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A política de educação para o ensino médio no Brasil e no Estado de 

Mato Grosso do Sul nas últimas décadas do século XX e no início do 

século XXI 

Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul 

Iara Augusta da Silva12 

Introdução 

Este texto tem a finalidade de apresentar algumas reflexões a respeito da política de 

educação para o ensino médio nas últimas décadas do século XX e início do século XXI 

empreendidas em âmbito internacional, nacional e local, tendo em vista a experiência 

acumulada, enquanto técnica da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, 

e a pesquisa que se vem desenvolvendo no Curso de Doutorado em Educação da UFMS. 

Para desenvolver o presente trabalho, procedeu-se a seleção e a análise de um 

conjunto de documentos produzido pelos gestores dos órgãos oficiais na esfera 

internacional e nacional, de legislações que norteiam as políticas de educação no Brasil e 

do referencial teórico (teses, dissertações e artigos científicos) elaborado pelos 

pesquisadores das universidades, visando compreender a natureza das políticas 

educacionais contemporâneas endereçadas para os jovens e adultos que frequentam o 

ensino médio das escolas públicas.  

Tomou-se como pressuposto teórico-metodológico, para empreender os estudos, que 

a educação é um fenômeno social, portanto, produto das necessidades que são colocadas 

para os homens num determinado momento histórico. Nesta perspectiva, a educação é 

concebida como um instrumento importante para a formação do cidadão capaz de 

compreender a organização da sociedade em que ele está inserido. Figueira escreve que 

“a educaç~o é algo t~o visceralmente social que a sociedade humana n~o poderia ter este 

seu atributo essencial, o de ser humana, se esta componente n~o fizesse parte dela” 

(FIGUEIRA,1995, p. 14) . 

                                                        
1 Técnica pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do SUL (SED) e aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Educação/Doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). 

2 iasilva1@terra.com.br 
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Não se pretende nos limites deste texto abarcar todos os aspectos que envolvem a 

discussão acadêmica acerca das políticas de educação para o ensino médio, mas apenas 

abordar alguns pontos do tema, com o propósito de contribuir com os estudos que estão 

sendo desenvolvidos por outros educadores e pesquisadores nos tempos atuais.  

A política de educação para o ensino médio no Brasil e em Mato Grosso do Sul 

Na década de 1990, o ensino médio brasileiro e, consequentemente, o do Estado de 

Mato Grosso do Sul passou por um conjunto de reformas amplamente divulgadas pelo 

governo federal, as quais foram traçadas em linhas gerais nos acordos feitos pelos países 

signatários das Conferências Internacionais de Educação para Todos. A Conferência de 

Jomtien, Tailândia (1990), a mais conhecida delas, representou um marco. Organizada 

pela ONU e pela UNESCO, com o financiamento do Banco Mundial, esta Conferência 

procurou, ainda, determinar uma espécie de consenso mundial a respeito de metas de 

políticas educacionais a serem conquistadas, principalmente pelos países em 

desenvolvimento. Entre estas metas, aquela que pretende garantir a expansão dos 

serviços escolares com qualidade a todas as crianças, jovens e adultos é recorrente na 

declaração firmada na referida Conferência Internacional. O artigo 3º da Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos de Jomtien, de 1990 reivindica a necessidade de 

universalização da educação para todos, além de buscar a melhoria da sua qualidade. 

O propósito dos governos em alcançar a meta, a qual visa promover a expansão da 

educação nos países membros das Conferências, gerou um aumento crescente de 

matrículas na educação básica, mesmo que a qualidade da educação ainda não tenha 

sido alcançada plenamente, conforme atestam os próprios documentos produzidos 

pelos gestores dos Organismos Nacionais e Internacionais.  

Durante todo o século XX e início do século XXI, a expansão escolar seguiu e segue o seu 

curso. A reivindicação por vagas, construção de prédios escolares, abertura de cursos 

profissionalizantes, aquisição de novas tecnologias passa a ser uma bandeira comum dos 

professores, dos governos e da população de um modo geral. Reivindicação que está sempre 

associada à ideia de melhoria da qualidade do ensino e, em consequência, ao provimento de 

materiais, como computadores, livros didáticos, merenda escolar, entre outros.  
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Atualmente, pode-se dizer que o foco dos debates acerca da expansão escolar deslocou-se 

do ensino fundamental para o ensino médio. Os documentos produzidos pelos Organismos 

Internacionais, Mundial e a UNESCO, e pelo Ministério de Educação apontam que a meta de 

universalização do ensino fundamental já foi alcançada. Segundo os dados estatísticos 

disponíveis no portal do INEP, cerca de 97% das crianças e adolescentes brasileiras têm 

acesso ao ensino fundamental. Portanto, no momento, considera-se necessário concentrar 

esforços no ensino médio, etapa final da educação básica.  

