiu em um levantamento das abordagens existentes verificando 

qual seria a mais adequada para realizar o experimento de determinado teor de álcool na 

gasolina. Nesse caso, utilizou-se a experimentação como referência por realizar uma análise 

qualitativa ou quantitativa de um determinado fenômeno. A partir dessa ideia, pode-se 

investigar a veracidade ou reprodução de uma teoria ou até mesmo utilizar os conhecimentos 

científicos teóricos para resolver um problema proposto, podendo ser de interesse ambiental, 

econômico e social.  

Este trabalho foi desenvolvido a partir das experiências obtidas durante as ações 

realizadas pelos bolsistas de Iniciação à Docência – ID, do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, em uma escola pública, situada no sudoeste baiano, nas turmas 

de Segurança do Trabalho Módulo II. As turmas foram organizadas em três grupos e a cada 

grupo foi solicitado que escolhesse um posto de gasolina da cidade e trouxesse uma amostra de 

100 ml de gasolina para que fosse verificado, experimentalmente, o percentual de álcool no 

produto. Para tanto, foram utilizados os seguintes materiais: proveta de 100 ml, pisseta com 

água destilada, água e gasolina.  

Na primeira etapa, adicionou-se a amostra de gasolina na proveta até que ela atingisse 

um volume de 25 ml, logo após, foram adicionados 25 ml de água, ou seja, o volume total da 

mistura que deveria atingir 50 ml. Em seguida, a mistura foi agitada para depois entrar em 

repouso, nesse processo, os alunos anotaram em seus blocos as fases da água, do álcool e da 

gasolina, após a mistura ficar em repouso por alguns minutos, foi analisado o volume de cada 

fase, se houve mudança ou não. A partir dessa análise, os alunos verificaram a mudança de 

volume entre as fases, relacionando os resultados com os conceitos de misturas, separação de 

misturas, densidade e polaridade das moléculas envolvidas.  
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Na segunda e última etapa, os alunos calcularam o percentual do teor de álcool na 

gasolina, aplicando os conceitos químicos e matemáticos, que foram estudados em sala de aula. 

Após a obtenção dos dados, foi realizada uma comparação do valor obtido com o do padrão, 

isto é, da quantidade de álcool comum na gasolina.   

Ao final dos trabalhos, os alunos discutiram os resultados dados pelos grupos e sua 

relação com dados da literatura. Para isso, eles utilizaram conceitos de misturas, separação de 

misturas, polaridade das moléculas, densidade, cálculo de porcentagem e algumas técnicas 

instrumentais foram utilizados pelos alunos para realizar a presente atividade prática.  

 

4 Resultados 

 

A realização dessa atividade possibilitou inserir os alunos dentro do contexto 

socioeducacional, uma vez que foram utilizados conhecimentos químicos e matemáticos para 

determinar o percentual de álcool na gasolina. Além disso, fica evidente que atividades 

investigativas, aparentemente simples, podem dinamizar o ensino de Ciências tendo como foco 

o aluno.  Portanto, os objetivos foram alcançados visto que foi executado o que fora planejado, 

obtendo-se um resultado satisfatório.   

.  

5 Conclusão 

 

Tendo em vista a escolha da temática e critério investigativo experimental, infere-se que 

a prática docente vai muito além do ensino tradicional, o qual é a realidade da maioria das 

escolas do ensino básico. A experimentação no ensino de Ciências pode contribuir 

significativamente para minimizar lacunas na aprendizagem de conteúdos relacionados às 

ciências exatas e naturais. O ensino tendo como parâmetro a interdisciplinaridade das áreas do 

conhecimento vem ganhando força nos últimos anos e mostra-se um dos aliados à inovação e 

ao fomento da relação ensino-aprendizagem nas escolas da educação básica.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo  refletir sobre a importância da estética no ensino-

aprendizagem da ciência, especialmente a química, tanto para os alunos do ensino básico como 

do ensino superior. 

Palavras-chave: Estética. Ensino-aprendizagem. Química. 

 

Abstract: This work aims to reflect on the importance of aesthetics in the teaching-learning of 

science, especially chemistry, both for students in basic education and in higher education. 

Keywords: Aesthetics. Teaching-learning. Chemistry. 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

A experiência estética pode ser vista como um fenômeno altamente influente no 

processo gradativo da construção de conhecimentos de um indivíduo. Na química não é 

diferente, já que é uma ciência que possui fortes relações com a arte e, por isso, é capaz de gerar 

inúmeras experiências interligadas à emissão de juízo. Dentre os inúmeros exemplos de 
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componentes capazes de gerar belas experiências estéticas dentro da química, há uma série de 

moléculas que são consideradas como belíssimas, verdadeiras obras-primas, sendo, portanto, 

objetos de admiração. Essas moléculas podem ser simples ou mais complexas, porém, cada 

uma com suas particularidades e propriedades são capazes de influenciar na sua estrutura.  

Sendo assim, este trabalho objetiva trazer à tona uma reflexão em torno da importância 

da estética no ensino-aprendizagem da ciência, especialmente a química, tanto para os alunos 

do ensino básico como do ensino superior. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Todo e qualquer indivíduo é capaz de emitir juízo acerca do que se pode contemplar.  

Um questionamento muito simples e conveniente ao tratarmos de juízo estético é saber o que 

ocorre no momento em que nos deparamos com uma obra de arte? Baumgarten (1714-1762) 

foi um dos filósofos do século XVIII que primeiro introduziu o termo “estética” em meio a sua 

abordagem sobre o conhecimento sensorial que chega a apreensão do belo e se expressa nas 

imagens da arte. Trouxe à tona a importância das faculdades sensíveis humanas, geralmente 

desconsideradas a favor das faculdades intelectuais, o filósofo visava mostrar que a 

sensibilidade perante a estética não provém do entendimento ou da razão, mas sim da fantasia 

ou imaginação. Os trabalhos de Baumgarten abrangendo o campo da estética foram de grande 

notoriedade no meio filosófico, chegando ao ponto de estimular outros filósofos, dentre eles 

Immanuel Kant, filósofo considerado como o principal da era moderna (CHAGAS, 2012). 

Uma das abordagens mais pertinentes de Kant é aquela que abrange a existência de um 

juízo estético, um lugar em que há a capacidade de crítica, a faculdade de pensar e julgar, e, 

também, expõe sua visão sobre o juízo do ser humano diante do que é belo. De acordo com a 

discussão kantiana, essa aptidão da emissão do juízo estético é totalmente inerente ao ser 

humano e, em suas entrelinhas, é possível percebermos que a estética está mais do que 

interligada ao sentirmos o prazer ou o desprazer, não possuindo, portanto, vínculo algum com 

conhecimentos ou conceitos que o indivíduo inicialmente possa acomodar (KANT, 2008; 

SANTOS, 2010).  

Assim, mediante a compreensão em torno do juízo estético, é possível reconhecermos 

que a estética pode ser uma chave para diversas experiências científicas que poderíamos ousar 

chamar de marcantes e instigadoras. Conhecendo a química, podemos admitir que esta ciência 

em sua totalidade possui fortes relações com a arte, uma vez que se depara com a beleza em 

que as reações químicas ocorrem ou, ainda, a formosura que pode ser percebida numa simples 
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ou complexa estrutura molecular e, até mesmo, na forma como a tabela periódica é apresentada 

(HOFFMANN, 1999). 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada é de cunho bibliográfica, buscou-se estudar o tema a partir de 

artigos de Leonel Ribeiro dos Santos (2010), que abrange de forma bastante concisa a 

experiência estética dentro da concepção Kantiana, e de Roald Hoffmann (1999), que traz uma 

abordagem acerca da “beleza das moléculas”, entre alguns outros. Sinalizou-se alguns 

apontamentos pertinentes para uma reflexão sobre os impactos da experiência estética em 

relação ao ensino-aprendizagem da ciência, em especial, a química. 

 

4 Resultados 

 

Na análise dos estudos, foi denominada PG5 uma molécula que possui uma 

peculiaridade indiscutível assemelhando-se a forma de uma árvore. Trata-se de uma molécula 

gigantesca, que contém 200 milhões de vezes a massa do átomo de hidrogênio.  

 

 

 

 

Figura 1: Molécula PG5. 
Fonte:  Molécula sintetizada por Dieter Schlüter e seus colaboradores, do Instituto de Tecnologia de Zurique, na 

Suíça. 

 

 

 

Podemos citar ainda a molécula de fulereno C60 que, assim como os demais fulerenos, 

devido a sua forma tridimensional, ligações insaturadas e sua estrutura eletrônica, apresenta 

propriedades físicas e químicas únicas que podem ser exploradas em várias áreas da bioquímica 

e da medicina. O fulereno C60 é bastante similar a uma bola de futebol. Uma de suas 
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aplicabilidades pode ser em casos de câncer para transportar medicamentos através do corpo 

humano, podendo-se então evitar danos ao corpo. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Molécula de Fulereno C60. 
Fonte: Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça. 

 

 

Essas estruturas moleculares e tantas outras existentes podem ser vistas como 

impressionantes e belas, ou algumas de beleza enigmática, como disse Hoffmann (1999) sobre 

algumas moléculas. Contudo, elas não são da maneira que são por acaso, existem razões 

específicas que levaram cada uma dessas moléculas a assumir determinada estrutura e, 

consequentemente, apresentar uma forma diferente. 

Isso ocorre em razão da maneira como os átomos estão ligados entre si, que além de 

determinar as propriedades que uma substância, apresentam também cor, cheiro e forma, bem 

como sua reatividade. Um fator que leva as moléculas a se apresentarem de uma forma especial 

é a geometria molecular.  

As formas geométricas para as moléculas são variadas, podemos compreender melhor 

a maneira na qual se dá a determinação da geometria de uma molécula conhecendo a teoria de 

repulsão dos pares de elétrons da camada de valência (RPECV). Os pares de elétrons do átomo 

central funcionam como nuvens eletrônicas que se repelem mutuamente. Desse modo, elas 

ficam orientadas na maior distância possível umas das outras, a quantidade de pares eletrônicos 

ao redor do átomo central é que irá determinar geometria molecular.  

A quantidade de átomos existentes nas moléculas e as ligações que o átomo central 

realiza, bem como a existência ou não de pares de elétrons são aspectos que podem nos auxiliar 
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no reconhecimento da sua geometria molecular, levando-nos a compreender que a forma 

espacial que cada molécula assume influência sobre ela mesma.  

 

5 Conclusão 

 

Há uma estreita relação entre a estética e a experiência científica, a estética possui 

uma habilidade considerável de tornar a ciência mais atraente, podendo auxiliar, de forma 

significativamente eficaz, na construção dos saberes dos indivíduos. Vale ressaltarmos que 

da mesma maneira que a experiência pode ser diferente de pessoa para pessoa, é 

compreensível também que a construção de saberes, à qual nos referimos ao longo de toda 

a abordagem deste trabalho, possa se dar de maneira distinta em cada indivíduo. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um ciclo de oficinas temáticas sobre funções 

orgânicas, no qual teve como tema central os medicamentos e sendo um dos métodos usados o 

estudo de caso. Foi desenvolvido por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência-PIBID, do subprojeto Química e Sociedade, no Colégio da Polícia Militar (COM), 

localizado na cidade de Jequié-BA, com alunos do 3° ano do ensino médio. O objetivo é 

enfatizar o estudo das funções orgânicas que estão presentes em medicamentos, verificando os 

princípios ativos de suas substâncias. Foi utilizado o enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA), buscando correlacionar a aprendizagem química aos conhecimentos 

práticos e sociais. O trabalho foi desenvolvido por meio de estudo de caso, o qual promove uma 

aprendizagem significativa e participativa. 

Palavras-chave: Medicamentos. Funções Orgânicas. Estudo de caso.  

 

Abstract: This work presents the results of a cycle of thematic workshops on organic functions, 

in which drugs were the central theme and one of the methods used was the case study. It was 

developed by scholarship holders from the Institutional Program for Teaching Initiation 
Scholarships-PIBID, of the Chemistry and Society subproject, at the Military Police College 

(COM), located in the city of Jequié-BA, with students from the 3rd year of high school. The 

objective is to emphasize the study of the organic functions that are present in medicines, 

verifying the active principles of their substances. The Science, Technology, Society and 
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Environment (CTSA) approach was used, seeking to correlate chemical learning with practical 

and social knowledge. The work was developed through a case study, which promotes 

meaningful and participatory learning. 

Keywords: Medicines. Organic Functions. Case study. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

Para ensinar funções orgânicas aos alunos do terceiro ano do ensino médio, no Colégio 

da Polícia Militar, nós bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) sob a orientação da professora supervisora e da coordenadora geral, decidimos utilizar 

diferentes estratégias para diversificar a maneira com que esse conteúdo vem sendo ensinado. 

Orientados pelo enfoque da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), 

desenvolvemos um ciclo de oficinas temáticas em que usamos estratégias modernas com o 

intuito de fugir do modelo tradicional: transmissor-receptor. Buscamos desenvolver a 

participação dos alunos, bem como a sua autonomia nas atividades de aprendizagem.  

O objetivo desse trabalho é abordar, de forma mais dinâmica, as funções orgânicas, 

explorando outros aspectos do processo de ensino-aprendizagem não apenas os de ordem 

cognitiva, mas também de ordem social e tecnológica. Dessa forma, permitindo que os alunos 

construam uma imagem da química como uma ciência presente no cotidiano e seu 

conhecimento útil para a vida humana.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A aprendizagem ocorre na interação entre as pessoas e destas com o mundo, nas relações 

sociais, assim, o ensino-aprendizagem consiste no conjunto de ações que articulam as atividades 

desenvolvidas e aquisição de informações e de construção de conhecimento (VYGOTSKY, 

2000). 

O estudo de caso se constitui em um bom meio para uma aprendizagem eficaz, o 

professor pode intervir com uma pedagogia centrada em experiências estimuladoras de decisão 

contribuindo com a formação do aluno como cidadão. De acordo com Sá e Queiroz (2009, p. 

19), durante o estudo de caso, pode-se “identificar e definir o problema, acessar, avaliar e usar 

informações necessárias à solução do problema”. Pensando dessa forma, as oficinas temáticas 
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foram planejadas a fim de instruir e preparar os alunos com conhecimentos químicos que os 

possibilitaram resolver problemas.   

 

3 Metodologia 

 

As oficinas de intervenção aconteceram variando entre slides, vídeos e experimentos e 

ou discussões de textos reflexivos, seguidos de comentários e direcionamento ao tema em 

questão. Atrelado ao que a professora ensinava na turma de ensino médio foram montados e 

organizados encontros de explicação e experimentação. Para enfatizar o tema Funções 

Orgânicas, escolhemos a temática dos medicamentos, fizemos 5 (cinco) intervenções. 

Na primeira intervenção, apresentamos o programa aos alunos e esclarecemos como 

funcionava nossa atuação. Foi apresentado o tema em um bate-papo informal sobre o uso dos 

medicamentos e a presença da química nos fármacos. Os alunos responderam um questionário 

diagnóstico com seus conhecimentos prévios; na segunda intervenção, exibimos vídeos 

explicativos e reportagens feitas com farmacêuticos e pesquisadores sobre a utilização dos 

medicamentos. Fizemos a leitura de textos provocativos e mediamos uma discussão a respeito 

da automedicação, um problema decorrente no nosso país; na terceira intervenção, preparamos 

uma oficina prática utilizando alguns medicamentos e seus princípios ativos. Identificamos 

cada uma das reações e diferenciamos quanto a cor e a função orgânica presente; na quarta 

intervenção, desenvolvemos um júri simulado com o tema Medicação prescrita x 

Automedicação e, na quinta e última intervenção, fizemos um estudo de caso, em que os alunos 

perceberam que a automedicação pode ter consequências gravíssimas como desencadear um 

problema de saúde ou mesmo levar o paciente à morte. 

 

4 Resultados 

 

Os alunos da escola disseram que a abordagem e o método com que as oficinas 

apresentaram os conteúdos de química ajudaram bastante no aprendizado da disciplina e, 

também, fazerem correlação com os conceitos químicos com o cotidiano. Os alunos deram 

depoimentos importantíssimos de avaliação do ciclo de oficinas e do projeto PIBID. A seguir 

foram transcritos alguns relatos: 

 

Como na sala de aula o professor “tem que dar o conteúdo”, muitas vezes não tem 

aquela parte de dinâmicas, além de ser ensino médio. Eu acho que o PIBID veio 
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justamente para isso, para a gente aprender de forma mais dinâmica, que reforça o que 

está sendo dado em sala de aula. (Aluno A) 

 

Aluno, principalmente adolescente preza por coisas novas, coisas dinâmicas. Com as 

aulas a gente aprende. Mas é como se no PIBID sustentasse os conhecimentos. 

Aprender coisas novas. Foi ótimo. (Aluno B) 

 

O PIBID é importante para a gente aprender a entender a tão temida “química.” Antes 

eu odiava química, não que eu ame hoje, mas passei a ver de um jeito mais legal, graças 

ao PIBID. (Aluno C) 

 

 

 Os relatos dos alunos apresentaram maior autonomia nas atividades, ampliaram a 

capacidade de tomada de decisão, um posicionamento crítico sobre o tema e uma aproximação 

do conteúdo com o cotidiano. Os alunos que participaram assiduamente do projeto se sentiram 

agradecidos aos bolsistas e alegres com a evolução deles no desempenho da disciplina de 

química.  

 

Gostaria de agradecer a iniciativa, a Uesb. Em uma comparação quando se estuda 

línguas, uma coisa que se fala é: ‘Não se fala a língua apenas com a boca, mas também 

com o corpo.’ Eu acredito que o conhecimento não é só teórico, ele é prático também e 

é isso que o PIBID trouxe para a gente, uma proposta além do que a sala de aula nos 

traz. Isso proporcionou aprender de uma maneira mais fácil. A contextualização 

quebrou uma barreira que existia com a química. (Aluno D) 
 

 

Observamos que o estudo de caso foi resolvido com facilidade pelos alunos e que foi 

um método acertado porque os alunos conseguiram fazer uma aproximação do conteúdo com 

o cotidiano e aprimoraram a capacidade de tomada de decisão responsável. Segundo os alunos 

que participaram de todas as oficinas, o estudo de caso serviu para sedimentar as aprendizagens 

e discussões anteriores sobre o tema, bem como fazer com que a compreensão do conteúdo se 

tornasse mais fácil.   

 

5 Conclusão 

 

Os resultados, obtidos a partir da participação nas oficinas e da análise dos relatórios 

elaborados pelos bolsistas, demonstram que os alunos tiveram autonomia no desenvolvimento 

das atividades e posicionamento crítico sobre o tema. Segundo os alunos, o uso do estudo de 

caso fez com que a compreensão do conteúdo se tornasse mais fácil e o processo de construção 

de aprendizagem fosse mais participativo, prazeroso e eficaz.  
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Resumo: O presente trabalho sobre a construção do conhecimento científico a partir de oficinas 

apresenta um estudo voltado às práticas de Química com o intuito de desenvolver um trabalho 

científico e investigativo com os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Mary Rabelo, 

localizado no bairro do Mandacaru, Jequié-BA. A priori, foi desenvolvida uma visita aos 

laboratórios da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, campus Jequié, para que 

os alunos pudessem entender um pouco sobre os estudos desenvolvidos cientificamente nesse 

local e, a partir dessa visita, nos encontros realizados no colégio, foi possível desenvolver 

oficinas abrangendo os assuntos teóricos trabalhados na turma do 2° ano, tais como: 

balanceamento químico, massa molar, mol, estequiometria e soluções. Para análise do 

conhecimento adquirido a partir das oficinas, foram aplicados alguns questionários com 

perguntas pertinentes envolvidas com os experimentos realizados. A partir das respostas dos 

alunos pode-se observar que algumas respostas foram bem formuladas, enquanto outras 

estavam desorganizadas e simplificadas, uma vez que as respostas deveriam demonstrar um 

conhecimento científico mais descritivo e explicativo.   

Palavras-chave: Conhecimento científico. Investigação. Experimentação.  
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Abstract: The present work on the construction of scientific knowledge from workshops 

presents a study focused on the practices of Chemistry in order to develop a scientific and 

investigative work with high school students from Mary Rabelo State School, located in the 

Mandacaru neighborhood , Jequié-BA. A priori, a visit was made to the laboratories of the 

State University of Southwest Bahia-UESB, campus Jequié, so that students could understand 

a little about the studies developed scientifically in that place and, from that visit, in the 

meetings held at the school, it was possible to develop workshops covering the theoretical 

subjects worked in the 2nd year class, such as: chemical balance, molar mass, mol, 

stoichiometry and solutions. To analyze the knowledge acquired from the workshops, some 

questionnaires were applied with pertinent questions involved with the experiments carried out. 