Rodríguez e Herrán (2000), seguindo essa forma de pensar, colocam que mediante os 

avanços alcançados no ensino fundamental, nas últimas décadas, tem-se agora o grande 

desafio de “aumentar rapidamente o acesso à educação secundária”. A globalização e os 

mercados cada vez mais competitivos são apontados como elementos que indicam a 

prioridade de formação de trabalhadores em nível médio.  

Pesquisadores brasileiros como Kuenzer (2001), Frigotto (2004); Ciavatta (2004), Cury 

(1998), Freitas (2010) também têm se dedicado a estudar a questão da universalização e da 

qualidade do ensino médio. Com uma análise crítica das políticas educacionais 

implementadas pelo Estado na contemporaneidade, sob o comando das agências 

internacionais, a partir das reformas iniciadas na década de 1990 e da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, estes autores procuram explicar as 

contradições presentes nas iniciativas dos gestores públicos, na tentativa de resolver os 

problemas da oferta de educação de qualidade para todos os jovens que concluem o ensino 

fundamental.  

A definição da identidade do ensino médio como uma etapa da educação básica, a fonte de 

financiamento do ensino médio, a disponibilização de recursos didáticos e de estrutura física, 

a organização do currículo para o ensino médio, a formação dos professores, a compreensão 

da situação da juventude brasileira são colocadas como os grandes desafios a serem vencidos, 

quando se pretende alcançar a efetiva expansão de um ensino médio com qualidade e que 

promova a inclusão de todos os jovens e adultos. 

No Brasil, como já foi exposto, a partir da década de 1990, o ensino médio, seguindo as 

orientações provenientes das Conferências de Educação para Todos, patrocinadas pelos 

Organismos Internacionais, vem passando por um conjunto de reformas com o propósito de 

tentar garantir a progressiva expansão e obrigatoriedade deste segmento da educação básica. 
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Isto significa de fato um grande empreendimento, pois, conforme as metas estabelecidas pelos 

Governos em âmbito mundial e nacional, a universalização do ensino médio deve ser 

acompanhada por uma “melhoria da qualidade, garantindo-lhe o papel de inclusão”.  

As reformas do ensino médio, iniciadas no final do século XX e continuadas na primeira 

década do século XXI, podem ser sintetizadas nos seguintes tópicos: a) reformulação do 

currículo, que deu origem aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio/ PCNEM 

(Parecer nº 15 de 1998 e Resolução nº 03 de 1998); b) busca do aumento de matrículas entre 

os adolescentes de15 a 17 anos nos cursos de ensino médio; c) criação do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, instituído pela Portaria Ministerial n.º 438, de 28 de Maio de 1998. É 

preciso acrescentar que a questão do financiamento do ensino médio se constituiu também em 

um dos pontos das reformas pretendidas.  

Tendo como referência os propósitos das reformas no campo da educação levadas a 

efeito nas últimas décadas em âmbito mundial e nacional, a Secretaria de Estado de 

Educação (SED) de Mato Grosso do Sul, o singular da pesquisa que se vem 

desenvolvendo, tem procurado conciliar as suas políticas educacionais para o ensino 

médio com aquelas emanadas do Ministério da Educação. Não se pode esquecer que as 

reformas educacionais previstas para o ensino médio estão fundamentadas certamente 

em uma concepção de ensino médio. Os documentos e as legislações elaboradas pelo 

Ministério de Educação e pelo Conselho Nacional de Educação procuram explicitar de 

alguma forma as finalidades3 e as características do ensino médio que se pretende 

universalizar e, em conseqüência, define a configuração da organização do currículo que 

se quer concretizar nas escolas públicas.  

A questão das finalidades (identidade) do ensino médio tem sido objeto de debate 

não só entre vários estudiosos da matéria no âmbito da universidade, como também 

pelos formuladores dos documentos oficiais que definem os caminhos das políticas 

produzidos pelo MEC e pela UNESCO. Percebe-se que o ensino médio brasileiro, desde as 

suas origens, tem sido colocado como uma etapa escolar destinada a cumprir duas 

funções prioritárias: a formação geral (propedêutica), voltada para preparar o estudante 

para continuar estudos na educação superior e a formação profissionalizante, voltada 

preparar os jovens para ingressar no mercado de trabalho. Acacia Kuenzer, entre outros 

                                                        
3 O Art. nº 35 da LDB de 1996 estabelece as finalidades do ensino médio.  
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autores, tem escrito a respeito do que se chama de “dualidade” da funç~o do ensino 

médio. De acordo com Kuenzer (2001, p. 9), a “dicotomia entre formaç~o para o trabalho 

e preparaç~o para a universidade é histórica”. Na opini~o da pesquisadora é necessário 

romper com esta dicotomia para se construir um ensino médio de qualidade para todos. 

Nesse sentido, pesquisadores como Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise 

Nogueira Ramos têm colocado em seus escritos a necessidade de buscar um “projeto 

unit|rio” de ensino médio, fundamentado nos princípios do trabalho, da 

ciência/tecnologia e da cultura. Essa discussão ganhou nova força a partir do início dos 

anos 2000, quando o Ministério da Educaç~o propôs um Semin|rio Nacional “Ensino 

Médio: Construç~o Política” (2003) e culminou com a publicaç~o de uma colet}nea de 

artigos4, a qual procurava explicitar uma “concepç~o unit|ria” de ensino médio.  

Os autores dos artigos que naquele momento discutiam uma política para o ensino 

médio, como por exemplo, Frigotto e Ciavatta (2004), buscavam um tipo de organização 

curricular para o ensino médio que estivesse voltado à “formaç~o integral” do estudante, 

superando, assi,m a “histórica dicotomia” entre a formaç~o propedêutica e a formaç~o 

para o trabalho.  A quest~o da “educaç~o politécnica” foi também, mais uma vez, 

colocada no centro dos debates acerca das funções do ensino médio na formação do 

indivíduo. Os textos produzidos por Dermeval Saviani, abordando a concepção de 

politecnia, serviram de fontes para as reflexões feitas nesse momento pelos citados 

autores. Segundo Saviani, a ideia de politecnia envolve a “articulaç~o entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, implicando uma formação que, a partir do próprio 

trabalho social, desenvolva a compreensão das bases da organização do trabalho na 

nossa sociedade e que, portanto, nos permita compreender o seu funcionamento” 

(SAVIANI, 2003, p. 142).  

Os estudos promovidos pelos teóricos junto ao MEC na primeira década do ano 2000 

tiveram influência na formulação da legislação e dos documentos oficiais que passaram 

a nortear as políticas para o ensino médio no Brasil e em Mato Grosso do Sul. O Parecer 

                                                        
4 FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (Orgs.). Ensino médio: ciência, cultura e trabalho. Brasília: 

MEC, SEMTEC, 2004. 
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CNE/SEB nº 55, aprovado recentemente - 5 de maio de 2011 - pelo Conselho Nacional de 

Educação e Câmara de Educação Básica, que tem a finalidade de dar uma nova 

configuração às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, incorpora, de 

modo geral, as ideias e concepções defendidas pelos autores mencionados. No que 

concerne aos pressupostos e fundamentos para o ensino médio, observa-se que o 

Parecer nº 5 de 2011 também pleiteia uma “formaç~o integral” que evidencie a 

“unicidade entre as dimensões científico-tecnológico-cultural, a partir da compreensão 

em seu sentido ontológico” (BRASIL, 2011, p. 20). As quatro dimensões que constituem a 

formação humana: trabalho, ciência, tecnologia e cultura são também enfatizadas pelo 

Parecer nº 5/2011(p. 20). 

Diante do exposto, parece ser uma tendência da atualidade a preocupação em buscar 

uma proposta de organização do ensino médio que propicie a formação do jovem, a 

partir de uma “base unit|ria” constituída pelo trabalho como princípio educativo, ou 

seja, o ponto de partida para a produção de conhecimentos e de cultura. É esta base 

unitária que justifica e fundamenta a formação específica para o exercício de profissões 

e a formação plena para o exercício da cidadania. 