From the students' answers, it can be seen that some answers were well formulated, while 

others were disorganized and simplified, since the answers should demonstrate a more 

descriptive and explanatory scientific knowledge. 

Keywords: Scientific knowledge. Investigation. Experimentation. 

 

 

1 Introdução 

 

A utilização de oficinas contendo experimentação no Ensino Médio possibilita aos 

discentes das instituições de ensino uma forma alternativa de Aprendizagem Significativa na 

área das Ciências. Sabe-se que alguns desafios são enfrentados pelos professores de Química 

na rede de ensino, como, por exemplo, a junção da teoria com a prática, onde as escolas não 

disponibilizam locais apropriados para demonstrações de experimentos, tampouco os materiais 

a serem utilizados para realizar tais experimentos. Assim o PIBID proporciona oficinas com 

práticas inovadoras que trazem conexões com a aula teórica, para assim, haver uma 

contribuição ao professor da disciplina, permitindo ao mesmo um ensino significativo e 

adicional, e assim ajudando no aprendizado do aluno. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A experimentação é uma ferramenta com grande utilidade para o ensino de química e 

vários estudiosos percebem que as atividades de cunho investigativo, quando bem aplicadas, 

permitem ao aluno atingir uma aprendizagem significativa (GUIMARÃES, 2009). Esta 

estratégia investigativa trará ao aluno a possibilidade de uma aprendizagem ampla, na qual 

encontrará novos horizontes na ciência, além de conseguir relacionar a teoria com a prática, 

uma vez que essa é uma dificuldade enfrentada tanto pelo docente quanto pelo discente, pois 

no ensino de Ciências é notória a dificuldade do aluno em relacionar a teoria desenvolvida em 
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sala de aula com a realidade a sua volta. “Considerando que a teoria é feita de conceitos que 

são abstrações da realidade” (SERAFIM, 2001), entendemos que ao aluno é indispensável 

reconhecer o conhecimento científico no seu cotidiano para que possa entender melhor a teoria 

que é dada em sala de aula. 

Dessa forma, fica explícita a necessidade da experimentação para uma aprendizagem 

rebuscada do aluno. Como diz Freire (1997), “para compreender a teoria é preciso experienciá-

la”. A realização de experimentos em Química representa um momento para que o aluno possa 

estabelecer a relação entre teoria e prática de forma mais plena. 

Reginaldo et al. (2012) apud Fagundes (2007) “tenta mostrar que a experimentação 

pode ser um meio, uma estratégia para aquilo que se deseja aprender ou formar, e não o fim.”, 

assim esse recurso não tem o objetivo de comprovar o conteúdo abordado, mas sim auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem.   

 

3 Metodologia 

 

As oficinas foram realizadas com base no conhecimento prévio dos alunos, buscando, a 

partir do conteúdo aplicado em sala de aula, fazer com que os mesmos entendessem e 

correlacionassem o conhecimento científico adquirido ao fazer uso da experimentação, 

tornando assim a teoria mais próxima da realidade. Dessa forma, em sua maioria, foram 

utilizados materiais de fácil acesso e baixo custo, explorando dentro do possível, o 

conhecimento de cada aluno, instigando-os diante dos fenômenos a sua volta. Ao fim das 

práticas eram distribuídos questionários relacionados à atividade realizada, os quais serviram 

de base para quantificar o trabalho de forma geral e analisar se houve uma mudança de conceito. 

 

4 Resultados 

 

Durante as reuniões do PIBID foram aplicados alguns questionários, que geralmente 

eram respondidos na semana posterior a oficina trabalhada. Estes questionários serviram como 

guia para entendermos quais pontos do assunto os alunos conseguiram compreender.  Dentre 

estes achamos interessante destacar os que estão em negrito abaixo. 

É importante salientar que os questionários aplicados continham perguntas ou questões 

abertas. Assim, para quantificar as respostas, foi considerada a ideia do que os alunos haviam 

escrito. 
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Para você, porque é importante estudar química? 

 

a) A química está em nosso dia a dia 

b) Para muitas coisas, como aprender novas experiências 

c) Saber como algumas coisas funcionam ou agem 

d) Aprendeu a mexer com produtos químicos 

e) Aprofundar os 

conhecimentos  

 

 

 

 

Gráfico 1: Número de respostas atribuídas a cada item da pergunta. 

  

 

 

Esta pergunta é particularmente importante, pois com base nas respostas pode-se ter 

uma noção do que os alunos acham desta disciplina. Por conta de muitas vezes os conteúdos de 

Química serem trabalhados de maneira demasiadamente teórica, impedindo os alunos de 

identificarem como a Química se apresenta na realidade em que estes se encontram há a ideia 

de que esta é uma disciplina chata e que não faz parte do dia a dia do aluno. No entanto podemos 

perceber, com base no gráfico acima, e na pergunta vinculada a este, que muitos dos alunos do 

PIBID, mesmo que de maneira incompleta, pensam que a importância da Química está nesta 

estar inserida na realidade dos mesmos. 

Na segunda questão, que foi mais relativa ao conteúdo estudado, é importante destacar 

que os alunos citaram no que foi pedido para o experimento do brigadeiro e também para o 

experimento da massinha de modelar. 
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Defina os reagentes e os produtos dessa reação. 

 

A) Reagentes: leite condensado, 

margarina, achocolatado em pó e 

granulado  

 

     Produto: Brigadeiro 

B) Reagentes: farinha de trigo, sal, 

óleo, água, corante líquido laranja 

     Produto: massa de modelar 

C) O produto é o leite condensado, o 

     chocolate em pó e a manteiga  

D) Não identificaram produtos ou 

     reagentes 

 

 

 

Gráfico 2: Número de respostas atribuídas a identificação dos produtos e reagentes. 

 

 

 

Com base na questão acima e no gráfico vinculado à mesma, pode-se perceber que o 

como era de se esperar, boa parte dos alunos conseguiram identificar que os produtos e 

reagentes para os experimentos da massinha de modelar e do brigadeiro. Com isso, é possível 

inferir que a utilização de experimentos simples pode ser uma alternativa interessante para que 

os alunos possam enxergar a como a Química se apresenta no cotidiano e para compreender 

fenômenos e conceitos científicos. Como é possível ver no gráfico dos resultados, alguns alunos 

não conseguiram identificar quem eram os produtos e reagentes dos experimentos realizados e 

um deles confundiu quem representava o produto da reação. Apesar da experimentação ser uma 

ferramenta estimulante para o aprendizado do aluno, não significa que esta atingirá a todos, 

visto que algumas pessoas não conseguem fazer ligações entre o conteúdo e a prática, seja pela 

linguagem utilizada pelo professor ou por outros motivos. 

Outro ponto que se apresentou como uma ideia em que alguns alunos tiveram 

dificuldade de entender é o conceito de mol. Alguns discentes o confundiram com massa 

molecular enquanto outros perceberam que esta grandeza se refere à quantidade de matéria.  
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5 Conclusão 

 

Por meio das oficinas aplicadas pode-se desenvolver a busca e investigação do 

conhecimento científico. Os discentes, em grande parte, conseguiram identificar conceitos 

químicos dentro de um contexto mais cotidiano. No entanto também foi perceptível que nem 

todos o identificaram, havendo alguns equívocos em determinados pontos do conteúdo por 

parte de alguns alunos. 
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Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é importante 

para a qualidade da educação básica no Brasil. O PIBID de Química/UESB tem se mostrado 

bastante efetivo para a aprendizagem dos alunos do ensino médio, as atividades propostas pelos 

bolsistas têm agregado conhecimentos tanto na parte do conteúdo estudando, como na criação 

de cidadão críticos e interessados pela química nos fenômenos do seu cotidiano. 

Palavras-chave: PIBID. Ensino de química. Ensino-aprendizagem. 

 

Abstract: The Institutional Teaching Initiation Scholarship Program - PIBID is important for 

the quality of basic education in Brazil. The PIBID of Chemistry / UESB has been shown to be 

quite effective for the learning of high school students, the activities proposed by the fellows 

have added knowledge both in the content of the content being studied, as well as in the creation 

of critical citizens interested in chemistry in the phenomena of their daily lives . 

Keywords: PIBID. Chemistry teaching. Teaching-learning. 
 

1 Introdução 

 

Uma das dificuldades dos licenciados em química é como preparar sua aula para que 

tenha uma abordagem contextualizada do conteúdo ensinado com o cotidiano e sair do ensino 

conteudista que ainda é praticado nas salas de aula do Brasil. O Programa Institucional de Bolsa 
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de Iniciação à Docência – PIBID dá a oportunidade de alunos bolsistas dos cursos de 

licenciatura serem inseridos na sala de aula ainda durante a sua graduação acompanhados do 

professor supervisor. 

O objetivo desse trabalho é mostrar como uma mudança no comportamento dos 

bolsistas do PIBID trouxe benefícios tanto para os alunos como para os próprios bolsistas 

licenciandos em Química, durante as oficinas realizadas no período letivo de 2015 e como o 

saber ouvir os alunos mudou a forma que os alunos viam o PIBID de Química. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O ensino de Química no Brasil ainda é muito tradicionalista, a química nas escolas se 

efetua de forma exclusivamente verbalista, na qual ocorre apenas uma mera transmissão de 

informações (TFOUNI, 1987). Para se tornar efetivo, o ensino de Química deve ser 

problematizador, desafiador e estimulante, de maneira que seu objetivo seja o de conduzir o 

estudante à construção do saber (LIMA, 2012). A disciplina de Química, nos dias de hoje, no 

ensino médio, ainda é vista pelos alunos como umas das mais difíceis (SILVA, 2011). 

Fórmulas, cálculos, equações químicas, tabela periódica, tudo isso muitas das vezes não faz 

sentido para o aluno e, assim, acaba não ocorrendo uma aprendizagem.  

Na geração atual, o ensino em que somente o professor é o portador do conhecimento 

está ultrapassado, é preciso aguçar a  curiosidade do aluno, estimulando sua capacidade de se 

arriscar e de se aventurar na bisca do conhecimento e, de certa forma o “imuniza” contra o 

poder apassivador do “bancarismo” (FREIRE,1996). Diferente da geração de 20 anos atrás, as 

pessoas têm bastante facilidade para obter informações através da televisão e da internet, então 

não existe mais o papel do professor de informar o conteúdo ao aluno e sim de mostrar como 

aquilo está presente no seu cotidiano e ensiná-lo a explorar o conteúdo. Dessa forma, é possível 

fazer com que os alunos despertem a vontade de aprender química. Para Garrido, o professor: 

 

 

aproxima, cria pontes, coloca andaimes, estabelece analogias, semelhanças ou 

diferenças entre cultura “espontânea e informal do aluno”, de um lado, e as teorias e 

as linguagens formalizadas para cultura elaborada, de outro favorecendo o processo 

interior de ressignificação e retificação conceitual. (GARRIDO, 2002, p. 13)  

 

No momento em que o aluno percebe que faz parte do seu próprio aprendizado e que o 

conteúdo estudado faz sentido, ao explicar os fenômenos que ocorrem na sociedade e na 
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natureza, acaba contribuindo para um contexto didático e pedagógico que vai levar a química 

para a sua realidade, fazendo com que haja a sua aproximação com a disciplina. 

 

3 Metodologia 

 

O projeto vem sendo desenvolvido em uma escola com 8 (oito) bolsistas do PIBID de 

Química da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, as atividades têm sido aplicadas com 

duas turmas do 2º ano do ensino médio do turno matutino e as oficinas ocorrem uma vez na 

semana no colégio no turno vespertino. 

As oficinas aplicadas foram desenvolvidas em reuniões ocorridas na universidade com 

a coordenadora do projeto e a professora supervisora, tendo como objetivo a contextualizar  a 

problematização do conteúdo estudado em sala de aula com experimentos simples e acessíveis, 

fazendo com que os alunos “metam a mão na massa” e não sejam somente espectadores. 

Também, foi ouvida a opinião dos alunos sobre como eles queriam que essas oficinas 

fossem feitas e qual deveria ser o foco das atividades, baseado nas necessidades deles com o 

conteúdo de química estudado, além das oficinas foram aplicados estudos dirigidos e resolução 

de exercícios propostos pelos alunos. Os dados utilizados para criação desse trabalho foram 

obtidos através de depoimentos dos alunos participantes do PIBID durante o período letivo de 

2015. 

  

4 Resultados 

 

Avaliamos como positivas as atividades realizadas com alunos, as oficinas ajudaram 

muito no entendimento do conteúdo, consideramos que o conhecimento químico seja 

apresentado ao aluno de forma que o possibilite interagir ativa e profundamente com o seu 

ambiente, entendendo que se faz parte de um mundo no qual ele é ator e corresponsável. 

Escutar os alunos foi fundamental para o aumento do interesse pelas oficinas, pois ao 

ouvirmos a opinião deles tivéssemos um feedback. Isso possibilitou que os bolsistas tivessem 

menos dificuldades na hora de planejar as oficinas e trouxe para os alunos do ensino médio um 

melhor entendimento dos assuntos abordados, apresentando os conteúdos de forma clara e 

simples. Também, mostrando como a química estudada em sala de aula está relacionada com 

eventos do cotidiano, por exemplo, na preparação de um alimento; na fabricação de roupas; nos 
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medicamentos utilizados para curar doenças, além de esse conhecimento evitar que muitas 

pessoas sejam enganadas por pseudociências que existem hoje em dia.  

Segundo a professora das turmas, a participação dos seus alunos nas oficinas do PIBID 

trouxe além do interesse pela matéria, um maior rendimento nas notas durante as avaliações 

feitas durante as unidades bimestrais da escola. Esse interesse pela química é observado nas 

falas nos alunos, aqui apresentados com nomes fictícios, pois graças ao PIBID, hoje eles veem 

a química de uma maneira diferente. Em um dos depoimentos obtidos uma aluna diz que:  

 

Química é a matéria que eu mais gosto, tudo isso graças ao PIBID. Só não me formo 

nessa matéria porque sou péssima em matemática. (Maria, 17 anos) 

 

Outro aluno diz ainda:  

Eu gosto do PIBID porque não fica só mostrando slides, agora a gente é que faz os 

experimentos. (José, 17 anos) 

 

 

A aprendizagem deve ser um desafio constante e prazeroso para todos os envolvidos, 

alunos e professores,  conforme Delizoicov el al.(2009, p. 153), “é transformá-la em um projeto 

coletivo, em que a aventura da busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, de seus 

riscos e limites seja a oportunidade para o exercício e o aprendizado das relações sociais e dos 

valores.” 

Antes, as oficinas eram preparadas sem muito se preocupar com a opinião dos alunos, 

se queriam aprender o conteúdo daquela maneira ou não, mas buscando o feedback da turma, 

pudemos observar que a aprendizagem se tornou prazerosa e significativa. 

 

5 Conclusão 

 

O PIBID é de grande importância para a formação de novos professores, como também 

para a aprendizagem dos alunos da escola básica. Nessa experiência, trouxe para a sala de aula 

um contexto científico e social do conteúdo, possibilitando assim uma problematização da 

química com o cotidiano. Ouvir a opinião dos alunos foi fundamental para que o interesse pela 

disciplina ocorresse de forma espontânea, prazerosa e significativa, promovendo não só o gosto 

pelo aprendizado com também fez com que os alunos compreendessem o papel da química na 

sociedade. 
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Resumo: Este trabalho relata as atividades desenvolvidas pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto de Matemática em Linha 

de ação Ensino Médio, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), cujo objetivo 

é colaborar com a preparação dos alunos da educação básica aprovados para a 2ª fase da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicos (OBMEP) – edição 2015, no Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães, município de Jequié, Bahia. 

Palavras-chave: PIBID. OBMEP. Ensino Aprendizagem de Matemática. 
 

Abstract: This work reports the activities developed by the scholarship holders of the 

Institutional Scholarship Program for Initiation to Teaching (PIBID), Subproject of 

Mathematics in Action Line High School, from the State University of Southwest Bahia (UESB), 

whose objective is to collaborate with the preparation of basic education students approved for 

the 2nd phase of the Brazilian Mathematics Olympiad of Public Schools (OBMEP) - 2015 

edition, at Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, municipality of Jequié, Bahia. 

Keywords: PIBID. OBMEP. Teaching Learning Mathematics. 
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1 Introdução 

 

Dentre os principais objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) encontra-se o de promover a integração entre educação superior e educação 

básica por meio da inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de ensino. 

Diante disso, o Subprojeto de Matemática na Linha de ação Ensino Médio, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, desenvolve diversas ações que 

possibilitam refletir criticamente acerca dos pressupostos teóricos e metodológicos necessários 

à formação inicial/continuada do professor de Matemática. Neste relato, vamos nos restringir 

apenas à ação cujo objetivo foi o de colaborar com a preparação dos alunos da educação básica, 

do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, aprovados para a 2ª fase da 11ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicos (OBMEP) – edição 2015. Nessa ação, foram 

trabalhados conteúdos de Matemática do ensino médio pelos bolsistas de Iniciação à Docência 

(ID) sob a orientação do professor supervisor. 

                                                                                                                                           

2 Referencial Teórico 

 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização 

do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), voltada para a escola pública, 

seus estudantes e professores, tem como objetivos:  

 

Estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas. 
Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica. 
Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e 

tecnológicas. 
Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para 

a sua valorização profissional. 
Contribuir para a integração das escolas públicas com as universidades públicas, os 

institutos de pesquisa e as sociedades científicas. 
Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. (OBMEP, 2016ª). 

 

 

Participam das provas da OBMEP, alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e os 

alunos do ensino médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais, divididos em 3 

(três) níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade – nível 1, alunos do 6º e do 7º ano do 

ensino fundamental; nível 2, alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental e nível 3, alunos 

do ensino médio. 
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Desde sua criação em 2005 até o primeiro levantamento de abrangência em 2010, a 

OBMEP estava presente em 99,16% dos municípios brasileiros. Além de ser uma grande 

olimpíada de matemática é, também, conforme Maranhão apud Cocco; Sudbrak, 2016, p. 16),  

“uma política pública mundialmente reconhecida, uma das maiores iniciativas governamentais 

voltadas ao processo de ensino-aprendizagem em matemática, visando melhorar a motivação, 

o interesse e o desempenho dos alunos nas escolas públicas brasileiras.”  

Esta política pública foi implantada e está sendo consolidada a cada ano como resultado 

de uma parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o IMPA 

e a Sociedade Brasileira de Matemática. Sob esse aspecto, Nascimento e OEIRAS (apud 

ALVES, 2010, p.14) assinalam que as “competições escolares como as Olimpíadas de 

Matemática são atividades pedagógicas capazes de provocar desenvolvimento intelectual, 

autonomia, estímulo ao trabalho individual, ou mesmo em equipe, objetivando aperfeiçoar o 

conhecimento de natureza matemática”. 

No Subprojeto de Matemática, submetido a CAPES (Edital n. 61/2013), consta 

“Diálogos com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)” como 

uma de suas ações a ser planejada e desenvolvida.  Quando fomos informados, pelo professor 

supervisor que alunos do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães tinham sido selecionados 

para a 2ª fase da OBMEP, requisitaram-nos para elaborar um planejamento que pudesse 

contribuir com a preparação desses alunos. 

As atividades planejadas e desenvolvidas no âmbito dessa ação tiveram como foco a 

resolução e discussão de questões que se encontram no Banco de Questões da OBMEP, esse 

material fica disponível na página da OBMEP. São problemas e desafios de Matemática que 

buscam “[...] despertar o prazer pela Matemática, estimular o aluno interessado com perguntas 

instigantes e proporcionar um treinamento para as provas da OBMEP” (OBMEP, 2016b). Além 

disso, encontram-se disponíveis as provas e as resoluções de edições anteriores da Olimpíada.  

Vale salientarmos que as questões disponíveis no Banco de Questões da OBMEP 

envolvem problemas que exigem mais do que interpretação, conhecimentos prévios em 

Matemática e raciocínio, pois são questões relacionadas às situações do cotidiano e com outras 

áreas de conhecimento.  

Tomando por base o Banco de Questões da OBMEP, planejamos nossas atividades 

utilizando a resolução de problemas como um recurso didático, uma vez que para Dante (1996, 

p. 9) “[...] problema é qualquer situação que exija pensar do indivíduo para solucioná-la.”. 
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Inicialmente, selecionamos algumas questões do Banco e organizamos encontros semanais com 

os alunos do Colégio que foram selecionados para a 2ª fase da Olimpíada. 

Essa ação guardou uma peculiaridade sobre o perfil dos alunos que estavam 

participando, isto é, eram alunos que tinham certa facilidade em interpretar os enunciados das 

questões propostas, em compreender as explicações complementares e em desenvolver 

caminhos para chegar às soluções. Isso representou um desafio para nós bolsistas ID, exigindo 

estudos para explorar ao máximo os conceitos matemáticos apresentados nas questões e em 

alguns casos possibilitar a reconstrução de conceitos matemáticos. Destacamos, também, que 

esta ação propiciou uma participação maior dos alunos da educação básica no processo de 

ensino e aprendizagem, tornando o ambiente mais rico no que diz respeito à construção e à 

reconstrução de conhecimentos matemáticos uma vez que o trabalho em grupo possibilitou a 

socialização de compreensões e resoluções permitindo uma aprendizagem tanto individual 

quanto coletiva. Além disso, dos alunos da educação básica que participaram desse grupo, após 

a 2ª fase da OBMEP em 2015, um aluno foi premiado com uma medalha de bronze e cinco 

alunos foram premiados com menções honrosas.  

A atividade que nós, bolsistas ID, desenvolvemos com os alunos do Colégio Modelo 

demonstra o papel importante da OBMEP no que tange ao desenvolvimento do ensino-

aprendizagem de matemática, uma vez que leva os estudantes a aprimorarem o gosto pela 

Matemática, pela resolução de problemas e pela descoberta do novo, tudo ocorrendo através de 

questões cada vez mais desafiadoras que requerem raciocínio para chegar à solução.  

 

5 Conclusão 

 

O planejamento e desenvolvimento desta ação, que permitiu a construção de diálogos 

entre bolsistas ID, questões da OBMEP e alunos da educação básica, exigiu estudos mais 

aprofundados sobre o conhecimento matemático, bem como ações pedagógicas que possibilitou 

o processo de construção de conhecimentos matemáticos e, assim, contribuiu para a nossa 

formação como futuros professores de matemática. Além disso, o desenvolvimento da ação 

tornou mais evidente para nós bolsistas ID acerca do papel da OBMEP para o ensino de 

Matemática e a relevância dessa Olimpíada para os estudantes que a fazem mesmo estando no 

âmbito de um espírito competitivo, mas, concomitantemente, saudável. 

 

 



378 
 

 
 

Referências  

ALVES, Washington José Santos. O impacto da olimpíada de matemática em alunos da 

escola pública. 2010. 30 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, São Paulo,2010. 

COCCO, Eliane Maria; SUDBRACK, Edite Maria. A Olimpíada Brasileira de Matemática 

das escolas públicas e IDEB: possibilidade de avanços? Disponível em:  

http://www.sbece.com.br/resources/anais/3/1429127482_ARQUIVO_ELIANEMARIACOC

CO.pdf. Acesso em: 30 set. 2016. 

DANTE, Luís Roberto. Didática da resolução de problemas de Matemática. 1ª a 5ª séries. 

São Paulo: Ática, 1989. 

OBMEP. Banco de Questões. Disponível em:  http://www.obmep.org.br/banco.htm. Acesso 

em: 30 set. 2016b.  

OBMEP. Regulamento. Disponível em: http://www.obmep.org.br/regulamento.html. Acesso 

em: 30 set. 2016a.  

 

  

http://www.sbece.com.br/resources/anais/3/1429127482_ARQUIVO_ELIANEMARIACOCCO.pdf
http://www.sbece.com.br/resources/anais/3/1429127482_ARQUIVO_ELIANEMARIACOCCO.pdf
http://www.obmep.org.br/banco.htm
http://www.obmep.org.br/regulamento.html


379 
 

 
 

DESAFIOS NA CTS: REFLEXÕES A PARTIR DE UM PROJETO DE 

INVESTIGAÇÃO  

Challenges in CTS: reflections from a research project 

 

Laiande Souza Brandão1 

lalai_brandao@hotmail.com 

 

Ana Paula Pereira dos Santos1 

paulapereira.santos@hotmail.com 

 

Fernanda Rodrigues Santos1 

naanda12_12@hotmail.com 

 

Maria de Lourdes Oliveira Porto2 

luurdesporto@hotmail.com 

 

Moisés Nascimento Soares3 

 moiseshs@yahoo.com.br  

 

 
 

1 Bolsistas do Subprojeto de Biologia na Linha de Ação em Ensino Médio, no Colégio Estadual Maria 

José de Lima Silveira. 
2 Professora Supervisora  do Subprojeto de Biologia na Linha de Ação em Ensino Médio, no Colégio 

Estadual Maria José de Lima Silveira. 
3 Coordenador de Área do Subprojeto de Biologia na Linha de Ação em Ensino Médio, na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

Resumo: O trabalho apresenta uma análise acerca dos resultados de um miniprojeto realizado 

com os alunos do ensino médio, participante da IV Feira de Ciências, do Colégio Estadual 

Maria José de Lima Silveira. Pretendemos abordar quais desafios encontrados em trabalhar a 

temática dos riscos dos aditivos químicos à saúde da população, diante da proposta das 

perspectivas CTS para o ensino de Biologia. E conhecer quais os aspectos de um cidadão crítico 

em formação que estão presentes nas discussões do trabalho realizado pelos alunos, após uma 

breve investigação orientada pelos bolsistas do PIBID.  

Palavras-chave: Aditivos químicos. Ciência-Tecnologia-Sociedade. Cidadão crítico. 

 

Abstract: The work presents an analysis about the results of a mini-project carried out with 

high school students, participating in the IV Science Fair, of the State School Maria José de 

Lima Silveira. We intend to address what challenges are encountered in working with the theme 

of risks of chemical additives to the health of the population, given the proposal of the CTS 

perspectives for teaching Biology. And to know which aspects of a critical citizen in training 

are present in the discussions of the work done by the students, after a brief investigation guided 

by the PIBID fellows. 

Keywords: Chemical additives. Science-Technology-Society. Critical citizen. 
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1 Introdução 

 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia vem modificando o cenário social, 

econômico, político e cultural, o que nos leva a refletir sobre o futuro das próximas gerações, e 

em como promover uma conscientização sobre os impactos desses avanços no meio ambiente 

e na sociedade como um todo. Diante disso, a educação tem um papel fundamental na 

construção desses conhecimentos e reflexões, com o objetivo de formar uma sociedade crítica 

que questione os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista que a 

sociedade é dominada por interesses de uma minoria dominante em detrimento da maioria.  

  Nesse cenário, o ensino de ciências surge com a proposta de uma abordagem curricular 

inspirada no movimento em Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS), objetivando superar o 

ensino convencional de ciências, que não vinha atendendo a necessidade de formar um cidadão 

com a visão mais ampla sobre os aspectos sociais, ambientais e éticos envolvidos na produção 

de Tecnologia e Ciência (SANTOS; MORTIMER, 2002). Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino médio tratam da necessidade do desenvolvimento do pensamento 

sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, 

da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas, competência estas que deem 

condições para o exercício da cidadania num contexto democrático (BRASIL, 2000). 

Tendo estas competências a serem contempladas, surgiu uma proposta dentro do 

subprojeto de Biologia do PIBID na UESB, campus de Jequié, de promover um projeto com a 

Escola Maria José de Lima Silveira para os alunos do 3º ano do ensino médio, como parte de 

um processo avaliativo da Feira de Ciências. Os alunos realizaram um miniprojeto de pesquisa 

orientado pelos bolsistas e, posteriormente, este foi analisado, buscando dar continuidade à 

discussão da educação alimentar, norteada pelos pressupostos CTS. 

Este trabalho busca, portanto, reconhecer as marcas da tríade CTS em uma análise das 

discussões de um miniprojeto realizado com os alunos, identificando algumas dificuldades e 

possibilidades para se implementar os pressupostos CTS na sala de aula. O título do referido 

miniprojeto é: “O conhecimento de um grupo de pessoas a respeito dos riscos dos aditivos 

químicos à saúde alimentar”, a partir de tais identificações, já está em andamento a 

implementação de uma sequência didática (SD), como forma de continuidade das ações de 

ensino na escola, trabalhando com o mesmo tema, fundamentado nos pressupostos da 

perspectiva CTS. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

Vivemos em um mundo influenciado pela ciência e tecnologia, e o progresso dessa 

tecnologia e seu uso inconsciente geraram sérios problemas ambientais. Diante disso, houve a 

necessidade de um movimento na educação para auxiliar este cenário, como confere Santos 

(2007):  

O agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre a natureza do 

conhecimento científico e seu papel na sociedade, cresceu no mundo inteiro um 

movimento que passou a refletir criticamente sobre as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade. (SANTOS, 2007, p. 1) 

 

A perspectiva CTS propõe que os currículos tratem da Ciência como uma atividade 

humana que influencia e é influenciada pela sociedade, proporcionando uma visão ampla aos 

alunos de como são tomadas as decisões sobre problemas sociais relacionados à Ciência e à 

Tecnologia, desafiando os professores para desenvolverem práticas que permitem o trabalho 

com as inter-relações complexas entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, visando à formação 

crítica de si mesmos e de seus alunos (SANTOS, 2002, 2007). 

Porém, sabemos também que a implementação da abordagem CTS no currículo das 

escolas brasileira geram alguns desafios, pois faz-se necessário a reorientação tanto nos saberes 

a ensinar como nas estratégias metodológicas a serem adotadas. 

 

As questões que se mostram imediatamente são: o que ensinar? Como ensinar? 

Quando ensinar? Para elaborar alguma resposta a essas questões, é preciso 

inicialmente retomar o problema apontado anteriormente, a saber, a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o ambiente teriam o mesmo status como referência dos 

saberes escolares? (RICARDO, 2007, p.7) 

 

Portanto, vemos a necessidade de maior aprofundamento nesta abordagem para melhor 

implementação nos planejamentos de aula.  

 

3 Metodologia 

 

Realizamos uma ação com alunos do 3° ano do ensino médio, iniciada com discussões 

que buscaram atender alguns pressupostos CTS acerca dos possíveis riscos à saúde com o 

consumo constante dos alimentos industrializados. Posteriormente, demos um direcionamento 

para que os alunos realizassem um miniprojeto de pesquisa e, em seguida, foi feita análise dos 

dados e escrita do trabalho, que foi exposto em forma de banner na Feira de Ciência da escola. 



382 
 

 
 

Após a concretização do trabalho, buscamos reconhecer, através das discussões teóricas, 

possíveis elementos que envolvem as esferas da Ciência, Tecnologia e Sociedade, reconhecidas 

pelos próprios alunos para serem trabalhadas, posteriormente, por meio de uma sequência 

didática embasada na tríade CTS. 

 

4 Resultados 

 

Até o momento foram vivenciadas algumas dificuldades para se trabalhar a perspectiva 

CTS, dificuldades estas já previstas por autores que trabalham na definição e estudo dessa 

abordagem.  Ricardo (2007) trata das dificuldades de articular mais de uma área, de forma 

interdisciplinar. Para os momentos em sala, tivemos que buscar mais sobre os conteúdos da 

química que estão presentes nos aditivos químicos, e para isso foi necessário mais estudo e 

auxílio de docentes da área. 

Outra questão apontada por Ricardo (2007) é definida pelo contexto histórico da 

educação brasileira, em que os saberes sofrem didatização, são transformados, e deslocados da 

sistemática do conjunto de saberes das Ciências Naturais, sendo necessária a chamada 

transposição didática para compor um planejamento de aula. O autor ainda trata da problemática 

que talvez seja a mais comum e difícil de ser resolvida nas escolas, em que, “professores 

geralmente citam referências CTS e não elaboram uma abordagem pensando em quebrar as 

dicotomias entre os conteúdos, é necessária a reorientação nos saberes ensinados e nas práticas 

docentes” (RICARDO, 2007, p. 4). 

Buscando superar estas dificuldades, analisamos os questionamentos e as discussões dos 

alunos evidenciados no miniprojeto de pesquisa e, diante dos dados obtidos, planejamos uma 

nova sequência didática embasada nos pressupostos CTS dando continuidade ao trabalho 

iniciado. Com a análise das entrevistas realizadas pelos alunos na comunidade em que vivem, 

fica evidente que os alunos perceberam que a população tem a consciência da importância da 

veiculação das informações sobre os riscos do uso de alimentos com aditivos químicos, porém, 

ainda, muitas informações são omitidas ou até mesmo distorcidas pela mídia. Aqui vemos que, 

através de uma iniciação à pesquisa, os alunos conseguiram reconhecer questões específicas 

relacionados à natureza de temas sociocientíficos, como a mídia e a parcialidade na informação 

(SANTOS, 2007). 

Os alunos concluíram também que a população não abre mão dos produtos 

industrializados, pois, muitos proporcionam facilidade do dia-a-dia, além do excelente paladar, 
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o que leva as pessoas a um ciclo alimentar vicioso. Aqui reconhecemos os dilemas discutidos 

no CTS sobre as decisões pessoais e sociais (SANTOS, 2007). Os alunos também 

reconheceram, baseados na breve pesquisa, que a população segue um “estilo coletivo de vida”, 

por exemplo, a cultura alimentar estilo fastfood dos EUA. Identificando temas culturais e 

sociais, relacionado também com o determinismo tecnológico por parte da indústria de 

alimentos (SANTOS, 2007). 

 Em relação a pergunta sobre a suficiência das informações dos ingredientes nos rótulos 

dos alimentos, os alunos concluíram que os produtos alimentícios não possuem informações 

suficientes e que isso é um direito do consumidor. Ao tratar de informações omitidas pelas 

indústrias, reconhecemos aqui a autonomia da tecnologia em relação à sociedade, tal como 

discutido por Santos (2007).  Diante desses resultados, consideramos uma ação realizada 

relevante, pois permitiu aos alunos explorarem as diferentes áreas de conhecimento científico. 

 

5 Conclusão 

 

A CTS é muito importante para a educação, pois proporciona a formação de indivíduos 

críticos, a partir do desenvolvimento de ações formativas, embora haja ainda muito a ser 

trabalhado, principalmente com a temática dos aditivos químicos, visando mais estudos tanto 

dos alunos quanto dos bolsistas. Foi lançada a proposta e dentro desta temática há várias 

vertentes, não só na construção do conhecimento como também na visão crítica a respeito do 

uso dos aditivos, tema que abrange várias discussões e que divide opiniões. 
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Resumo: Esse trabalho procura mostrar os caminhos metodológicos planejados para a 

realização da Feira Olímpica com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) realizada 

no colégio Luiz Viana Filho no município de Jequié-BA em parceria com a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. Trata-se de um relato de experiência pedagógica em produzir 

seminários com a temática sobre o Esporte Olímpico. 

Palavras-chave: EJA. Feira olímpica. Práticas inovadoras. PIBID. 

 

Abstract: This work seeks to show the methodological paths planned for the holding of the 

Olympic Fair with students of Youth and Adult Education (EJA) held at the Luiz Viana Filho 

school in the city of Jequié-BA in partnership with the State University of Southwest Bahia . 

This is an account of pedagogical experience in producing seminars on the theme of Olympic 

Sport. 

Keywords: EJA. Olympic fair. Innovative practices. PIBID. 

 

 

1 Introdução 

 

Esse trabalho traz um relato de experiência dos bolsistas que estão inseridos no 

Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao Subprojeto de 

Educação Física em uma linha de ação na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tem como 
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objetivo tratar a cultura corporal no seu currículo. Consideramos ser uma tarefa importante e 

desafiadora, tendo em vista que a Educação Física na Bahia não é um componente curricular 

obrigatório na EJA.  

O objetivo deste estudo é relatar os caminhos metodológicos para a execução de uma 

feira, intitulada de “Feira Olímpica”, realizada no Colégio Luiz Viana Filho, no município de 

Jequié, em parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A “Feira Olímpica” 

teve como objetivos apresentar para os alunos do colégio a história das olimpíadas e alguns de 

seus esportes através de apresentações feitas pelos próprios alunos. 

O art. 26 da atual LDB, lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), traz 

a  educação física dentro da proposta pedagógica da escola como componente curricular da 

educação básica, ajustando-se às faixas etárias as condições da população escolar que são as 

mais variadas de jovens a partir dos 18 anos com uma idade escolar considerada regular e  

adultos de 30 a 60 anos. 

A Educação Física na EJA acaba sendo facultativa nos cursos noturnos, conforme 

declara a lei (BRASIL, 1996), no entanto, ressaltamos que é uma disciplina muito importante 

na matriz curricular da EJA. Haja vista que é preciso construir na prática cotidiana elementos 

que façam a Educação física se constituir em um campo de conhecimento de saúde na formação 

do indivíduo.  

Nesse sentido, a Educação física na EJA se torna relevante, uma vez que a sua inserção  

dá acesso aos alunos a possibilidade de ter a vivência com a cultura corporal do movimento, 

fazendo-se necessário compreender como conteúdo capaz de construir e transformar o ambiente 

ao qual pertence (PIRES et al., 2015). No tocante à formação no ensino da EJA e de como o 

PIBID possibilita uma reflexão acerca da importância de introduzir novas práticas de ensino, 

Ramalho et al., (2004) assinalam que: 

 

definitivamente, é preciso considerar a complexidade do ser humano nos processos 

formativos de professores, mesmo por que:  [...] Não é possível continuar formando 

um professor para uma realidade diferente daquela que ele terá que enfrentar, por isso, 

a questão da prática, no contexto da realidade escolar do exercício de profissão, torna-

se um importante princípio formativo. (RAMALHO, NUNEZ e GUATHIER, 2004, 

p. 176) 

 

 

Consideramos que propor aos alunos práticas que possibilitem o planejamento, 

construção e execução de atividades pedagógicas que possibilitam a construção do 

conhecimento, configuram-se em um desafio e em uma possibilidade para o público da EJA. 

Nessa ótica, Schulman (1993/1994) esclarece que: 
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compreendendo as variações dos métodos e modelos de ensino pode-se ajudar os 

alunos em sua construção do conhecimento; e estando abertos para revisar seus 

objetivos, planos e procedimentos na medida em que se desenvolve a interação com 

os alunos. Esse tipo de compreensão não é exclusivamente técnico, nem somente 

reflexiva. Não é apenas o conhecimento do conteúdo, nem o domínio genérico de 

métodos de ensino. É uma mistura de tudo isso e é, principalmente pedagógico. 

(SCHULMAN, 1993/1994, p. 12) 

 

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa realizada trata-se de um relato de experiência, pois parte de uma observação 

sistemática diante do seminário intitulado “Feira Olímpica” que procurou estabelecer uma troca 

de experiência entre os alunos da EJA do Colégio Luiz Viana Filho na cidade de Jequié-BA em 

parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Houve a participação de 70 alunos de cinco eixos diferentes, VI A, VI B, VI C, VII A e 

VII B, com a supervisão dos bolsistas. Foram apresentados alguns esportes olímpicos: 

Ginástica, Tênis, Badminton e Tênis de mesa. A escolha desses esportes se deu por serem 

esportes presentes nos jogos olímpicos que ocorreram no Brasil e, também, porque a escola 

tinha disponíveis esses materiais dos jogos, embora não sejam esportes que fazem parte da 

realidade daquela escola.   

A apresentação ocorreu de forma expositiva e prática, as oficinas ficaram distribuídas 

em quatro salas cada uma com a apresentação de um esporte. Para as apresentações foram 

utilizados cartazes que foram confeccionados anteriormente nos dias de intervenções com os 

alunos. Os alunos do colégio com os alunos dos eixos ficaram transitando entre uma sala e outra 

ouvindo as apresentações uns dos outros e participando das oficinas práticas, podendo vivenciar 

esporte por esporte, além de aprender mais sobre os jogos olímpicos em uma troca de 

informações simultâneas de aluno para aluno. 

 

4 Resultados 

 

O Projeto da Feira Olímpica soa de forma positiva em um momento em que os jogos 

são realizados no Brasil, estando em evidência que esse fator acabou nos ajudando na realização 

do evento. Houve uma interação entre os alunos, que puderam fazer uma troca de 

conhecimento, vivenciando esportes que, geralmente, não são tão populares no nosso país, que 

tem uma cultura mais voltada ao futebol, tornando-se uma prática nova para todos os alunos. 
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Os resultados da Feira apontam que podemos ir além do futebol nas práticas esportivas, 

as respostas dos alunos foram positivas, mostrando interesse e sede de conhecimento por coisas 

novas,  o PIBD EJA conseguiu mais uma vez atingir seu objetivo que é levar a prática do esporte 

com significado e não a prática pela prática. 