A UNESCO com o apoio do Ministério de Educação desenvolveu um projeto 

denominado Currículos de ensino médio, com o objetivo de sugerir protótipos 

curriculares viáveis para realizar a integração entre a educação geral, a educação básica 

para o trabalho e a educação profissional no ensino médio, que gerou um documento6 

publicado em maio de 2011. Este documento apresenta um estudo sobre a organização 

do currículo do ensino médio, por meio da descriç~o de dois “protótipos”: protótipo 

curricular de ensino médio de formação geral e protótipo curricular de ensino médio 

integrado. Seguindo a tendência de propor um ensino médio que promova a “formaç~o 

integral” do estudante, o referido documento ao esclarecer os princípios norteadores da 

proposta registra que: “Todos os protótipos curriculares resultantes do projeto da 

UNESCO estão fundados na perspectiva da formação integral do estudante (KÜLLER , 

2011, p. 8-9). 

                                                        
5 Até a presente data, ainda não foi publicada a Resolução que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, tendo como base o Parecer nº 5, aprovado em 5 de maio de 2011.   
6 KÜLLER, José Antônio (Redação). Protótipos curriculares de ensino médio e ensino médio integrado: 

resumo executivo. UNESCO. Série Debates ED, nº 1, maio de 2011. 
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Dessa forma, verifica-se que o documento da UNESCO também considera que o 

trabalho é o princípio integrador do currículo do ensino médio, no sentido de propiciar a 

articulação entre os conhecimentos dos diferentes componentes curriculares, seja de 

formação geral, seja da educação profissional. Isso significa, no entender da UNESCO, 

que “toda aprendizagem ter| origem ou fundamento em atividades desenvolvidas pelos 

estudantes que objetivam, em última instância, uma intervenção transformadora em sua 

realidade”7.   

É preciso acrescentar que o documento coloca, ainda que, a pesquisa quando 

associada ao trabalho, constitui-se em um “instrumento de articulaç~o” entre o 

conhecimento e as propostas de trabalho que compõem o currículo escolar. A pesquisa, 

nesse caso, é considerada como princípio educativo (ou “princípio pedagógico”, 

conforme o Parecer CNE/CEN nº 5 de 2011), pois ela atuará como um mecanismo que 

possibilita ao aluno do ensino médio realizar diagnósticos e propor ações de intervenção 

(e de transformação) no ambiente escolar e na sociedade em geral por meio do 

trabalho8. 

No que se refere especificamente aos documentos oficiais e a legislação que norteiam 

a organização e o funcionamento da educação no Brasil, pode-se dizer que, nas últimas 

décadas, com a expansão crescente de matrículas, o ensino médio passou a ocupar um 

espaço maior entre as políticas que visam às reformulações no âmbito do currículo como 

nos que concernem às fontes de financiamento9.  

Na década de 1990, durante o período inicial das reformas educacionais realizadas 

pelo Estado brasileiro, o Ministério da Educação durante o Governo de Fernando 

Henrique Cardoso efetivou um amplo movimento de discussão sobre o currículo na 

educação básica, o que gerou a produção dos Parâmetros Curriculares para o Ensino 

(PCNEMs), tendo como base os preceitos definidos na LDB de 1996 e os princípios que 

                                                        
7 Ibid., p. 9. 
8 Ibid., p. 9-11. 
9 Como exemplo, pode-se citar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de 
dezembro de 2006 e regulamentado pela Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

A tese de doutorado de autoria da Profª Drª Terezinha Pereira Braz defendida em 2008, na USP, realiza 
um estudo criterioso sobre a questão do financiamento das políticas educacionais, tendo como foco 
central a política de financiamento do ensino médio no Brasil e em Mato Grosso do Sul (1996-2006). 
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constam no Parecer CEB Nº 15, de 01 de junho de 1998 e na Resolução Nº 3, de 26 de 

junho de 1998 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Os 

princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, os conceitos de competências 

e de habilidades, a concepção de áreas de conhecimento são considerados aspectos 

fundamentais do processo de organização do currículo baseado nos PCNEMs.    

Com o propósito de aprofundar e ampliar os debates e as reflexões acerca do 

currículo e da formulação de novos referenciais para o ensino médio, o MEC mais uma 

vez se propôs a realizar estudos envolvendo representantes da Secretarias de Educação 

e das universidades, com a finalidade de redefinir a organização do currículo. Como 

resultado desse empreendimento o MEC publicou em 2006 um documento denominado 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que foi distribuído para as escolas 

públicas de ensino Médio, como mais um material para embasar o trabalho dos 

professores dos estados do Brasil.  