Os resultados revelaram uma boa recepção por parte dos alunos e essa atividade permitiu 

um planejamento mais efetivo do projeto. A partir do que foi apresentado podemos concluir 

que os alunos ficaram bastante interessados e surpresos com o que ouviram e viram. A atividade 

desenvolvida foi bastante proveitosa, possibilitou ainda ouvir o que eles realmente esperavam 

das aulas de Educação Física, compreender suas verdadeiras intenções no que tange aos 

conteúdos/temas.  

 

5 Conclusão 

 

A experiência foi muito positiva e construtiva para os bolsistas do PIBID, pois nos 

permitiu a construção e vivência de novas possibilidades, e caminhos metodológicos de ensino, 

o que enriqueceram a nossa caminhada acadêmica. Apesar de não ser um conteúdo obrigatório 

na Educação de jovens e adultos, a Educação Física se mostrou importante por proporcionar 

um contato e vivência de esportes que, em geral, não está dentro da realidade dos alunos da 

escola pública, também, pode contribuir para cultura corporal, bem como ampliar as opções de 

lazer.  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo determinar a área de figuras planas retangulares, 

por composição e decomposição, calculando e resolvendo problemas que envolvam áreas de 

figuras planas retangulares. Para nortear as atividades, foi adotada a Etnomatemática, visto que 

quando se conhece o contexto de vida do estudante, é possível desenvolver a matemática 

científica tomando como ponto de partida o conhecimento empírico, ou seja, a matemática 

adquirida por esse estudante no meio social em que convive, refletindo positivamente no seu 

exercício profissional. O referencial teórico se fundamentou nas concepções sobre 

Etnomatemática de D’Ambrósio (1993) e nas teorias de representações semióticas de Duval 

(2003). Os resultados mostraram-se relevantes por fomentar discussões acerca dos 

conhecimentos empíricos trazidos pelos alunos da EJA e os conhecimentos escolares. 

Palavras-chave: Etnomatemática. Representações semióticas. PIBID. 

 

Abstract: The present work aims to determine the area of rectangular plane figures, by 

composition and decomposition, calculating and solving problems involving areas of 

rectangular plane figures. To guide the activities, Ethnomathematics was adopted, since when 

the student's life context is known, it is possible to develop scientific mathematics taking 
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empirical knowledge as a starting point, that is, the mathematics acquired by this student in the 

social environment in he lives with, reflecting positively on his professional practice. The 

theoretical framework was based on D'Ambrósio's conceptions of Ethnomathematics (1993) 

and Duval's theories of semiotic representations (2003). The results were shown to be relevant 

for promoting discussions about the empirical knowledge brought by the students of EJA and 

school knowledge. 

Keywords: Ethnomathematics. Semiotic representations. PIBID. 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

O estudo sistematizado da área de figuras planas está ligado aos conceitos relacionados 

à Geometria Euclidiana, que surgiu na Grécia antiga embasada no estudo do ponto, da reta, do 

plano e de outros elementos. Contudo, desde a Antiguidade, o homem necessitou determinar a 

medida da área de uma superfície, com finalidades voltadas para a plantação, construção de 

moradias dentre outras necessidades. Dessa forma, uma melhor organização foi observada na 

ocupação do terreno, por isso, podemos intuir que a percepção geométrica se desenvolveu de 

forma empírica. 

No mundo, existem inúmeras formas planas que são construídas a partir de elementos 

básicos, na expansão ocupacional das cidades são utilizados os mesmos princípios criados nos 

séculos anteriores. E, atualmente, as medidas são padronizadas de acordo com o Sistema 

Internacional de Medidas. Assim, o objetivo deste trabalho é determinar a área de figuras planas 

retangulares, por composição e decomposição, calculando e resolvendo problemas que 

envolvam áreas de figuras planas retangulares. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Ao intuirmos que a percepção geométrica se desenvolveu de forma empírica, é possível 

tomar como ponto de partida a utilização desse conhecimento empírico geométrico na 

aprendizagem da geometria plana no contexto escolar. Nessa perspectiva, adotamos a 

Etnomatemática para nortear a atividade proposta, D’Ambrósio (2002, p.7) a define como 

sendo “a arte ou técnica (techné→ tica) de explicar, de entender, de se desempenhar na realidade 

(matema) dentro de um contexto cultural próprio (etno)”.    

O princípio da Etnomatemática vem da suposição de que o ensinar matemática deve 

considerar a realidade sociocultural do aluno, o seu ambiente natural e seus conhecimentos 
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matemáticos adquiridos e construídos nesse contexto. Esses conhecimentos devem ser 

respeitados e reconhecidos no processo de aprendizagem no âmbito escolar. A modalidade de 

ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA surgiu da necessidade de oferecer um ensino de 

qualidade à população que não conseguiu concluir o ensino fundamental e/ou ensino médio na 

idade adequada. (EJA BRASIL, 2012). Contudo, não se pode dizer que esse sujeito é 

desprovido de conhecimento, inclusive do conhecimento matemático. 

O processo educacional, no que tange aos professores, requer uma atenção sobre os 

diversos aspectos relacionados ao ensino-aprendizagem da matemática, por exemplo, as 

representações semióticas. Segundo Duval (2003), a teoria das representações semióticas é a 

conversão das várias representações manifestadas sobre um objeto de estudo que possibilita a 

construção do conhecimento. O próprio autor afirma que “o desenvolvimento das 

representações semióticas foi a condição essencial para a evolução do pensamento matemático” 

(DUVAL, 2003, p. 13), ou seja, os registros empregados se constituem no desenvolvimento do 

conhecimento matemático. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das experiências obtidas durante as ações 

realizadas no Subprojeto Interdisciplinar na Linha de Ação em Educação de Jovens e Adultos, 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID, pelos bolsistas de Iniciação à 

Docência – ID, em uma escola pública, situada no sudoeste da Bahia, na turma de Proeja 

Edificações Módulo II, durante as aulas de áreas de figuras planas.  

O trabalho foi desenvolvido a partir da organização da sala de aula em dois grupos: 

grupo A e grupo B. Foi solicitado que cada grupo trouxesse para sala de aula um tipo de 

cerâmica de revestimento e um tipo de piso, com intuito de que cada grupo calculasse o metro 

quadrado desse material. Posteriormente, cada grupo escolheu um espaço da escola para fazer 

sua medição total, a partir disso, cada grupo teve como tarefa calcular a quantidade necessária 

de cerâmica para o revestimento e para o piso do ambiente escolhido, além do custo total. 

Os espaços escolhidos pelos grupos foram: grupo A, a sala dos professores e o grupo B, 

a sala de aula. Na medição, o grupo A tem uma área de piso medindo 5,0m x 4,0m, e área de 

parede 2x (1,5m x 4,0m) e 2x (1,5m x 5,0m). E o grupo B tem uma área de piso 6,0m x 5,0m e 

área de parede 2x (1,5m x 6,0m) e 2x (1,5m x 5,0m).  
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A partir das medidas desses ambientes, os alunos em grupo calcularam a quantidade de 

piso e a cerâmica de revestimento necessária. Assim, o grupo A precisará de 20,0m² de piso e 

27,0m² de cerâmica de revestimento e o grupo B 30,0m² de piso e 66,0m² de cerâmica de 

revestimento. A partir desses dados, os grupos pesquisaram o valor do m² do piso e da cerâmica 

de revestimento e quantos m² têm em cada caixa. No resultado dessa pesquisa, obtiveram as 

seguintes especificações contidas no Quadro 1 e no Quadro 2 a seguir:  

 

Quadro 1: Demonstrativo do Piso por m² 

Piso Tamanho Valor p/m² Quantidade p/caixa 

piso 1 0,70cm x 0,70cm R$ 28,00 3,5m 

piso 2 0,50cm x 0,40cm R$ 15,00 3,0m 
Fonte: Elaboração dos pesquisadores. 

 

 

Quadro 2: Demonstrativo da Cerâmica de Revestimento por m² 

Cerâmica de revestimento Tamanho Valor p/m² Quantidade p/caixa 

cerâmica  1 0,30cm x 0,30cm R$ 22,00 0,9m 

cerâmica 2 0,20cm x 0,20cm R$ 18,00 0,4m 
Fonte: Elaboração dos pesquisadores. 

 

 

De posse desses dados, algumas questões foram problematizadas: i. Qual dos dois tipos 

de material apresentados implicará no menor custo da obra envolvendo o piso e o revestimento? 

ii. De acordo com o tamanho do piso e do revestimento, qual é o mais vantajoso para a 

construção? iii. A aplicação do piso é em m², neste caso é melhor o piso com dimensões maiores 

ou menores? iv. E o pagamento da aplicação do piso, qual seria melhor: por m2 ou por diária?  

 

4 Resultados 

 

Nos questionamentos propostos aos grupos, puderam ser observadas características 

específicas de uma turma da EJA, pois, de um modo geral, ambos os grupos demonstraram uma 

familiaridade com o que foi proposto. Tanto no grupo A como no grupo B, os alunos 

responderam os questionamentos sem fazer o registro escrito do cálculo, realizando o cálculo 

mental. 

Nas questões, i. Qual dos dois tipos de material apresentados implicará no menor custo 

da obra envolvendo piso e o revestimento? Ii. De acordo com o tamanho do piso e do 
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revestimento, qual é o mais vantajoso para a construção? Ambos os grupos apresentaram o 

mesmo resultado. No entanto, na segunda questão, houve uma discussão entre os componentes 

de ambos os grupos, os quais agregaram à resposta outros elementos.  

O grupo A trouxe a questão da cor do piso, dizendo que a cor do piso no mesmo tom da 

cerâmica de revestimento da parede, daria ideia de dimensões maiores, independentemente das 

medições do espaço. O grupo B considerou que o piso maior ficaria melhor para uma área 

maior, pois daria uma ideia de amplitude à área. Nesse caso, a sala de aula teria o piso revestido 

com a cerâmica de tamanho 0,70cm X 0,70cm. 

Na terceira questão, iii. A aplicação do piso é em m², neste caso é melhor o piso com 

dimensões maiores ou menores? Um dos componentes do grupo A de imediato foi respondendo 

que seria o de dimensão maior, mas outro colega do mesmo grupo corrigiu dizendo que era a 

mesma área. O grupo B, em princípio, ficou indeciso, mas respondeu corretamente, afirmando 

que sendo aplicação em m² tanto faz a dimensão do piso. Na quarta questão, iv. E o pagamento 

da aplicação do piso, qual seria melhor: por m2 ou por diária? A resposta foi unânime em dizer 

que se a aplicação fosse por diária, o piso com dimensões menores seria melhor para o pedreiro 

e o maior para o dono da obra.  

Assim, os estudantes do Proeja de Edificações colocaram em prática os conhecimentos 

adquiridos no processo de trabalho para o exercício da profissão que estão se inserindo. 

 

5 Conclusão 

 

A sala de aula é um lugar diversificado, carregado de inquietações, onde cada aluno traz 

consigo sua história de vida, suas experiências. Nessa convivência, o professor é participante 

ativo desse ambiente e precisa entender essa realidade, e deve com ele envolver-se, procurando, 

sempre que possível, conhecer os desejos dos estudantes e seus contextos sociais e culturais. 

Quando se conhece a história de vida do estudante é possível desenvolver a matemática 

científica tomando como ponto de partida o conhecimento empírico, a matemática adquirida 

por esse estudante no meio social em que convive, refletindo positivamente no seu exercício 

profissional. 

Nessa perspectiva, os bolsistas ID do PIBID procuraram entender o contexto da turma 

do Proeja trazendo para a atividade proposta elementos que partissem do conhecimento prévio 

desses estudantes, consolidando os próprios saberes da prática em saberes científicos.  Essa 

transposição de maneira prática e interativa, neste caso em especial, oportunizou a redescoberta 
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do próprio ambiente escolar, incentivando e dando funcionalidade à matemática e, assim, 

intermediando o saber trazido de seus próprios conhecimentos para o saber escolarizado. Este 

trabalho nos leva a inferir que este tipo de atividade promove a interação do estudante com a 

matemática escolar, entre si e entre eles e o professor, além da elevação da autoestima e, 

consequentemente, do interesse pela aprendizagem. 
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Resumo: No presente trabalho abordamos as Feiras de Ciências desenvolvidas no Colégio 

Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães e Colégio Estadual Maria José. Seu objetivo é relatar 

a experiência dos envolvidos, sobretudo dos bolsistas de iniciação à docência do PIBID, como 

um processo de formação profissional e de aprendizagem para todos. Consideramos este evento 

um espaço adequado para promover reflexões, pois oferece a possibilidade de interações entre 

professores, graduandos e alunos do ensino médio, num processo de significação e 

ressignificação do fazer e do pensar Ciências. Nesse sentido, o projeto do PIBID de Biologia 

proporcionou a inserção dos licenciandos nas escolas de educação básica visando articular 

escola e universidade, na busca de uma melhoria na qualidade do ensino de ciências. 

Palavras-chave: Feira de Ciências. PIBID. Ensino de Biologia.  

 

Abstract: In the present work, we approach the Science Fairs developed at Colégio Estadual 

Modelo Luís Eduardo Magalhães and Colégio Estadual Maria José. Its objective is to report 

the experience of those involved, especially the initiation scholarship holders of PIBID, as a 

professional training process and learning for all. We consider this event to be an adequate 

space to promote reflections, as it offers the possibility of interactions between teachers, 

undergraduate students and high school students, in a process of signifying and reframing 

science making and thinking. In this sense, the PIBID Biology project provided the insertion of 
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undergraduate students in basic education schools aiming to articulate school and university, 

in the search for an improvement in the quality of science teaching. 

Keywords: Science Fair. PIBID. Biology teaching. 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

As Feiras de Ciências se configuram em eventos que proporcionam união científico-

cultural entre os alunos, interação e compartilhamento de conhecimento entre os alunos e os 

visitantes. As Feiras de Ciências também propiciam espaços para obtenção de experiências e 

desenvolvimento da criatividade, originalidade e vocações dos alunos envolvidos. Também, 

caracterizam-se como métodos diferenciados de ensino-aprendizagem em relação a uma 

abordagem tradicional no que diz respeito às relações constitutivas entre professor-aluno 

conhecimento (PEREIRA, OIAGEN; HENNIG, 2000) 

Sobre esta perspectiva este trabalho trata de uma intervenção didático-pedagógica 

aplicada por bolsistas de iniciação à docência do PIBID, do subprojeto de Biologia, 

proporcionando uma troca de conhecimentos e experiências com os docentes dos colégios, e 

vivenciando na prática uma realidade inerente a sua futura profissão como educador. 

 No Colégio Modelo, a intervenção teve como tema a “Evolução humana e mudanças 

alimentares”, voltada para uma perspectiva que abordasse o tema da Evolução com o tema da 

UNESCO, que considerou o ano de 2016 como o “Ano das Leguminosas”. Partindo deste tema, 

foi desenvolvida uma sequência didática como forma de planejamento-ação das intervenções 

que precisariam ser realizadas a fim de que os alunos da escola pudessem ter um embasamento 

para construir seus projetos para apresentarem na Feira de Ciências da escola.  

No Colégio Estadual Maria José todo o processo de preparação para a Feira se deu por 

meio de encontros em que se propôs e se debateu a temática dos “Conservantes”, a qual os 

alunos teriam que trabalhar em suas investigações, mais precisamente os valores nutricionais, 

patologias associadas, controle e fiscalização governamental sobre os alimentos e saúde 

pública.  
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2 Fundamentação Teórica 

 

As Feiras de Ciências se caracterizam como eventos que são realizados em escolas ou 

na comunidade com a intenção de oportunizar diálogos com os visitantes, durante a exposição 

dos trabalhos, e discussões acerca dos conhecimentos, das metodologias de pesquisa e da 

criatividade dos alunos envolvidos (MANCUSO, 1993).   

A história das feiras de Ciências no Brasil tem nos anos 1960, importantes contribuições 

no desenvolvimento e na consolidação desta metodologia na alfabetização e divulgação 

científica (FARIAS; GONÇALVES, 2011). Nesse período, houve grandes esforços como 

implementação das políticas que regem o ensino de Ciências no país para que se desenvolvesse 

uma forma de alfabetização científica básica, a fim de que as escolas pudessem se apropriar de 

instrumentos como os laboratórios escolares e, assim, os alunos aprendessem de uma forma 

diferenciada, por meio da experimentação (GIROTTO, 2005). 

Interpretamos as Feiras de Ciências, que ocorreram nos colégios onde atuamos, 

constituíram-se em espaços formativos na medida que proporcionam discussão e socialização 

de práticas docentes dos professores envolvidos, preocupando-se em promover uma 

aproximação aos procedimentos científicos próprios das ciências naturais. 

A divulgação feita nesses espaços atrai toda a comunidade para uma interação com o 

conhecimento científico e ajuda a desmistificar conceitos equivocados e mitos sobre o papel do 

cientista. Projetos, exposições e a utilização de mídias, favoreceram a realização de uma 

comunicação eficiente que contribuiu significativamente para a divulgação da Ciência.   

 

3 Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a viabilização das apresentações dos 

projetos nas Feiras se deram da seguinte forma em cada uma das escolas. No Colégio Modelo, 

primeiramente, foi aplicada uma série de intervenções com temas relacionadas à Feira, como 

forma de subsidiar conhecimento teórico para que os alunos pudessem desenvolver um 

miniprojeto, posteriormente, houve a aplicação de uma oficina de réplicas com confecções de 

moldes de mandíbulas de três gêneros de primatas, Homo sapiens, Paranthropus boisei e 

Australopitecos afarensis, a fim de se perceber e comparar as mudanças morfológicas que 

ocorreram nestas espécies e relacioná-las com as mudanças de hábitos alimentares. Por último, 

houve uma oficina para elaboração do banner a ser apresentado na Feira de Ciências do colégio. 
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No Colégio Estadual Maria José, a apresentação do tema se deu por meio de uma 

intervenção realizada em sala de aula com caráter introdutório, em que foram abordadas 

algumas questões relacionadas com o tema proposto. Nas duas semanas que antecederam a 

Feira de Ciências, os alunos iniciaram suas pesquisas acerca dos aditivos alimentares, sendo 

orientados pelos bolsistas. A pesquisa foi realizada no próprio colégio, os alunos foram o 

público alvo de uma enquete que levava em conta os produtos consumidos por eles, quanto à 

sua frequência de consumo ou não de determinados alimentos.   

A divisão de bolsistas do PIBID foi feita de tal forma que, diferentes duplas, constituídas 

de bolsistas veteranos e novatos, foram auxiliando os diferentes grupos de alunos.  Formaram-

se quatro duplas, sendo que uma dupla orientou a confecção dos banners, outra ficou com um 

grupo de alunos que foi pesquisar em uma parte da comunidade no entorno da escola, a respeito 

de seus conhecimentos sobre os riscos dos aditivos para a saúde. Outro grupo fez a análise de 

rótulos junto aos bolsistas. O outro grupo teve o objetivo de saber quais os aditivos presentes 

nos alimentos mais consumidos por parte dos alunos da escola.  

 

4 Resultados 

 

Os eventos realizados nas duas escolas oportunizaram uma discussão acerca do 

conhecimento de Ciências e de suas metodologias e, sobretudo, das competências 

desenvolvidas pelos alunos. Sendo este um espaço aberto, houve socialização e intercâmbio de 

experiências, ao se incentivar o pensamento crítico e científico por meio do planejamento de 

projetos de pesquisa, por mais simples que fossem que ,de acordo com Giroto (2005) e Cazelli 

et al. (1999),  é uma metodologia  que pode corroborar o processo de ensinar e aprender  de 

uma forma contextualizada e holística, não se restringindo apenas aos espaços formais para a 

alfabetização científica dos indivíduos. 

No entanto, esta experiência também teve seus pontos não tão favoráveis, como a falta 

de tempo para a realização dos encontros com os alunos das escolas, o que pode ter acarretado 

em um resultado não tão frutífero se levado em conta o planejado. Em contrapartida, todo o 

envolvimento dos bolsistas com a organização das Feiras proporcionou o desenvolvimento de 

um olhar crítico e profissional sobre as situações intermediadas por eles, tendo isto contribuído 

fortemente para a formação dos licenciandos de tal maneira a revalidar a importância do PIBID 

como um catalisador do processo de formação educacional. 
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Dentre as experiências vividas, destacamos a exposição do trabalho, realizada na 

culminância da Feira que possibilitou aos bolsistas uma visão avaliativa do produto construído 

no percurso do planejamento e, com isso, um aprendizado para sua vida acadêmica, tendo 

conhecimentos produzidos a partir da interação com o “chão da escola”. 