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, no final da 

década de 1990 e nos anos iniciais de década de 2000, também procurou mobilizar 

esforços para formular os seus documentos para orientar o currículo para o ensino 

médio10. Na atual gestão da Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciada em 2007, 

foi elaborado e implantado nas escolas o Referencial Curricular da Educação Básica da 

Rede Estadual de Ensino/MS - Ensino Médio. Na Apresentação do documento é 

explicitado que: “A proposta deste Referencial Curricular é nortear o trabalho do 

professor de forma dinâmica, objetivando uma perspectiva interdisciplinar e também 

garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes do Ensino Médio da Rede 

Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul” (MATO GROSSO DO SUL, 2007, p. 5). 

Para implementar a reforma curricular do ensino médio nos Estados da Federação, 

foi necessário providenciar não apenas a construção e adequação dos prédios escolares, 

mas também a aquisição de recursos didáticos e tecnológicos para viabilizar as novas 

práticas pedagógicas pressupostas nos documentos orientadores produzidos pelo MEC e 

pela SED/MS.  

                                                        
10 No período de 1999 a 2004, a Secretaria de Estado de Educação de MS produziu um documento para 

orientação do currículo do ensino médio intitulado Referencial Curricular para o Ensino Médio de Mato 
Grosso do Sul (1ª edição/2004 e 2ª edição/2006), composto de três volumes.  
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Como parte do movimento em prol de mudanças na organização do currículo do 

ensino médio no Brasil, o Ministério da Educação propôs, em 2009, a operacionalização 

de um programa denominado “Ensino Médio Inovador”11, em regime de colaboração 

técnica e financeira com os Estados e o Distrito Federal. O Ministério da Educação 

pleiteia com a efetivaç~o do Programa os seguintes “impactos e transformações 

desej|veis”: a) superação das desigualdades de oportunidades educacionais; b) universalização 

do acesso e permanência dos adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio; c) consolidação da 

identidade desta etapa educacional, considerando as especificidades desta etapa da educação e a 

diversidade de interesses dos sujeitos; e, d) oferta de aprendizagem significativa para 

adolescentes e jovens, priorizando a interlocução com as culturas juvenis (BRASIL, 2009, p. 5). 

Ao buscar esclarecer o modelo de ensino que se pretende alcançar, o documento 

orientador frisa na Apresentação que o propósito do Programa Ensino Médio Inovador 

da SEB/MEC é a superação da dualidade histórica entre o propedêutico e o 

profissionalizante que tem caracterizado o ensino médio, com adoção de um modelo que 

ganhe “identidade unit|ria”, embora assuma formas diversas e contextualizadas para 

atender as peculiaridades de realidade do Brasil. A base unitária da organização do 

currículo, segundo o documento, implica na articulação entre as dimensões trabalho, 

ciência, tecnologia e culturas, no sentido de buscar a “emancipaç~o humana” para todos 

os cidadãos.  

Entre as proposições curriculares elencadas pelo documento podem ser citadas as 

seguintes: carga horária mínima do curso de 3.000 horas; incentivo à leitura em todos os 

campos do saber; organizar os tempos e espaços com ações efetivas de 

interdisciplinaridade e contextualização; projeto político-pedagógico implementado com 

efetiva participação da comunidade escolar; oferta de atividades optativas, que poderão 

estar estruturadas em disciplinas eletivas pelos estudantes; organização curricular, com 

fundamentos de ensino e aprendizagem, articulados aos exames do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica e às matrizes de referência do novo ENEM (BRASIL, 2009, 

p. 9 -11). 

                                                        
11 O Parecer CNE/CP Nº 11, de 30 de junho de 2009, aprova a Proposta de experiência curricular 

inovadora do ensino médio. O Art. nº 81 da LDB de 1996, ampara a iniciativa de organização de cursos ou 
instituições de ensino experimentais. 
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Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), aderiu ao 

Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), a partir de 2010, com a sua implantação 

em nove escolas da rede estadual12, segundo informa a Resolução/SED Nº 2.335, de 29 

de março de 2010 13. Para realizar a operacionalização do PROEMI em Mato Grosso do 

Sul, a SED elaborou um Projeto com a finalidade de esclarecer o funcionamento do 

programa, bem como oferecer as orientações pertinentes à organização do currículo, 

para que as escolas pudessem desenvolver de forma satisfatória as inovações previstas 

nas atividades pedagógicas.  