Desse modo, reiteramos que as Feiras de Ciências contribuem para a formação e 

desenvolvimento de alunos críticos com espírito inventivo, de professores mais abertos e com 

metodologias atuais, dinâmicas e interativas, e licenciandos cada vez mais preparados para uma 

realidade prática da escola oportunizada também por tais eventos.  

 

5 Conclusão 

 

A divulgação do saber científico, mediante Feiras de Ciências, torna-se uma fonte de 

informações importantes para o desenvolvimento social dos alunos e da comunidade. 

Observamos no presente estudo como estes espaços são relevantes, voltados para a integração 

entre a ciência, a cultura e a sociedade. Na medida em que ele tem por objetivo informar e 

educar em Ciência, busca promover atividades educativas e lúdicas que favoreçam a 

criatividade, utilizando estratégias variadas. Essas experiências provam que o papel das Feiras 

de Ciências vai além da divulgação, assumindo o papel de promoção e integração entre aluno 

e professor, bem como entre escola e comunidade.  
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Resumo: Esse texto apresenta uma análise parcial da investigação realizada sobre o 

desenvolvimento e o impacto da ação Matemática no Intervalo em uma comunidade escolar no 

interior da Bahia. Essa ação, cujo objetivo é possibilitar aos alunos da educação básica a 

(re)construção de conceitos matemáticos por meio de material didático manipulativo, foi 

desenvolvida pela equipe do subprojeto de matemática, durante dezoito meses em uma 

periodicidade mensal, no horário do intervalo nas unidades escolares parceiras do Projeto 

Institucional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. A nossa análise foi pautada em uma abordagem 

qualitativa, tendo como instrumento questionários elaborados com questões abertas e fechadas 

e aplicados aos alunos da educação básica. Mesmo diante de um olhar inicial, buscando dialogar 

com os autores que abordam a temática circunscrita a nossa investigação, constatamos o 

impacto positivo dessa ação nas escolas. 

Palavras-chave: Matemática no Intervalo. Material Didático Manipulativo. PIBID. 

 

Abstract: This text presents a partial analysis of the research carried out on the development 

and impact of the Mathematical action in the Interval in a school community in the interior of 

Bahia. This action, whose objective is to enable basic education students to (re) construct 

mathematical concepts using manipulative teaching material, was developed by the team of the 

subproject of mathematics, for eighteen months on a monthly basis, at the time of the break in 

the units. schoolchildren partnering with the Institutional Project of the State University of 

Southwest Bahia, within the scope of the Institutional Program for Teaching Initiation 

Scholarships. Our analysis was based on a qualitative approach, using questionnaires designed 

with open and closed questions and applied to basic education students. Even in the face of an 

initial look, seeking to dialogue with the authors who address the theme circumscribed to our 

investigation, we note the positive impact of this action on schools. 

Keywords: Mathematics in the Interval. Manipulative Didactic Material. PIBID. 
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1 Introdução  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que está em curso 

nas diferentes universidades brasileiras – regulamentado e financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC) –, tem como objetivo incentivar a formação de professores para atuar na 

educação básica, por meio de um trabalho articulado entre as universidades e as escolas 

públicas, tomando a instituição educativa como o lócus da formação inicial e permanente dos 

professores.  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), instituição multicampi, integra-

se ao PIBID com o Projeto Microrrede ensino-aprendizagem-formação: ressignificando a 

formação inicial/continuada de estudantes de licenciatura e professores da educação básica. 

Na constituição dessa rede de ensino-aprendizagem-formação, cada componente do Projeto é 

pensado como um dos nós que conecta atores humanos e não-humanos tais como, o projeto 

político-pedagógico da escola e dos cursos de licenciatura, os alunos e os professores da 

educação básica, ao alunos e os professores do ensino superior, o saber escolar, o saber 

científico, os saberes das diferentes áreas de conhecimento, as regras sociais, as ações 

propostas, desenvolvidas e avaliadas, dentre outros. O Subprojeto de Matemática em linha de 

ação ensino médio se insere no projeto institucional,  com a temática Problematizando o Ensino 

de Matemática.  

 

2 Referencial Teórico 

 

A Matemática é uma disciplina em que suas conquistas, dificuldades e erros, 

relacionados ao ensino-aprendizagem está circunscrita em uma dimensão sócio-histórica. Para 

que serve a Matemática? Onde se fundamenta a aversão de muitos alunos a essa disciplina? 

Como se dá o processo de ensino-aprendizagem em Matemática? Quais pressupostos teóricos 

e metodológicos são necessários à formação inicial/continuada do professor de Matemática para 

a educação básica? Estes questionamentos vêm permeando, ao longo dos anos, até mesmo dos 

séculos, o ensinar e o aprender no âmbito dessa disciplina. O Subprojeto de Matemática com 

suas ações planejadas, desenvolvidas e avaliadas de forma colaborativa têm possibilitado 

reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem de Matemática e da formação docente 

para esse ensino. De acordo com Penteado: 
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A qualidade da ação docente depende da capacidade de interagir com os colegas e 

outros profissionais. Gosto de pensar o professor como um nó de uma rede que 

conecta atores tais como: o projeto pedagógico da escola, o computador, outras 

mídias, os centros de pesquisas, os técnicos, os alunos, as famílias, as regras sociais, 

o professor, as imagens, os sons, etc., de forma que o movimento de cada um deles 

ative outras redes e coloque em jogo o contexto e o seu sentido. O trabalho docente 

pressupõe o estabelecimento de conexões entre esses autores. (PENTEADO, 2004, p. 

286) 

 

 

Destacam-se, também, as contribuições que o PIBID traz na formação inicial dos 

bolsistas – sendo a bolsa um contribuinte para a permanência na graduação –, para Santos 

(2014, p. 4), “[...] o PIBID proporciona à oportunidade de entender melhor a educação 

matemática, conhecendo diversas teorias, evidenciando que o ensino de matemática não deve 

ser conduzido como algo separado do mundo exterior, é preciso levar em conta o contexto 

social em que se está inserido”. 

Esse texto apresenta uma análise parcial da investigação realizada sobre o 

desenvolvimento e o impacto de uma das ações desenvolvidas em uma comunidade escolar no 

município de Jequié, na Bahia, pelo Subprojeto de Matemática em linha de ação ensino médio. 

Essa ação, intitulada Matemática no Intervalo, que compõe o grupo de ações planejadas, 

desenvolvidas e avaliadas pelo Subprojeto tem por objetivo  possibilitar aos alunos da educação 

básica a (re)construção de conceitos matemáticos por meio de material concreto, sendo 

desenvolvida pela equipe do Subprojeto, durante dezoito meses nos anos de 2014 e 2015, em 

uma periodicidade mensal, no horário do intervalo nas unidades escolares parceiras do Projeto 

Institucional da UESB, no âmbito do PIBID. 

 

2 Metodologia 

 

Essa atividade teve em sua essência a utilização de material didático manipulável 

concreto (MD) que, de acordo com Lorenzato (2006), são materiais categorizados em estáticos 

– não possibilitam modificações em suas formas – e em dinâmicos – que permitem 

transformações. Destacamos o caráter inovador dessa atividade, pois, essa ação foi realizada no 

momento do intervalo escolar, quando vários fatores estiveram em cena, tais como: o lanche, o 

bate-papo, a música ambiente, o esporte entre outros.  

Ao analisarmos a primeira questão do questionário proposto, reunimos dados que 

propiciou a indicação de quem participou ou não da ação Matemática no Intervalo. Em um 

universo de 363 questionários respondidos pelos alunos do turno matutino, constatamos que 



403 
 

 
 

103 alunos participaram de, pelo menos, uma das atividades propostas. Sendo essa uma 

atividade desenvolvida no curto espaço de tempo de um intervalo escolar, período de 20 

minutos, quando convivemos com outras atividades. Dessa forma, consideramos que o número 

de alunos da educação básica que participaram da ação é bastante significativo. 

Outra questão abordou a realização da ação no intervalo escolar, especificamente se 

movimentava ou atrapalhava o intervalo. Para esse tópico, 289 alunos responderam que a 

Matemática no Intervalo movimentava o intervalo, vale ressaltarmos que 337 alunos 

responderam essa questão. A partir disso é razoável considerarmos que essa ação já está inserida 

como uma das atividades que compõem o universo do intervalo escolar, mesmo os alunos que 

responderam que nunca participaram da atividade, consideraram como uma atividade que 

movimentava o ambiente escolar. 

Para compreendermos quais os melhores elementos relacionados à metodologia de 

desenvolvimento da ação, elaboramos a Tabela 1 onde colocamos a questão investigativa e a 

quantidade de alunos que assinalaram cada alternativa da questão. 

 

 

Tabela 1: Respostas à questão aplicada 
 

Qual a melhor parte da atividade? 

 (Marque quantas alternativas quiser) 

Quantidade  

de alunos 

a. Quando você manipula os objetos matemáticos? 55 

b. Quando você escuta a explicação dos bolsistas/PIBID? 34 

c. Quando você observa outro colega desenvolver a atividade? 16 

d. Quando você consegue entender o conceito abordado? 73 

 

 

Ao analisarmos as respostas dadas à questão anterior, observamos que 73 alunos dos 

103 que participaram da ação Matemática no Intervalo consideraram que entender o conceito 

abordado é primordial, isto nos indica que nas atividades propostas e desenvolvidas, para além 

do elemento lúdico, é necessário que exista a (re)construção do conceito matemático. Segundo 

Lorenzato (2006, p. 20) o “[...] concreto palpável possibilita apenas o primeiro conhecimento, 

isto é, o concreto é necessário para a aprendizagem inicial, embora não seja suficiente para que 

aconteça a abstração matemática”. Ou seja, além da utilização do MD, devemos proporcionar 

a formalização do conceito. Destacamos, também, que a mediação do bolsista de iniciação à 

docência é importante no processo de (re)construção dos conceitos. Pais (2000) contribuindo 

sobre essa reflexão salienta que: 
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Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos utilizados como 

suporte experimental na organização do processo de ensino e de aprendizagem. Sua 

finalidade é servir de interface mediadora para facilitar na relação entre professor, 

aluno e o conhecimento em um momento preciso da elaboração do saber. (PAIS, 2000, 

p. 2-3)  

 

 

Por meio da Tabela 1, assinalamos que 55 alunos destacaram que manipular os objetos 

matemáticos foi a melhor parte da atividade, durante o planejamento, desenvolvimento e 

avaliação da ação Matemática no Intervalo, esse elemento esteve sempre presente em nossas 

reflexões, entendendo que o MD guarda em si elementos de manipulação e movimento, o que 

torna envolvente e chamativo. Para convivermos com as outras atividades presentes no 

intervalo escolar – o lanche, o bate-papo, a música ambiente, o esporte entre outros – a 

experimentação é um elemento imprescindível para se alcançar o objetivo da ação Matemática 

no Intervalo.  

 

4 Resultados 

 

Para subsidiar a nossa compreensão, reflexão e avaliação sobre o desenvolvimento e o 

impacto da ação Matemática no Intervalo no espaço escolar, elaboramos e aplicamos 

questionários com questões abertas e fechadas aos diferentes segmentos, isto é, alunos, direção, 

professores e funcionários de apoio, das unidades escolares parceiras do Subprojeto de 

Matemática. Para Gil (1999, p.128), o questionário é uma “[...] técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.” 

Na primeira etapa, os questionários respondidos foram lidos e, por meio das respostas 

dadas pelos sujeitos da pesquisa, fizemos a compilação dos dados. Para esse trabalho, 

apresentamos uma análise inicial da investigação, pautada em uma abordagem qualitativa, 

foram selecionamos os dados relacionados a uma das comunidades escolares. Mais 

especificamente, selecionamos os questionários respondidos pelos alunos do turno matutino do 

ensino médio de uma das escolas.  Dos 497 alunos matriculados nesse turno, tivemos 363 

questionários respondidos. Salientamos que a opção de responder ou não o instrumento 

proposto ficou a critério de cada sujeito envolvido na investigação.  
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5 Conclusão 

 

Mesmo sendo uma reflexão inicial sobre a ação Matemática no Intervalo, podemos 

destacar dois pontos. O primeiro é a constatação do impacto positivo dessa atividade no 

ambiente escolar, propiciando a vivência pelos alunos da educação básica, de atividades que 

buscam conciliar o atrativo visual, a observação, a manipulação e a experimentação do MD 

com a (re)construção de conceitos matemáticos. O segundo ponto é a certeza de que ao planejar, 

desenvolver e avaliar as atividades propostas dessa ação tem contribuído para uma formação 

inicial/continuada, cuja reflexão crítica é um dos elementos enriquecedores dessa formação. 
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Resumo: Inovação científica é a última fronteira do sistema capitalista, é o marco principal da 

riqueza das nações da atualidade. Nosso ensino de ciências tem focado na inovação 

tecnocientífica? Ou foca principalmente na ciência? Nossa investigação identifica que o foco 

principal é na ciência, e muito pior, em uma ciência justificada, focada na explicação científica 

e não em solução de problemas sociais e/ou científicos. Nesse artigo, fundamentados na 

produção de Michael Gibbons (1994) que, diante de um novo modo de produção de 

conhecimento, a inovação científica tem um caráter central, afirmamos que a educação 

científica deve acompanhar a tecnologia, portanto precisa ser reformulada. Baseados em um 

novo conceito de inovação cientifica em que a ciência vai muito além do seu âmbito escolar, 

desenvolvemos projetos nos quais os alunos foram os principais responsáveis pela resolução de 

problemas de caráter cientifico.  

Palavras-chave: Inovação tecnocientífica. Resolução de problemas. Educação. 

 

Abstract: Scientific innovation is the last frontier of the capitalist system, it is the main 

landmark of the wealth of nations today. Has our science education focused on technoscientific 

innovation? Or do you mainly focus on science? Our investigation identifies that the main focus 

is on science, and much worse, on a justified science, focused on scientific explanation and not 
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on solving social and / or scientific problems. In this article, based on the production of Michael 

Gibbons (1994) that, faced with a new way of producing knowledge, scientific innovation has 

a central character, we affirm that scientific education must accompany technology, therefore 

it needs to be reformulated. Based on a new concept of scientific innovation in which science 

goes far beyond its school scope, we develop projects in which students were primarily 

responsible for solving scientific problems. 

Keywords: Technoscientific innovation. Problem solving. Education. 

 

 

 

1 Introdução 

 

Apesar dos avanços nos últimos tempos, o Brasil ainda é periférico na geografia mundial 

do conhecimento tecnocientífico, apesar de ser a 7ª economia mundial, ocupa 57ª posição no 

ranking de inovação. A ciência, a tecnologia e, principalmente, a inovação, além de 

qualificarem o trabalho nas sociedades contemporâneas, sãos as grandes mercadorias do 

capitalismo avançado, das economias baseadas em conhecimento. Em uma perspectiva mais 

ampliada, esse paradoxo se relaciona à dissociação entre educação e trabalho, como também ao 

valor dado à ciência, à tecnologia e à inovação na cultura brasileira.  Obviamente, isso também 

se relaciona com o modo de ensino privilegiado em nosso país, preponderantemente, no nosso 

contexto, do ensino profissionalizante.  

Em nosso diagnóstico, feito em análises no PIBID em Química na linha de ação no 

Ensino Profissionalizante, há uma ausência do fomento à cultura científica em nossas escolas,  

de uma dimensão crítica no ensino e, principalmente, não há um ensino para a inovação 

científica, foco desse trabalho. Como inserir a inovação científica em nossas escolas? É 

possível? 

Este estudo tem como proposta contribuir para a reflexão sobre diferentes alternativas 

de ensino, privilegiando situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno a formação de 

sua bagagem cognitiva. A construção dessas situações é tarefa árdua para os profissionais 

preocupados com o ensino, situamos aqui a contemporaneidade da produção do conhecimento 

científico e sua necessária mudança educativa. Na segunda parte, expomos principais 

intervenções, ações e princípios advindos das mudanças necessárias dos novos cenários 

sociocientíficos. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

Em função da grande heterogeneidade da produção do conhecimento tecnocientífico 

atual, aprender uma competência científica em um campo não garante sua transferência para 

outro domínio, significa que especialistas de um campo de saber podem ser leigos em outro 

domínio. Além disso, o conhecimento tecnocientífico e as inovações tecnológicas são 

dependentes dos contextos onde os problemas se tornam relevantes, ou seja, tem um carácter 

tácito e localizado. Logo, não basta a educação científica uma transmissão algorítmica, é 

necessário o contato com experts, a convivência, o aprender fazendo, o desenvolvimento de 

habilidade e competências em uma rede coletiva e cooperativa de atores.  

Há na atualidade uma nova sistemática na produção do conhecimento científico o qual 

Gibbons (1994) chama de modo 2, ainda alguns autores creditam um modo 3 centrado na 

prospecção de problemas sociais futuros. Do modo 1, disciplinar e centrado na explicação, 

passamos para o modo 2, inter e transdisciplinar, centrado na resolução de problemas, 

caracterizado por ser socialmente distribuído, heterogêneo, pela diversidade organizativa, 

responsabilidade social e controle de qualidade.  

A coexistência dos três modos de conhecimento, a dinâmica da inovação e da tecnologia 

estão aliados ao modo 2 e ao modo 3, mas, nas periferias da produção de conhecimento, o 

ensino ainda é fundamentado no modo 1. O modo 2 e 3 é fiduciário de uma trama cultural e 

social, sendo dependente do know how e do conhecimento tácito, exigem um outro contrato 

didático, como também outros espaços de socialização e transmissão.  

 

3 Metodologia 

 

Para buscar inserir a inovação tecnológica no ensino médio profissionalizante, 

propomos a criação no núcleo de inovações científicas. De início, fizemos um estatuto 

composto por alunos, professores, investigadores da universidade e empreendedores locais. 

Salientamos que, como estamos no início, o grupo está sendo efetivamente constituído por 

professores do ensino médio, da universidade, alunos da universidade e do ensino médio.  

Nossa metodologia é principalmente a resolução de problemas e, em nossas reuniões, 

identificamos problemas sociais que demandam conhecimentos científicos interdisciplinares e, 

diante dessas problemáticas, realizamos alguns projetos. 
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4 Resultados 

 

Realizamos trabalhos como: Oficinas de ideias; Oficina 1: Agitador magnético; 

Permacultura; Miniturbina de geração elétrica; Tabela periódica em tapete; Oficinas críticas; 

Oficina 2: Submarino; Oficina 3: Vela que levanta a água; Oficina 4: Elevador de Naftalinas; 

Oficina 5: Elevador de Naftalinas; Oficina 6: Descontaminando a água. 

As oficinas de ideias buscam criar ideias e/ou soluções originais para problemas 

detectados. A oficina 1 denominada agitador magnético foi o primeiro projeto desenvolvido a 

partir de um HD reciclado de computador, teve como finalidade contextualizar a 

interdisciplinaridade das matérias de Química, Biologia e Informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Oficina 1: Agitador magnético 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

O intuito da criação do agitador foi mostrar aos alunos a correlação entre as disciplinas 

e suas finalidades, a química e a biologia envolvidas com a sustentabilidade e a informática 

com o conhecimento técnico.  

A permacultura foi um outro projeto instaurado em um terreno na escola, sem uso útil, 

os professores de Biologia interagiram com o grupo do PIBID, responsáveis pelo núcleo para 

dar uma solução. Nossa resposta foi criar um sistema de permacultura na qual poderia ser 

estudados muitos conteúdos de Biologia, bem como de outras ciências.  

A miniturbina de geração elétrica foi um outro projeto para a geração alternativa de 

energia. Com o fluxo de água intermitente nas torneiras, construímos uma miniturbina para ser 

acoplada à tubulação hidráulica. Essa turbina é facilmente integrada ao sistema que gera energia 

elétrica. É um projeto ainda na fase dos testes. 
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A tabela periódica em tapete foi uma ideia que surgiu a partir de uma dificuldade em 

trabalhar com deficientes intelectuais, para esse público, optamos pela cognição incorporada, 

ou seja, a memória de todo o corpo. Assim, estamos projetando um tapete na forma de tabela 

periódica, acoplada a uma televisão, os comandos para a tabela periódica ocorrerão pelo contato 

com os pés ou as mãos. Essa tabela teria várias entradas para propriedades, história, uso social 

entre outros, é um projeto ainda em concepção.  

As oficinas críticas visam construir oficinas, típicas do modo 1 de conhecimento, ou 

seja, fundado na explicação, mas que fundamentamos na crítica e em uma aprendizagem 

profunda da ciência. Fundar o conhecimento no Modo 2 e 3 de conhecimento não significa 

eliminar o Modo 1, pelo contrário, estas três formas de conhecimento são necessariamente 

integradas, a crítica principal é devido ao fato do foco acentuado no Modo 1. 