Quanto ao currículo, segundo o documento da SED, o Programa contempla a adoção 

de algumas formas diferenciadas de organização, que inclui o estabelecimento de 

tempos e espaços que são próprios à formação dos jovens que frequentam a escola de 

nível médio, tais como: estudos teórico-práticos desenvolvidos em laboratórios, 

atividades de artes e de esportes, trabalhos interdisciplinares e contextualizados de 

pesquisa.  

Visto que o programa prevê a ampliação da carga horária mínima do curso de ensino 

médio para 3.000 horas, a SED optou por oferecê-lo com a duração de três anos e em 

período integral nas nove escolas selecionadas para implementar a experiência (MATO 

GROSSO DO SUL, 2010, p. 84). Outra proposição para a organização do currículo do 

PROEMI é a utilização de 20% da carga horária total do curso para o oferecimento de 

atividades e disciplinas eletivas a serem escolhidas pelos alunos, constituindo a parte 

diversificada do curso. Na organização do currículo14 proposta pela SED para o Ensino 

Médio Inovador, as disciplinas eletivas s~o denominadas de “atividades optativas” e 

podem ser oferecidas em forma de oficinas, seminários, entre outros. 

                                                        
12 Conforme o documento do Programa Ensino Médio Inovador elabora pela SED/MS (20010, p. 21), os 

critérios para a seleção das escolas foram: a) localização geográfica da escola no município; b) 
disponibilidade de salas ociosas; c) disponibilidade de áreas livres para ampliação da escola; d) interesse 
da unidade escolar; f) baixos indicadores de desempenho. 

13 A Resolução/SED, de 29 de março de 2010 aprova a implantação do Programa Ensino Médio 
Inovador nas seguintes unidades escolares da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul: EE Roberto 
Scaff (Anastácio); EE Guaicuru (Anaurilândia); EE Abadia Faustino Inácio (Camapuã); EE Amélio de 
Carvalho Baís (Campo Grande); EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha (Campo Grande); EE Hermelina 
Barbosa Leal (Cassilândia); EE Viriato Bandeira (Coxim); EE Vila Brasil (Fátima do Sul); EE Austrílio Capilé 
Castro (Nova Andradina).  

14 A partir de 2011, a organização do currículo implementado pelo PROEMI em MS passou por algumas 
alterações que são explicitadas pela Resolução/SED Nº 2.448, de 2 de junho de 2011. 
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Deve-se acrescentar que os professores das escolas de ensino médio contempladas 

com o Programa, participaram de cursos de formação continuada promovidos pela 

Secretaria de Estado de Educação de MS (2009 e 2010), bem como pelo Ministério de 

Educação em parceria com a escola SESC de Ensino Médio do Rio de Janeiro (2010), com 

a finalidade de esclarecer os fundamentos teórico-metodológicos do trabalho a ser 

empreendido. 

Considerações Finais 

O presente estudo foi realizado tomando como base o princípio de que as políticas de 

educação são produzidas para atender as demandas sociais de um determinado tempo 

histórico. Sendo assim, procurou-se entender as propostas educacionais para o ensino 

médio no Brasil e em Mato Grosso do Sul, a partir do movimento mundial de 

reivindicação de “educaç~o para todos” e as reformas empreendidas pelo governo 

brasileiro na última década de 1990 e continuadas nos anos iniciais do século XXI. 

A análise dos documentos, da legislação e de obras acadêmicas, permite afirmar que, 

nas últimas décadas, tem havido uma preocupação por parte dos Governos e dos 

Organismos Internacionais com a questão de universalizar o acesso ao ensino médio 

ofertado com qualidade social a todos os jovens. O Ministério da Educação e a Secretária 

Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul têm procurado implementar uma série de 

programas e projetos com o propósito de inovar a organização do currículo e 

disponibilizar recursos didático-tecnológicos, de forma a dinamizar o processo formação 

dos estudantes ensino médio, visando à continuidade de estudos na universidade e a 

inserção no mundo do trabalho. 
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Carreira docente e perspectivas para quem ingressa nela 

Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul 

(FETEMS) 