A oficina 2 Submarino tem como objetivo demonstrar a densidade e pressão: Parece 

mágica, mas é física! Com um aperto imperceptível em uma garrafa de água é possível controlar 

a subida e a descida de um objeto que está dentro dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Oficina 2: Submarino 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Na experiência, usamos a tampa de uma caneta e um pouquinho de massa de modelar 

para mostrar a brincadeira. Com a massa, o furo da tampa foi fechado e um peso foi 

acrescentado à tampa, o conjunto todo foi colocado dentro de uma garrafa PET cheia de água, 

apertando a garrafa é possível fazer a tampa descer, quando se solta a garrafa, a tampa sobe. 

A oficina 3 Questão do ENEM tem como objetivo resolver a questão do ENEM através 

da demonstração da pressão interna e externa. Para realizar um experimento com uma garrafa 



411 
 

 
 

PET cheia d’água, perfuramos a lateral da garrafa em três posições de diferentes alturas. Com 

a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, mas com a garrafa destampada, 

observamos o escoamento da água, conforme ilustrado na Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Oficina 3: Questão do ENEM. 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Então surgiu a seguinte situação-problema: como a pressão atmosférica interfere no 

escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente?  

Sabemos que o ar possui massa e exerce uma força (pressão) sobre os corpos presentes na 

superfície terrestre. Quando a garrafa se encontra tampada, a pressão atmosférica impede a 

saída de água, por ser maior que a pressão interna. Ao abrirmos a garrafa, a força que a 

atmosfera exerce sobre o fluxo do líquido escoado não muda a velocidade de escoamento, que 

só depende da pressão da coluna de água.  

A oficina 4 Vela que levanta a água tem por objetivo demonstrar a densidade e pressão. 

Com um prato posicionado sobre a mesa, aquecemos rapidamente o fundo da vela, fixando no 

centro do prato, nele adicionamos aproximadamente 250 ml de água e um corante pra melhor 

visualização da subida da água. Logo após, ascendemos a vela e colocamos sobre ela uma 

garrafa de vidro de 1 litro de cabeça pra baixo, aguardamos a subida da água na garrafa e, por 

fim, a vela será apagada. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-HKVnNxhAtfI/Um0fb7TSe8I/AAAAAAAArfM/9ofa1lwD1O8/s1600/pet1.png
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Figura 4: Oficina 4: Vela que levanta a água. 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

A oficina 5 Elevador de Naftalinas tem por objetivo demonstrar a densidade e pressão, 

de posse de uma proveta grande ou uma garrafa PET transparente, adicionamos 

aproximadamente 100 ml de vinagre, depois água até encher o recipiente e ½ colher de sopa 

contendo bicarbonato de sódio. Por fim, adicionamos seis bolinhas de naftalina e observamos 

a reação química e a consequência dela. Exemplo:  

NaHCO₃(s) + CH₃COOH(l) --→ CH₃COONa(aq) + CO₂(g) + H₂O(l)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Oficina 5: Elevador de Naftalinas 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

A oficina 6 A água que pega fogo tem como objetivo demonstrar a densidade e pressão, 

usando um Erlenmeyer adicionamos uma pequena quantidade de fluído de isqueiro (deixamos 

o vaso do fluído longe do experimento) cobrindo o fundo do recipiente. Logo após, adicionamos 

água de modo a obtermos duas fases, na parte superior o fluido de isqueiro que é apolar, incolor, 
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menos denso que a água e inflamável. Por fim, fornecemos a energia necessária para formar a 

chama usando um fósforo e observamos a pequena chama formada. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

Figura 6: Oficina 6: A água que pega fogo 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

A oficina 6 Descontaminando a água tem por objetivo compreender como a água pode 

ficar limpa. Esta oficina é organizada em 7 (sete) etapas. Na etapa 1, cortam-se as garrafas pela 

metade, de modo a formar os recipientes da ilustração abaixo. A garrafa D possui um orifício 

lateral próximo à parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

Figura 7: Corte das garrafas 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 
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Na etapa 2, arruma-se o filtro na parte C, conforme o esquema acima (de baixo para 

cima 10cm de algodão seco, uma camada fina de carvão ativo, camada de 2cm de espessura de 

areia fina, 2cm de espessura de areia grossa e 4cm de pedras). O filtro deve estar úmido antes 

de iniciar o experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Etapa 2 do experimento. 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 
 

 

Na etapa 3, mistura-se uma colher de terra com 100 ml de água no recipiente A; na etapa 

4, aguarda-se 5 minutos e despeja-se o líquido da fase superior do recipiente A no recipiente B; 

na etapa 5, adiciona-se 1 colher cheia de sulfato de alumínio e uma de hidróxido de cálcio, sob 

agitação, ao recipiente B; na etapa 6, deixa-se o recipiente em repouso e observa-se o que ocorre 

após alguns minutos e, por último, a etapa 7, transfere-se o líquido da fase superior do recipiente 

B para o recipiente C (filtro em camadas). 

 

5 Conclusão 

 

Identificamos muitos resultados já evidentes, a criação de uma rede de cooperação 

horizontal entre professores, alunos e comunidade, o engajamento de alunos em prol de 

invenções e descobertas. O principal obstáculo que tivemos foi vencer o hábito pedagógico de 

aprender a ler a realidade, de identificar problemas, visto que temos o hábito de analisar 

problemas fechados e não abertos. Vencido esse passo, nossa equipe aumentou 
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consideravelmente, uma outra dificuldade que tivemos foi o fato de para fazer as maquetes e os 

aparelhos, precisávamos de recursos, o que às vezes, não é tão disponível. 
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Resumo: Este trabalho teve a proposta de reutilizar alguns produtos que são continuamente 

descartados como lixo, para confeccionar materiais manipulativos para o ensino de matemática. 

E, ao mesmo tempo, conscientizar os alunos a respeito do tempo de decomposição e dos danos 

que esses produtos causariam ao meio ambiente, levando-os a refletir sobre a reutilização dos 

materiais e sua contribuição na redução desses danos. Além disso, construir materiais 

manipulados que facilitarão o ensino de matemática. Aqui discutimos mais especificamente a 

construção do ábaco. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Laboratório de Matemática. Ábaco. 

 

Abstract: This work aims to discuss the limits and possibilities of mathematics evaluation in 

the teaching and learning process in a 9th grade class. Therefore, we count with the 

observations in the classroom, interviews with the mathematics teacher, a questionnaire for the 

students and the analysis of lesson plans, with the aim of producing and interpreting the 

conceptions about the act of evaluating the teaching of mathematics, as well as apprehending 

the methods and goals of the teacher and she analyzes errors. The results indicate that the 

teacher performs a continued evaluation, but, as it is required in the school system, she focuses 

on a summative evaluation; besides she considers the errors committed by the students as a 

way to provide a (re) learning opportunity. 

Keywords: Mathematics Evaluation. Evaluative practices. Error Analysis. 
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1 Introdução 

 

Esta atividade foi inclusa no projeto da construção do Laboratório Sustentável de 

Matemática e fez parte dos trabalhos apresentados durante a Feira de Ciências, do Colégio 

Estadual Maria José de Lima Silveira, no município de Jequié (BA). 

 

2 Referencial Teórico 

 

Cabe destacarmos que o presente trabalho se refere às atividades que envolvem o Ábaco. 

Januário (2008, p. 34) adverte que “aqueles que não acreditam na importância do material 

didático no ensino da Matemática ou que até condenam mesmo o seu uso, foram, 

provavelmente, influenciados pela observação de um mau emprego desse material.”  

Nessa perspectiva, acreditamos que o ábaco pode ser utilizado em muitas situações no 

ensino de matemática, citamos algumas: a construção do número no desenvolvimento dos 

conceitos de classe e ordem; as quatro operações:  adição, subtração, multiplicação e divisão, 

reforçando o posicionamento dos números e a forma como sucedem cada operação; fração que 

será explorada de diversas maneiras, por exemplo, se tomarmos uma dezena, podemos dividi-

la em 10 unidades e cada unidade é uma fração da dezena (CAHET, 2014). Nesse sentido, 

Santana (2009) assinala que: 

 

Atualmente o ábaco tem sido usado, em sala de aula, para facilitar a compreensão do 

nosso sistema de numeração e, consequentemente os cálculos. Essa utilização do 

ábaco é adequada, pois podemos reproduzir a tentativa dos antigos hindus de traduzir 

a ação do ábaco na linguagem dos numerais, o que certamente resultou na invenção 

do princípio posicional. (SANTANA, et al., 2009, p. 15) 

 

3 Metodologia 

 

Para a realização dessa atividade, apresentamos a proposta aos alunos e solicitamos que 

recolhessem em casa e na escola materiais que poderiam ser reciclados. Selecionamos os 

diferentes tipos de materiais utilizados na reciclagem, pesquisamos o tempo de decomposição 

e os danos que poderiam causar, estando expostos ao meio ambiente. As informações colhidas 

sobre o tema não ficaram restritas à turma, mas foram expostas por meio de cartazes 

confeccionados pelos alunos na escola, na intenção que houvesse a socialização desses 

conhecimentos. 
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Os alunos foram reunidos na escola em turno oposto para confecção do Ábaco, na sua 

construção, usamos os seguintes materiais: cabos de vassoura, tinta, palitos de churrasco e 

pedaços de madeira. Os cabos de vassoura foram cortados em pequenos discos na forma de 

cilindros de mesma espessura e pintados de quatro cores diferentes em grupos de 10 unidades. 

As hastes foram feitas de palitos de churrasco e a base de madeira foi cortada na forma de 

prisma retangular. Nesse processo, foram considerados alguns conceitos geométricos, dentre 

eles, ângulo, lado, aresta, raio, diâmetro, área e o número Pi. 

 

4 Resultados 

 

Podemos apontar alguns resultados, dentre eles, no que tange às atividades da confecção 

dos cartazes e do ábaco e a apresentação na Feira de Ciências. Durante a confecção dos cartazes, 

os alunos estiveram bastante envolvidos, apresentando preocupação com os danos que os 

materiais não reciclados poderiam causar ao meio ambiente, principalmente em sua própria 

cidade. Diante disso, os alunos compartilharam as informações com o restante da escola e 

apresentaram semelhante empenho em relação a confecção dos ábacos, a compreensão sobre 

suas utilidades e manuseio, bem como os conceitos matemáticos utilizados nesses processos.  

Os alunos apresentaram semelhante empenho na apresentação dos materiais na Feira, 

bem como na conscientização dos visitantes, compartilhando o aprendizado adquirido durante 

a realização dos trabalhos para a Feira de Ciências. 

 

5 Conclusão 

 

Juntamente com os alunos, percebemos a importância da reciclagem não só como uma 

forma de reduzir a poluição, mas como a reutilização contribui para a construção de objetos 

matemáticos. Além disso, é satisfatório saber que nossos objetivos foram alcançados e ainda 

com alguns acréscimos. Esperamos, portanto, que após a apresentação dos materiais 

construídos na Feira de Ciências, estes possam de fato estar presentes no cenário das aulas de 

matemática, contribuindo para que o ensino seja além de lúdico e dinâmico, significativo para 

o aprendizado de alunos e professores. 
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Resumo: O presente trabalho relata a experiência vivenciada no Programa Institucional de 

bolsa de Iniciação à Docência em Educação do Campo que teve por objetivo utilizar o jogo de 

xadrez como recurso didático no auxílio da abordagem do conteúdo matemático: soma dos 

recursos naturais, de forma a desenvolver o raciocínio lógico, analítico e criativo. A aula com 

o uso de tal recurso foi realizada com os alunos do 6º ano do ensino fundamental II, dividiram-

se em duplas e cada uma ficou com um jogo de xadrez. Os alunos apresentaram dúvidas tanto 

sobre as regras do jogo quanto à ligação do jogo com a Educação Matemática. Por meio desse 

meio colaborador para o ensino da matemática, em particular o processo de contagem e 

introdução dos números naturais, o xadrez oportunizou de maneira intuitiva o processo do 

raciocínio lógico permitindo ao aluno refletir e questionar sobre o certo ou o errado na 

conclusão das suas atividades em sala de aula. Nesse sentido, concluímos que o ensino da 

matemática, utilizando como recurso didático o xadrez, possibilita ao aluno praticar operações 

fundamentais de maneira lúdica e desafiadora. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Jogos. Ensino da matemática.  

 

Abstract: The present work reports the experience lived in the Institutional Program of 

Initiation to Teaching in Rural Education scholarship, which aimed to use the game of chess 

as a didactic resource to help approach the mathematical content: sum of natural resources, in 

order to develop logical, analytical and creative reasoning. The class with the use of this 

resource was held with students from the 6th year of elementary school II, divided into pairs 

and each had a game of chess. The students had doubts both about the rules of the game and 
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the connection of the game with Mathematics Education. Through this collaborative medium 

for the teaching of mathematics, in particular the process of counting and introducing natural 

numbers, chess intuitively provided the logical reasoning process allowing the student to reflect 

and question about the right or wrong in the conclusion of their classroom activities. In this 

sense, we conclude that the teaching of mathematics, using chess as a teaching resource, allows 

the student to practice fundamental operations in a playful and challenging way. 

Keywords: Mathematical Education. Games. Mathematics teaching. 

 

 

 

1 Introdução 

O uso de jogos no ensino da Matemática é algo que vem sendo alvo de pesquisas e 

estudos nos últimos anos, pois a sua praticidade e colaboração para as atividades perante o 

ensino, este recurso promove de maneira descontraída e divertida à aprendizagem dos alunos. 

A atividade aplicada com o uso do xadrez na sala de aula como um recurso didático 

favorece a aprendizagem dos alunos, já que aumenta o nível de raciocínio, análise e criatividade 

(OLIVEIRA, 2006). A proposta segue um viés pedagógico mostrando para o aluno a 

possibilidade de se desenvolver cognitivamente, construindo, assim, o conhecimento 

matemático por meio desse contato e prática. Com o uso do xadrez nas aulas de matemática, 

pretende-se de maneira crucial que, no desenvolvimento da atividade, o conteúdo seja bem 

esclarecido para que, de fato, ocorra a aprendizagem. Nessa perspectiva, a utilização deve ser 

pensada como um meio para buscar a atenção dos alunos e não simplesmente distraí-los, mas 

suscitar a interação entre os participantes realizando assim a aprendizagem mediante o coletivo. 

Considerando esse papel e a relevância que os jogos educativos, o objetivo que norteou 

a nossa ação como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) em Educação do Campo foi abordar o conteúdo Soma dos números naturais utilizando 

o jogo de xadrez como um recurso didático no ensino de Matemática no contexto da sala de 

aula.  

 

2 Fundamentação Teórica 

Seguindo por esse caminho, a proposta busca consubstanciar a aula do professor através 

do xadrez pedagógico. Nessa perspectiva, Oliveira (2006, p. 5) afirma que “o educador trabalha 

então o xadrez com o enfoque de desenvolver ou trabalhar habilidades, nas quais os estudantes 

tenham dificuldades e que comprometam, principalmente, o seu desempenho escolar.”  O 
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xadrez é visto nesse contexto como um recurso para o ensino da Matemática possibilitando ao 

educando maior desenvoltura na aprendizagem para um determinado conteúdo. 

O uso do xadrez, apesar de ser um jogo de tempos remotos, traz transformações para a 

aprendizagem dos alunos com um objetivo específico ao conteúdo abordado, de acordo com 

Oliveira (2006, p. 4) “a educação moderna está cada vez mais dirigida para uma educação que 

tem como sua finalidade uma aprendizagem consciente, sendo o aprendiz estimulado 

continuamente a aprimorar sua capacidade de pensar”. A finalidade do ensino da Matemática é 

a aprendizagem ativa e crítica, de forma que o aluno consiga pensar conscientemente tudo o 

que está sendo sugerido para a construção de seu conhecimento intervindo sempre que 

necessário para o seu próprio desenvolvimento. Segundo Oliveira (2006, p. 7), “neste aspecto, 

o jogo de xadrez possui características importantes, as quais podem desenvolver várias funções 

do cérebro tais como a atenção, concentração, julgamento, planejamento, imaginação, 

antecipação, memória, análise de situações problemas e criatividade”. 

 

3 Metodologia  

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Agnelo Teles de Menezes, que fica 

localizada no distrito da Barragem da Pedra, pertencente ao município de Jequié-BA. O referido 

colégio é uma escola parceira do PIBID em Educação do Campo no Ensino Fundamental II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Escola Municipal Agnelo Teles de Menezes 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores.  

 

 

A atividade foi realizada com os alunos do 6º ano e teve duração de 3 horas, os alunos 

dividiram-se em duplas e cada uma ficou com um jogo de xadrez. O jogo foi disponibilizado 
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pela escola, a elaboração da proposta do xadrez como um recurso didático foi devido a sua 

importância no desenvolvimento intelectual dos alunos, o que pode promover também uma 

conduta ética por parte dos alunos, pois estão propensos a ganhar ou perder e o professor junto 

com os alunos pode, através de uma análise, verificar o porquê dos erros e acertos.   

 

4 Resultados 

 

Desde o início, o intuito da atividade foi averiguar como o xadrez poderia ajudar no 

desenvolvimento das habilidades matemáticas dos alunos, trabalhando com esse recurso de 

forma pedagógica, conforme podemos observar na Figura 2 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Alunos no processo de ensino 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Os alunos apresentaram dúvidas tanto sobre as regras do jogo quanto à ligação do jogo 

com a educação matemática. Não obstante, após as explicações eles evoluíram rapidamente a 

construção do conhecimento sobre a soma dos números naturais. De fato, os resultados 

previstos foram alcançados, os alunos conseguiram entender a dinâmica do jogo. De modo 

análogo, eles conseguiram compreender a associação entre a matemática e o jogo de xadrez, 

mostrando uma desenvoltura na percepção da operação da adição, na medida em que iam se 

apropriando do jogo. Conseguimos utilizar a matemática de forma lúdica, ao trabalharmos não 

apenas com a contagem, mas também com o raciocínio intuitivo. 
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5 Conclusão 

 

O xadrez como um recurso didático na abordagem de conteúdos matemáticos possibilita 

uma maior participação e um bom comprometimento dos estudantes envolvidos no processo de 

ensino, além de suscitar várias habilidades intrínsecas em cada aluno. Por meio desse 

colaborador para o ensino da Matemática, em particular o processo de contagem e introdução 

dos números naturais, o xadrez oportunizou de maneira intuitiva o processo do raciocínio lógico 

permitindo ao aluno refletir e questionar sobre o certo ou o errado na conclusão das suas 

atividades na sala de aula.  

Enfim, o trabalho nesse viés acabou acrescentando ainda mais o esperado, contribuindo 

de forma significativa para a aprendizagem dos alunos sobre o processo de contagem e ajudou 

também no convívio dos alunos, pois os mesmos se divertiram ao jogar com o próximo e 

aprendendo de maneira recíproca sobre a proposta estabelecida. 

 

Referência 

OLIVEIRA, Cléber Alexandre Soares de; CASTILHO, José Eduardo. O xadrez como 

ferramenta pedagógica complementar na educação matemática. 2006 Monografia 

(Graduação em Matemática) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. 

 

  



425 
 

 
 

PIBID NO CONJUNTO PENAL: PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

PIBID in the criminal set: teaching-learning process 

 

Márcio Andrade de Souza1 

andradedesouzamarcio@gmail.com 

 

Sara de Jesus Santos1 

sara20vueliton@gmail.com 

 

Suely Souza Cunha1 

suely1608@yahoo.com.br 

 

Janei Reis Oliveira2 

janreis@gmail.com 

 

Luziêt Maria Fontenele-Gomes3 

luzietfontenele@uesb.edu.br 

 

1 Bolsistas de Iniciação à Docência do Subprojeto Interdisciplinar em Linha de Ação em Educação de 

Jovens e Adultos, no Colégio Estadual César Borges – Anexo Conjunto Penal de Jequié. 
2 Professor Supervisor do Subprojeto Interdisciplinar em Linha de Ação em Educação de Jovens e 

Adultos, no Colégio Estadual César Borges – Anexo Conjunto Penal de Jequié. 
3 Coordenador de Área do Subprojeto Interdisciplinar em Linha de Ação em Educação de Jovens e 

Adultos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo tratar da experiência realizada pelos bolsistas do 

PIBID na prática pedagógica lúdica em espaço prisional. O referencial teórico se baseia nos 

pressupostos da Constituição de 1988, da Lei de Execução Penal, de 1984 e das concepções 

sobre prisão de Foucault (2008) e Julião (2016). A metodologia utilizada é a revisão 

bibliográfica. Os resultados alcançados são bastante significativos, uma vez que o ensino-

aprendizagem ocorre, também, mediante ações integradas ao lúdico. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação nas Prisões. Ludicidade.  

 

Abstract: This work aims to deal with the experience carried out by PIBID scholarship holders 

in playful pedagogical practice in prison space. The theoretical framework is based on the 

assumptions of the 1988 Constitution, the Criminal Execution Law, 1984 and the concepts of 

prison by Foucault (2008) and Julião (2016). The methodology used is the bibliographic 

review. The results achieved are quite significant, since teaching and learning occurs, also, 

through actions integrated with play. 

Keywords: Youth and Adult Education. Education in Prisons. Playfulness. 
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1 Introdução 

 

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos necessitam de um olhar mais profundo e 

humano do professor, pois são, em sua maioria, pessoas que não tiveram oportunidade de 

estudar e enfrentam muitos obstáculos para estar na sala de aula. Nesse contexto, as pessoas 

privadas de liberdade têm um duplo desafio: o de estudar e o de estar na condição de estudantes 

internos em uma unidade prisional, ocorrendo, assim, a necessidade de os professores lançarem 

mão da realização de atividades lúdicas em sala de aula. 

O lúdico quando dirigido para atingir alguma finalidade se torna aliado dos conteúdos 

que serão estudados e favorece ao aluno uma forma prazerosa e divertida de aprender. O 

momento em que os estudantes estão participando de atividades lúdicas, sua atenção é voltada 

para tais atividades, que lhes envolvem e fazem com que seja despertada uma curiosidade sobre 

um determinado assunto. Em geral, esses alunos aprendem de forma mais significativa graças 

a essa metodologia instigante. Assim, este trabalho tem como objetivo tratar da experiência 

realizada pelos bolsistas do PIBID na prática pedagógica lúdica em espaço prisional. 

 

2 Fundamentação Teórica 

A Constituição de 1988 estabelece no Art. 205 que “A educação, direito de todos (...)”. 

(BRASIL, 1988), mas somente, em 2005, “os Ministérios da Educação e da Justiça iniciaram 

uma proposta de articulação para implementação de Programa Nacional de Educação para o 

Sistema Penitenciário, formulando as suas diretrizes” (JULIÃO, 2016, p. 25). Nesse contexto, 

a Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) afirma no Art. 83, que todo “estabelecimento penal, 

conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados 

a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva” (grifo nosso). 

Diante das prerrogativas da Lei, o Subprojeto Interdisciplinar  na linha de ação em 

Educação de Jovens e Adultos, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, em parceria com a escola da rede 

pública sediada em um espaço prisional desenvolve atividades lúdicas com pessoas privadas de 

liberdade. 
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Uma das alternativas para inovar a prática pedagógica, entrosar o aluno com as 

atividades da sala de aula, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem é a metodologia 

com o uso dos jogos didáticos. Santos (1997), afirma que:  

 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 

o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, 

prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização 

comunicação, expressão e construção do conhecimento. (SANTOS, 1997, p 12) 

 

A ludicidade é um elemento importante na formação humana, visto que as ações lúdicas 

contribuem para questões sociais como solidariedade, respeito mútuo entre outros. Em um 

espaço prisional onde o que impera a lei da dominação, da massificação e da docilidade dos 

corpos, como exercício de coação educativa, conforme Foucault (2008), os jogos lúdicos 

transcendem as grades, possibilitam o exercício do senso crítico e dialético do ensino-

aprendizagem. 

 

3 Metodologia 

 

 O trabalho consistiu na elaboração de material didático lúdico para as aulas de Língua 

Portuguesa, foram desenvolvidos jogos pelos bolsistas do PIBID e pelos alunos internos no 

conjunto penal, por exemplo, caça-palavras, cruzadinhas, jogo da velha, bingos, caixa de 

surpresas entre outros. 

Os materiais utilizados em sala de aula foram adequados de acordo com às restrições 

impostas para uso no espaço penal, como o não utilização de material cortantes ou perfuradores 

(tesouras, alicates, compassos de metal etc.). Assim, os materiais que precisavam ser cortados, 

já eram levados cortados para sala de aula e outros eram cortados com as mãos pelos internos.  

  

4 Resultados 

 

Os jogos lúdicos contribuíram, sobremaneira, para que o processo ensino-aprendizagem 

fosse considerado exitoso, visto que a efetiva participação dos alunos internos e dos bolsistas 

do PIBID contemplou os objetivos pedagógicos propostos. O exercício do raciocínio lógico e, 

também, subjetivo, a partir da elaboração dos jogos lúdicos confeccionados pelos bolsistas do 

PIBID e utilizados pelos alunos internos, facilitou a aprendizagem do assunto, fortalecendo o 
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entrosamento entre aluno-aluno e entre aluno-professor, chamando a atenção para  importância  

da construção do conhecimento do aluno, cujo lúdico passa a contribuir como parte 

complementar na consolidação do seu conhecimento. 

 

5 Conclusão 

 

Tendo como ponto de partida a realidade que é ação educativa em um espaço prisional, 

muitas foram as dificuldades enfrentadas, no entanto, a adequação de materiais pedagógicos e 

o estudo das leis específicas que embasam a educação na prisão trouxeram confiança e êxito na 

realização das propostas pedagógicas. 

É necessário que todos os professores que atuam em espaços prisionais, sob a ótica 

pedagógica, percebam que estão diante de alunos, independente da condição de privação de 

liberdade, assim, é importante que lancem mão de outras metodologias.  Nesse sentido, 

atividades lúdicas favorecem a integração da pessoas privada de liberdade ao convívio social, 

bem como fortalecer o ensino-aprendizagem. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências dos bolsistas do PIBID 

no subprojeto de Educação Física do ensino fundamental no Colégio da Polícia Militar. Do 

ponto de vista metodológico, trata-se de um relato de experiência sobre as ações vivenciadas 

no Programa com alunos do 8º ano do ensino fundamental durante as aulas da disciplina 

Educação Física. Foram desenvolvidas atividades como planejamento de aulas, avaliação dos 

componentes da aptidão física dos estudantes, bateria de testes indicados no PROESP-BR. 

Concluímos que o Programa proporciona uma ponte entre a teoria e prática dos conhecimentos 

adquiridos enquanto acadêmicos da universidade, pois foi possível analisar que os 

conhecimentos teóricos e execução prática devem caminhar juntos, possibilitando reflexões 

acerca da profissão docente e a importância dessas atividades no processo de formação 

profissional. 

Palavras-chave: Ensino. Educação Física. Atividade motora.  

 

 

Abstract: The present work aims to report the experiences of PIBID scholarship holders in the 

Physical Education subproject of elementary school in the Military Police College. From a 

methodological point of view, it is an experience report on the actions experienced in the 

Program with students of the 8th year of elementary school during Physical Education classes. 
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Activities were developed such as lesson planning, assessment of students' physical fitness 

components, battery of tests indicated in PROESP-BR. We concluded that the Program 

provides a bridge between the theory and practice of the knowledge acquired as academics at 

the university, as it was possible to analyze that theoretical knowledge and practical execution 

must go together, allowing reflections about the teaching profession and the importance of 

these activities in the training process professional. 

Keywords: Teaching. PE. Motor activity. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O Projeto Esporte Brasil (PROESP – BR) é um projeto realizado nas escolas brasileiras 

que permite observar os indicadores de crescimento e desenvolvimento corporal, motor e do 

estado nutricional de crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos. O PROESP-BR faz 

parte de um conjunto de projetos realizados pelos Centros de Excelência Esportiva (Rede 

CENESP), ligados ao Departamento de Excelência Esportiva e Promoção de Eventos, da 

Secretaria Nacional de Esporte de Rendimento do Ministério do Esporte.  

A Rede CENESP é constituída por um conjunto de nove universidades públicas 

brasileiras situadas em sete estados da federação, propondo uma bateria de teste, cujo objetivo 

é auxiliar os professores de Educação Física, fornecendo dados para estudos fidedignos da 

população de estudantes e estratégias de intervenções no ambiente educacional. Ainda, incluso 

na gama de possibilidades trazidas pelo projeto, está a promoção da saúde por meio da educação 

para uma vida esportiva e fisicamente ativa entre as crianças e adolescentes, traçando assim um 

perfil dos estudantes, aptidão motora e física, bem como hábitos de vida e do empenho esportivo 

dos mesmos. 

A Educação Física como disciplina inserida na escola e por sua especificidade de área 

de conhecimento também relacionada à saúde pode ser um espaço propício para fomentar a 

educação voltada para a promoção da saúde, principalmente entre as crianças e adolescentes. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo relatar as experiências dos bolsistas do PIBID no 

subprojeto de Educação Física do ensino fundamental no Colégio da Polícia Militar. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

A escola é um espaço social fundamental para integração do indivíduo na sociedade, já 

que lá se encontra uma gama de conhecimentos variados ou um mesmo conhecimento com 
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ponto de vistas diferentes os quais vão levar esse aprendizado por toda sua vida (LIBERAL, 

2005). Por esse motivo e a crescente discussão sobre a importância de um estilo de vida 

saudável, ela apresenta-se como o local perfeito para ser a principal fonte de conscientização 

para a melhoria da qualidade de vida, já que com a consequência da revolução tecnológica, 

crianças e adolescentes têm se tornado cada vez menos ativos fisicamente, aumentando assim 

a prevalência de doenças crônicas como a obesidade e o sobrepeso, que antes eram vistas com 

mais frequências nos dos adultos (FARIAS et al., 2009). 

Nesse sentido, a Educação Física possui um papel relevante no processo de promoção 

de saúde, visto que, de acordo com Guedes (2004, p.127) “os conceitos elaborados quanto ao 

que vem ser saúde devem ser objetos de cuidadosa reflexão, para que se possa perceber e atuar 

de forma coerente a fim de contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas”, sendo este um dos papéis desta disciplina na escola. A prática de atividade física 

regularmente proporciona uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos praticantes que 

vai desde os benefícios fisiológicos, melhoria nas funções cognitivas e melhoria nos efeitos 

psicológicos.  

 

Uma educação física atenta aos problemas do presente não poderá deixar de eleger a 

educação da saúde como uma das suas orientações centrais. Se pretende prestar 

serviços valiosos à educação social dos alunos, se pretende contribuir para uma vida 

produtiva, criativa e bem-sucedida, a Educação Física encontra orientação pela 

educação da saúde um meio de concretização das suas pretensões, formulações e 

justificações. (BENTO, 1991, p.104) 

 

 

Dentro do PIBID os estudantes podem vivenciar a forma que o professor de Educação 

Física, dentre o universo de assuntos a serem abordados, deve planejar os conteúdos que 

pretende trabalhar, pensando na educação e na forma de leitura e visão de mundo dos 

estudantes. No planejamento pedagógico, os conteúdos precisam ser voltados à qualidade de 

vida, principalmente pela realidade social e cultural em que se encontram os estudantes.  

 

Na escola, a aula é a forma predominante de organização do processo de ensino. Na 

aula se criam, se desenvolvem e se transformam as condições necessárias para que os 

alunos assimilem conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções e, assim, 

desenvolvam suas capacidades cognoscitivas. (LIBÂNEO, 1994, p.177) 

 

A luz dessa premissa, o PROESP é uma ferramenta que auxilia o professor tanto como 

parâmetro para saber se os conhecimentos sobre atividade física e saúde têm chegado aos 

estudantes e se estes podem buscar alternativas de práticas esportivas individuais ou coletivas, 

a fim de primarem por sua qualidade vida. 
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3 Metodologia 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado pelos bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UESB. As intervenções do 

programa são realizadas no Colégio da Policia Militar – COM, dentro da disciplina Educação 

Física. As aulas dessa disciplina acontecem duas vezes por semana, nas segundas e nas quintas-

feiras com as turmas do 8º ano e os conteúdos abordados nelas obedecem ao plano curricular, 

de acordo com a seriação baseados no Projeto Político Pedagógico da escola e da disciplina, 

mais a inserção do conteúdo da Atividade Física e Saúde. A aplicação dos testes do PROESP 

segue os protocolos estabelecidos pelo mesmo projeto e a avaliação é feita mediante tabela de 

resultados anexa no projeto.  

 

4 Resultados 

 

Ao avaliar o contexto geral deste estudo, percebemos o quão fundamental é a 

participação da Educação Física escolar no processo de formação de jovens fisicamente ativos, 

levando em consideração a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida, haja vista 

que esse é um dos papéis da disciplina no âmbito escolar.        

Quando foram aplicados os testes (flexibilidade, força de membros inferiores e 

superiores) foi possível percebermos a reação dos estudantes ao saberem os resultados de suas 

avaliações, ou dos seus testes, alguns ficaram felizes e até eufóricos, quando o resultado era 

positivo, e a preocupação/decepção e inquietação quando o resultado era negativo, chegando 

ao ponto de eles pedirem para refazer os testes, tendo em vista que não tinham conhecimento 

da sua condição física. Essa situação foi motivo de debates e reflexões em outras aulas.  

Os resultados obtidos no PROESP funcionam como indicadores de atividade e 

inatividade física dos discentes, e serviram como um importante material de auxílio para o papel 

do docente como promotor de saúde. Nesse contexto, o PIBID possibilita diversos aprendizados 

e reflexões para os acadêmicos e membros do subprojeto no que tange a ação docente e suas 

consequências no meio escolar.  
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5 Conclusão 

 

A participação no programa do PIBID proporciona experiências relevantes para a 

formação dos bolsistas, pois possibilita participar de atividades na escola, convivência com 

professores mais experientes e as atividades docentes, bem como o relacionamento com 

estudantes da educação básica e suas particularidades o que gera experiência, maturidade e 

conhecimento do espaço que futuramente pode ser um campo de atuação profissional.          
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta interdisciplinar sobre os 

saberes populares das pessoas que trabalham com folhas, frutos, flores, sementes e raízes no 

mercado municipal de Jequié - BA. Considerando que a construção do conhecimento se faz de 

maneira mais efetiva quando existe a oportunidade de observar o objeto do conhecimento de 

forma ampla e com diversos olhares, foram divididos grupos de alunos para direcionar as 

pesquisas nas áreas de Biologia, História e Química a fim de coletar dados a serem apresentados 

posteriormente na III Feira de Tecnologia e Ciências (FETEC) do Centro Estadual de Educação 

Profissional (CEEP) Régis Pacheco. 

Palavras-chave: Ecologia de Saberes. Interdisciplinar. Saberes populares.  

 

Abstract: This work had as objective to elaborate an interdisciplinary proposal on the popular 

knowledge of the people who work with leaves, fruits, flowers, seeds and roots in the municipal 

market of Jequié - BA. Considering that the construction of knowledge is more effective when 

there is the opportunity to observe the object of knowledge in a broad way and with different 

views, groups of students were divided to direct research in the areas of Biology, History and 

Chemistry in order to collect data to be presented later at the III Fair of Technology and 

Sciences (FETEC) of the State Center for Professional Education (CEEP) Régis Pacheco.  

Keywords: Ecology of Knowledge. Interdisciplinary. Popular knowledge. 
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1 Introdução 

 

Qual metodologia deve ser priorizada no Ensino Profissionalizante de Química? Essa 

pergunta foi feita desde o início das atividades do PIBID Química e Sociedade – Ensino 

Profissionalizante. Notou-se que apesar de o PIBID representar um avanço como programa de 

formação, as práticas ainda são limitadas em sua maioria para a construção de oficinas. O foco 

está na sala de aula, na transmissão e pouco na intervenção, no trabalho individual e pouco no 

coletivo, no disciplinar e pouco no interdisciplinar. 

Percebeu-se também que essa prática pedagógica pouco problematiza a questão da 

produção e socialização do conhecimento científico. O conhecimento produzido é útil e 

relevante do ponto de vista científico e social? Por exemplo, é intrigante como nossas 

universidades não pesquisam nossos frutos locais, como por exemplo, a jaca. Nossa agricultura 

parece contrária à nossa ecologia. Ao pensar sobre o assunto, parece que nossa universidade 

ainda não serve a nossa realidade. Faz-se necessário então mudar o foco para a comunidade, 

para a intervenção e emancipação e crítica. Porém, como fazer? 

Ao tratar do assunto das plantas medicinais notou-se uma verdadeira Ecologia de 

Saberes (SANTOS, 2009). Baseando-se nisso, procurou-se estabelecer links de discussão com 

as disciplinas História, Biologia e Química por meio das seguintes análises: história do 

processo; propriedades medicinais; benefícios obtidos a partir destes recursos e do método 

utilizado para extração dos óleos desejados.  

No primeiro momento, todo o conteúdo foi trabalhado com os alunos do segundo ano 

do curso profissionalizante em Informática na modalidade Ensino Profissionalizante Integrado 

(EPI) do Centro Estadual de Educação Profissional Régis Pacheco na cidade de Jequié, Bahia. 

Na segunda etapa, o trabalho foi apresentado pelos próprios alunos na III FETEC (Feira de 

Tecnologia e Ciências) realizado na própria instituição. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Ao pensar em alternativas ao ensino de química, estavam ao alcance a 

interdisciplinaridade e a contextualização, que mesmo questionando a sua eficiência e limite, 

são consideradas essenciais. Ao explorar a literatura, notou-se a obra de Boaventura de Souza 

Santos, que propõe uma mudança paradigmática com a proposta da Ecologia de Saberes 

(SANTOS, 2006). No lugar de um reducionismo epistemológico se aposta em um pluralismo 
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epistemológico, característica essa considerada importante na realização deste projeto. Muitos 

filósofos da química defendem, inclusive, que a química é pluralista em sua essência 

(RIBEIRO, 2014). 

Para Santos (2009) o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal, ou seja, 

consiste na concessão à ciência moderna do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro 

e o falso, em detrimento de dois conhecimentos alternativos: a filosofia e a teologia. Defende 

ainda que é utilizado um sistema de distinções visíveis e invisíveis onde a realidade social é 

dividida em “deste lado da linha” e “do outro lado da linha”. O “outro lado da linha” desaparece 

enquanto realidade, sendo até produzido como inexistente (por inexistente considera-se 

qualquer forma de ser relevante ou compreensível).  

Do outro lado da linha, não há conhecimento real; existem crenças, opiniões, magia, 

idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos, que, na melhor das hipóteses, podem tornar-

se objetos ou matéria-prima para a inquirição científica (SANTOS, 2006). Então que o ocidente 

tem realizado é um epistemicídio ao eleger o conhecimento científico como único 

conhecimento válido. 

Já o pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do mundo é inesgotável 

e que continua desprovida de uma epistemologia adequada. O pensamento pós-abissal 

confronta a monocultura da ciência moderna com uma ecologia de saberes, um pluralismo 

epistemológico. Esta é uma ecologia porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de 

conhecimentos heterogéneos e nas interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem 

comprometer a autonomia dos mesmos (SANTOS, 2009).  

Este modo de pensar nos permite reconhecer a importância de cada ponto isoladamente, 

podendo assim conectá-los para melhorar o entendimento da prática como um todo. Com isso, 

busca-se então o enriquecimento da forma de observar e analisar os conteúdos através dos 

pontos de vista de cada disciplina, além de instigar o alunado a associar as informações que 

estão sendo transmitidas com a realidade ao seu redor.  

 

3 Metodologia 

 

A partir do conceito de História Oral se fez a pesquisa e o levantamento de dados para 

a preparação dos roteiros das entrevistas. Posteriormente foi feita a análise dos depoimentos e 

estudos realizados no trabalho de campo na feira livre do município de Jequié-BA com 

raizeiros.  
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Paralelamente foi feita uma pesquisa bibliográfica em busca de informações das 

características, classificações e propriedades medicinais das seguintes plantas: Eucalipto 

(Eucalyptus Spp), Cravo (Dianthus caryophyllus), Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia) e 

Cravo de defunto (Tagetes Erecta). Além disso, foi realizada a montagem da aparelhagem 

necessária para a extração do óleo essencial (arraste a vapor), bem como para o preparo da 

infusão e decocção das plantas com materiais facilmente acessíveis à comunidade.  

Antes da apresentação na III FETEC, foram feitas reuniões com os alunos para discutir 

os resultados obtidos e realizar a extração do óleo de Eucalipto para demonstrar o procedimento. 

Todo o procedimento foi acompanhado pelos bolsistas do PIBID. Por fim, todo o material 

coletado foi apresentado no evento citado acima. 

 

4 Resultados 

 

Durante a execução do projeto obtivemos a ajuda da direção com o custeio de alguns 

materiais e dos funcionários da instituição, que de bom grado apoiaram o desenvolvimento do 

sistema de extração. É importante mencionar que os alunos se dispuseram a coletar as amostras 

que seriam utilizadas.  

Com o intuito de promover a popularização da ciência, a III FETEC foi realizada no dia 

21 de Setembro de 2015. A população local teve acesso ao pátio do colégio onde vários toldos 

foram colocados para facilitar a divisão de territórios dos trabalhos e o fluxo foi bastante 

intenso. Este foi um dos motivos para não prolongar a extração do óleo essencial de Eucalipto 

que estava sendo realizada, já que o espaço do toldo não era grande para a quantidade de pessoas 

e existia risco de acidente.  

No toldo adjacente, os outros dois grupos de alunos abordavam o conteúdo a partir dos 

pontos de vista biológico e histórico e assim foi até o término da Feira, que se deu às 22h do 

mesmo dia. Considerando a quantidade de pessoas que circularam nos toldos e a quantidade de 

questionamentos feitos por elas, além é claro da ausência de acidentes, pode-se considerar que 

a apresentação na III FETEC foi um sucesso. 

 

5 Conclusão 

 

A primeira constatação feita foi que a temática trabalhada pode ser considerada 

essencialmente tratável como uma Ecologia de Saberes e a segunda foi que a própria Química 
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é um exemplar, logo é possível repensar em todo o ensino desta disciplina. A prática dos 

raizeiros da comunidade local de Jequié-BA serviu para aprimorar o entendimento dos assuntos 

envolvidos de forma contextualizada. Deste modo notou-se facilmente que as disciplinas e seus 

assuntos tinham sua própria autonomia, mas cooperavam para evidenciar a pluralidade de 

saberes envolvidos no assunto abordado. Considera-se então que a proposta merece maiores 

aprofundamentos. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato sobre a produção da horta 

pedagógica realizada pelos bolsistas de iniciação à docência, pela professora supervisora do 

Programa de Iniciação à Docência do subprojeto Educação com os estudantes campesinos da 

escola Municipal Agnelo Teles de Menezes, localizada na comunidade da Barragem da Pedra. 

Para a realização do trabalho, numa ação conjunta, utilizamos  terra, uma pequena quantidade 

de água, garrafas pets e sementes de coentro para produzirmos a horta pedagógica. Preparamos 

o local do plantio com adubos, cujo processo se deu por meio da  mistura  desses materiais ao 

ponto de torná-los  homogêneos . Cortamos as garrafas fazendo pequenos furos para que a água 

pudesse escorrer e colocamos a terra preparada dentro. O trabalho colaborativo contribuiu para 

que os conhecimentos sobre a valorização dos alimentos, a sensibilização ambiental e a 

importância do trabalho em equipe, fossem compartilhados entre os envolvidos no processo de 

aprendizagem tornando uma atividade prazerosa e efetiva.  

Palavras-chave: Educação do campo. Horta pedagógica. PIBID. 

 

Abstract: This work aims to present a report on the production of the pedagogical garden 

carried out by initiation scholarship holders, by the supervising teacher of the Initiation to 

Teaching Program of the Education subproject with rural students from the Agnelo Teles de 
Menezes Municipal School, community of the Barragem da Pedra. To carry out the work, in a 

joint action, we used land, a small amount of water, pet bottles and coriander seeds to produce 

the pedagogical garden. We prepared the planting site with fertilizers, the process of which 

took place by mixing these materials to the point of making them homogeneous. We cut the 
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bottles by making small holes so that the water could drain and put the prepared soil inside. 

Collaborative work contributed so that knowledge about the valorization of food, 

environmental awareness and the importance of teamwork, were shared among those involved 

in the learning process, making it a pleasant and effective activity. 

Keywords: Rural education. Pedagogical garden. PIBID. 

 

 

 

1 Introdução 

 

Durante o processo de graduação, somos interpelados por diversas teorias de ensino. 

Nesse período formativo, somos apresentados a diversos teóricos e proposições que nos dão  

um embasamentos para que possamos formar um pensamento crítico, sobre tudo no que refere 

à educação de modo geral. Além da base teórica, precisamos de outros subsídios na construção 

do conhecimento que nos deem uma visão mais concreta dos fatos.  

Ao participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), no 

Subprojeto Interdisciplinar em Educação do Campo, fomentado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), amplia-se a possibilidade de apropriação dos 

conhecimentos teórico-prático de modo que as experiências adquiridas no chão da escola 

passam a ter sentido de preparação para nós, futuros professores. 

Partindo dessa perspectiva, nós bolsistas do subprojeto interdisciplinar Educação do 

Campo, atuamos na escola, parceira da educação básica, buscando estabelecer um elo com os 

professores e com os alunos campesinos, objetivando promover o fortalecimento da identidade 

campesina a partir da apropriação dos conhecimentos escolares em contextualização com a 

realidade local. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Considerando o pensamento de Lima com relação à escola do campo, o autor argumenta 

que: 

Historicamente as escolas do campo foram pensadas a partir do modelo deeducação 

implementado na cidade, desconsiderando as especificidades sociais, culturais, 

econômicas, políticas e ambientais do mundo rural. Parte desse processo está 

associada à perspectiva de negação do campo enquanto espaço de produção cultural, 

econômica e política, influenciado pelocapitalismo que insiste em compreender as 
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comunidades rurais como espaço do atraso, subdesenvolvimento e de 

improdutividade. (LIMA, 2013, p. 610) 

 

Neste sentido, é importante que nós, alunos de licenciatura que temos contado com essa 

realidade da educação do campo e participamos de discussões de autores que tratam da 

temática, reflitamos nossas práticas enquanto docentes. É relevante também proporcionar aos 

alunos uma educação de qualidade e contextualizada com a realidade local, seja no campo ou 

na cidade. No caso dos alunos do campo, seria interessante trabalhar projetos visando à 

identidade daqueles alunos que moram na região e precisam se sentir orgulhosos por ter  o 

privilegio de morar no lugar mais perto da natureza, com a possibilidade de   lutar pela 

preservação e conservação da mesma. 

Caldart cita em seu artigo, sobre a importância da interação entre escola e campo no 

desenvolvimento de projetos pedagógicos em que: 

 

Não há escolas do campo num campo sem perspectivas, com o povo sem horizontes 

e buscando sair dele. Por outro lado, também não há como implementar um projeto 

popular  de desenvolvimento do campo sem um projeto de educação, e sem expandir 

radicalmente a escolarização para todos os povos do campo. (CALDART, 2003, p. 

64) 

Neste sentido, buscamos trabalhar com a horta pedagógica como proposta para  

desenvolver uma atividade interdisciplinar e coletiva envolvendo professores, alunos e 

bolsistas. Diniz e colaboradores defendem a importância da prática da horta pedagógica da 

seguinte forma: 

A partir do esforço coletivo da comunidade escolar, é possível propor atividades 

educacionais diferenciadas como a horta escolar pedagógica. A horta escolar 

possibilitou não só a contextualização do trabalho pedagógico nas escolas, mas foi 

bem além. Esta experiência mostrou que o trabalho com a horta pedagógica estimulou 

estudantes e professores a melhorarem hábitos alimentares em casa. A horta como 

recurso educacional e didático foi proposto como uma oportunidade única que a 

grande maioria das crianças e adolescentes urbanos teria em estimularem o 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, aproveitarem os alimentos de 

forma integral e ainda, apreciar e valorizar o trabalho na terra, pensar o homem do 

campo e meio rural. (DINIZ et al., 2013, p. 4) 

 

Nesse sentido, a horta pedagógica foi eleita para tratarmos de conteúdos relacionados 

ao cotidiano do sujeito campesino que é o contato com a terra, construção de agricultura de 
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subsistência, bem como discutir a importância de uma alimentação saudável produzidos por 

eles mesmos no espaço escolar ou em suas próprias residências.  

 

3 Metodologia 

 

As ações do Subprojeto Interdisciplinar em Educação do Campo acontecem na Escola 

Agnelo Teles de Menezes, localizada na comunidade Barragem da Pedra no Município de 

Jequié-BA.  Numa ação conjunta envolvendo alunos, professor e bolsistas do Pibid, realizamos 

uma atividade onde utilizamos terra, uma pequena quantidade de água, garrafas pets e sementes 

de coentro para produzirmos a horta pedagógica. Preparamos a terra com adubos, misturamos 

esses materiais ao ponto de torná-los homogêneos. Cortamos as garrafas fazendo pequenos 

furos para que a água pudesse escorrer e colocamos a terra preparada dentro. 

Ao colocarmos a terra nos recipientes, adicionamos as sementes de coentro de maneira 

que cada uma ficasse afastada para aproveitar os espaços. Molhamos os recipientes e, como a 

escola não dispunha de espaços suficientes para fazer a horta, penduramos as garrafas nas 

paredes ao lado da escola. 

 

4 Resultados 

 

A interação entre os participantes desta atividade foi importante para que houvesse uma 

maior possibilidade de ensino e aprendizagem com relação aos conteúdos apresentados, 

conforme Figura 1 a seguir: 

 

 

Figura 1: Alunos e bolsistas do Pibid preparando a terra para a horta na escola Municipal 

Agnelo Teles de Menezes. 
Fonte: Arquivo dos autores. 
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Diniz e colaboradores ressaltam a importância desse processo para que haja um vínculo 

afetivo com a natureza que: 

 

Além da simples contextualização do ensino-aprendizagem, mas como um impulso à 

transformação social na arte de educar de forma significativa e, contribuir para a 

formação de cidadãos mais comprometidos consigo mesmos e com vínculos afetivos 

com a natureza. (DINIZ et a.l, 2013, p. 4) 

 

O trabalho colaborativo interdisciplinar da construção da horta pedagógica contribuiu 

para que os conhecimentos sobre a valorização dos alimentos, a sensibilização ambiental e a 

importância do trabalho em equipe, fossem compartilhados entre os envolvidos no processo de 

aprendizagem, tornando uma atividade prazerosa e efetiva.  

Percebemos ao longo de nossa permanência na escola que há uma necessidade de 

elaboração de planejamentos mais contextualizados com a realidade local, explorando os 

espaços fora das salas fechadas, fazendo com que a parte prática dos conteúdos tenha uma maior 

significação para todos os envolvidos no processo de construção da aprendizagem (Imagem 2), 

pois, por exemplo, saber o valor dos  alimentos é muito importante, mas acompanhar o processo 

de produção dos próprios alimentos  passo a passo  torna-se as aulas  mais interessantes e 

criativas.  

 

 

Figura 2: Alunos e bolsistas na produção da horta vertical. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 Na nossa trajetória de estudantes, devem-se ultrapassar os conhecimentos estáticos, 

problematizados dentro das quatro paredes de uma escola ou universidade. Independente do 
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curso ou nível de ensino em quese esteja participando, é fundamental pensarmos de forma 

crítica na nossa atuação. 

 

5 Conclusão 

 

É fundamental para os estudantes campesinos a participação  de atividades como a  

Horta pedagógica,  pois além de prazerosa  possibilita a interação com os sujeitos envolvidos  

e promove a aquisição de novos saberes acadêmicos. Vale destacar também que é um caminho 

para o estudante fortalecer a sua percepção enquanto sujeito socioambientalmente  responsável 

pelo desenvolvimento daquela ação. 
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Resumo: O consumo de refrigerante é muito grande, tornando-se uma questão sociocientífica 

com grande relação com a saúde e a alimentação humana. Este trabalho tem por objetivos 

realizar três experimentos simples, contextualizados e multidisciplinares para o estudo de 

alguns conceitos na química do refrigerante. Os experimentos se baseiam em testes qualitativos 

para identificar a presença de açúcares redutores, fosfatos e corantes em refrigerantes. Estes 

experimentos foram aplicados em aulas de Química com alunos do ensino médio do projeto 

PIBID – Ensino de Química e Sociedade – e proporcionou a discussão sobre conceitos 

químicos, bem como a química no cotidiano. Ao discutirmos o tema refrigerante, 

problematizamos os malefícios e/ou benefícios da bebida e, em contrapartida, propomos a 

fabricação de um refrigerante alternativo com possibilidade de menor risco à saúde. 

Palavras-chave: Questões sociocientíficas. Química do refrigerante. Testes qualitativos.  

 

Abstract: The consumption of soda is very large, making it a socio-scientific issue with a great 

relationship with health and human food. This work aims to carry out three simple, 

contextualized and multidisciplinary experiments for the study of some concepts in refrigerant 

chemistry. The experiments are based on qualitative tests to identify the presence of reducing 

sugars, phosphates and dyes in soft drinks. These experiments were applied in Chemistry 

classes with high school students from the PIBID project - Teaching Chemistry and Society - 
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and provided a discussion on chemical concepts, as well as chemistry in everyday life. When 

discussing the soda theme, we problematize the harms and / or benefits of the drink and, on the 

other hand, we propose the manufacture of an alternative soda with the possibility of lower 

health risk. 

Keywords: Socio-scientific issues. Refrigerant chemistry. Qualitative tests. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O consumo de refrigerante tem se tornado uma questão sociocientífica de grande 

importância, apresenta uma relação direta com a saúde e a alimentação humana, que representa 

uma cadeia econômica, possuindo uma química própria. Logo, é necessário que a população 

tenha conhecimentos sólidos sobre essa temática.  

Este trabalho tem por objetivo realizar um experimento simples que proporciona uma 

abordagem contextualizada e multidisciplinar para o estudo de alguns conceitos na química do 

refrigerante. O experimento se baseia em testes qualitativos para identificação da presença de 

açúcares redutores, fosfato e corantes em refrigerantes. Estes experimentos foram aplicados em 

aulas de Química com alunos do ensino médio do projeto PIBID – Ensino de Química e 

Sociedade – e proporcionou a discussão acerca dos conceitos químicos, bem como a química 

no cotidiano. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Refrigerante é uma bebida não alcoólica, carbonatada, com alto poder refrescante 

encontrada em diversos sabores. A indústria de refrigerante surgiu em 1871, nos Estados 

Unidos. No Brasil, os primeiros registros remontam de 1906, mas somente na década de 1920 

é que o refrigerante entrou definitivamente no cotidiano dos brasileiros e, em 1942, no Rio de 

Janeiro, foi instalada a primeira fábrica (ABIR, 2008). 

O Brasil é o terceiro produtor mundial de refrigerantes, depois dos Estados Unidos e do 

México. O consumo per capita é da ordem de 69 L por habitante por ano, o que coloca o país 

em 28º, as fábricas da Coca-Cola e da Pepsi detêm ¾ do mercado mundial. Os grandes 

fabricantes responderam, em 2013, por aproximadamente 78% do mercado de refrigerantes, as 
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empresas de menor porte representaram aproximadamente 22% (ROSA et al., 2006; 

CERVIERI et al., 2014).  

Os refrigerantes são bebidas constituídas basicamente por água, maior componente da 

bebida; açúcar ou edulcorantes; extratos concentrados, que conferem o sabor característico, e 

gás carbônico, sulfatos e cloretos, que auxiliam na definição do sabor; conservantes que evitam 

a deterioração causada por bactérias e fungos; antioxidantes, que previnem a influência do 

oxigênio na bebida; acidulante, que regula o pH, realça o sabor e regula também a doçura do 

açúcar (PALHA, 2005; LIMA; AFONSO, 2009;) 

Dentre os ácidos mais utilizado estão o ácido fosfórico – H3PO4, ácido benzoico – 

C7H6O2, ácido ascórbico – C6H8O6 e isoascórbico, ácido tartárico – C4H6O6, ácido cítrico – 

C6H8O7, destacamos o ácido fosfórico por sua utilização ser bastante questionada  em alguns 

estudos científicos, que afirmam que essa substância, quando ionizada, libera os íons fosfato 

(PO4
3-), um sequestrante de cálcio que possui uma grande afinidade pelo cátion cálcio, 

substância presente nos ossos e dentes (REVISTA IDEC, 2015).  

Outro fator está relacionado com o consumo de açúcar, quando ingerido em excesso, 

são os pâncreas, glândula responsável pela produção da insulina, que fica sobrecarregada, já 

que a insulina é um hormônio que transforma o açúcar ou sacarose em glicose. A glicose em 

excesso vira gordura e se acumula no organismo causando doenças cardiovasculares, 

obesidade, diabetes e hipertensão arterial, dentre outras (LIMA; AFONSO, 2009).    

 

3 Metodologia 

 

Na primeira etapa da pesquisa, os alunos realizaram uma pesquisa através de um 

questionário aplicado indagando sobre os males causados pelo consumo de refrigerantes a 50 

(cinquenta) pessoas de idade entre 14 e 40 anos, na comunidade do bairro Jequiezinho, na 

cidade de Jequié – Bahia. A seguir, nas Figuras 1 e 2, estão os alunos da escola básica 

participando das oficinas sobre refrigerantes. 
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Figura 1: Oficina sobre refrigerantes 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

Figura 2: Oficina sobre refrigerantes 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Na segunda etapa, foram realizados experimentos baseados em testes qualitativos para 

identificação de açúcares redutores ou glicose, ácido fosfórico e corantes. Para tal, teve como 

parâmetro de avaliação da ocorrência da reação o aspecto colorido das soluções. Foram usadas 

as soluções de ácido sulfúrico, solução de hipoclorito de sódio, solução de molibdato de sódio, 

solução de vitamina C e reagente de Benedict além de refrigerantes a base de cola, sabor laranja, 

sabor limão e zero. Numa terceira etapa, propomos a fabricação de um refrigerante alternativo. 

 

4 Resultados 

 

Os resultados referentes à pesquisa sobre o consumo de refrigerantes realizada na 

comunidade do bairro Jequiezinho, Jequié – BA, estão dispostos no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Consumo de refrigerantes 
Fonte: Elaboração dos pesquisadores. 

 

Na seguir, na Tabela 1 estão apresentados os resultados obtidos para a identificação de 

açúcares. 

19% 88,23%11,76% 40% 60%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

sim

Consumo de refrigerante

Volume diário ingerido (L)  41 a 44 anos

Volume diário ingerido (L)  14 a 40 anos

ingere  4 a 7 vezes/semana
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Tabela 1: Resultados do experimento para identificação de açucares. 

Alimento Agente Adoçante Resultado 

Pepsi cola Sacarose Positivo 

Sprite zero Sacarina e ciclamato Negativo 

Sprite (limão) Sacarose Positivo 

Schin (laranja) Sacarose Positivo 

 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. 

 

 

A coloração inicial do reagente de Benedict é azul, em presença de um agente redutor 

após o aquecimento tem-se o aparecimento de coloração castanha opaca e/ou precipitado da 

mesma coloração, conforme Figura 3 a seguir. Esse fenômeno é justificado pela seguinte 

reação:  Cu2+
(aq) +4OH–

(aq) + RCHO(aq)   RCOOH(aq) + Cu2O(s) + 2H2O(ℓ). 

                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3: Uso do reagente Benedict  
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Quanto à identificação de corantes, o íon hipoclorito da água sanitária reage com as 

moléculas de corante presente no refrigerante, fazendo com que deixe de existir a conjugação 

entre as ligações duplas e, consequentemente, a ocorrência de ressonância eletrônica. Assim, o 

corante deixa de apresentar sua cor original, já que não apresenta mais a característica 

fundamental para absorver a radiação eletromagnética na região visível do espectro. 

Para identificação do ácido fosfórico usou-se como parâmetro a mudança da cor das 

soluções de refrigerantes as quais eram na cor preta (Pepsi cola), incolor (Sprite) sendo que 

mudaram para azul formando o ácido fosfomolíbdico, conforme a Figura 4 a seguir:  
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Figura 4: Formação do ácido fosfomolíbdico 
Fonte: Arquivo dos pesquisadores. 

 

 

Propomos aos alunos, a produção de um refrigerante caseiro, o qual foi feito com água 

gaseificada, suco de laranja e/ou limão, cenoura e adoçante a base de sacarina e ciclamato. 

 

5 Conclusão 

 

Esse trabalho identificou o consumo de refrigerante como um tema sociocientífico, além 

de problematizado o prejuízo na saúde humana relacionado ao seu consumo, foi possível, no 

contexto químico, identificar através de testes qualitativos realizados o açúcar redutor, ácido 

fosfórico e corantes. Por conseguinte, o emprego destes experimentos propiciou a 

contextualização do ensino das funções orgânicas e reações de oxirredução no ensino médio, 

empoderando os alunos acerca das questões sociocientíficas.  
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