Roberto Magno Botareli Cesar  

Resumo 

Tendo em vista o acúmulo das discussões educacionais pela FETEMS e CNTE 

e, levando-se em consideração as propostas contidas no PNE da Sociedade 

Brasileira, no Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação 

e no atual regime de colaboração do MEC, que se pauta nos pilares do 

financiamento, da gestão, da valorização profissional e da avaliação 

institucional, propõe-se: 
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Sobre o Sistema Nacional Articulado de Educação 

Para nós, trabalhadores/as em Educação, um Sistema Nacional de Educação deve 

orientar e sustentar toda a política educacional do país, da creche à pós-graduação. Para 

tanto, o SNE deve conceber a educação como direito público e subjetivo de todo cidadão 

e cidadã, visando sua formação integral e garantindo escola pública, gratuita, laica, 

unitária e de qualidade socialmente referenciada.  

Também na nossa visão, a qualidade da educação necessita de elementos 

estruturantes que dialoguem entre si, como o financiamento, a gestão democrática e a 

valorização profissional. Neste sentido, a denominação articulado atribuída ao Sistema 

Nacional de Educação, além de explicitar a cooperação entre os sistemas de ensino deve 

reforçar seu caráter democrático, pois se subentende que cada esfera administrativa 

abrirá mão de parte de sua autonomia para integrar um projeto maior de sociedade. 

Dessa forma, o caráter articulado do Sistema Nacional de Educação é essencial, assim 

como é imprescindível que o novo PNE - Plano Nacional de Educação, além de prever o 

conceito sistêmico das políticas educacionais, eleja a valorização de todos os 

profissionais da educação como condição fundamental para a melhoria da qualidade da 

educação pública.  

Como desfecho desse compromisso institucionalizado, é preciso que os entes dêem 

garantias do cumprimento das diretrizes traçadas pelo Sistema Nacional de Educação e 

pelo Plano Nacional de Educação através de Lei. Esta deverá definir os limites para a 

organização dos sistemas de ensino, tais como: 

 o número de estudantes por professor e por funcionários de escola em âmbito 

das redes de ensino (urbano e rural);  

 o número de estudantes por salas de aulas (seriadas e multiseriadas), com 

diferenciação quando se trata de inclusão de alunos com necessidades 

especiais;  
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 a aplicação dos recursos constitucionalmente vinculados à educação nos 

limites dos arts. 70 e 71 da LDB, e devem ficar sob responsabilidade das 

secretarias de educação (art. 69, § 5º);  

 a aplicação das políticas de valorização profissional (PSPN, planos de carreira, 

acesso por concurso público e limites para contratação temporária, jornada 

com mínimo de hora-atividade, política de formação etc);  

 o cumprimento dos requisitos da gestão democrática pactuados na CONAE e 

devidamente legalizados;  

 o atendimento à base comum do currículo escolar;  

 a participação efetiva dos sistemas nos processos de avaliação da educação 

nacional, dentre outros temas e,  

 os gestores públicos que descumprirem a legislação educacional deverão ser 

responsabilizados administrativa e penalmente, conforme os casos.  

Sobre o Financiamento  

O novo PNE deve prever novas fontes de recursos para a educação, especialmente as 

decorrentes: 

- da PEC 277/08, que visa eliminar a Desvinculação de Receitas da União 

(DRU) da educação e a estender a obrigatoriedade do ensino da pré-escola 

ao ensino médio e, 

- do Fundo Social, que prevê a transferência das riquezas do pré-sal para a 

realização de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 

sustentabilidade ambiental, devendo 50% desses recursos serem destinados 

à educação pública.  

Desta forma, o PNE deve indicar o investimento mínimo de 10% do PIB na educação 

brasileira, a fim de atender todas as necessidades da educação pública.  
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Paralelamente aos esforços de elevação dos investimentos do PIB em educação, a 

próxima CONAE deve pautar o debate sobre Custo Aluno Qualidade (CAQ), com o intuito 

de mensurar as demandas educacionais por níveis, etapas e modalidades, bem como do 

ponto de vista do pagamento de pessoal, dos diversos custeios e dos investimentos.  

À União deverá coordenar processo de equiparação proporcional dos investimentos 

per capita da educaç~o b|sica e superior, a fim de eliminar o ‘abismo do financiamento’ 

existente entre os dois níveis e, consequentemente, possibilitar a elevação da qualidade 

da educação básica.  

O Fundeb significou um avanço para o financiamento da educação básica. Entretanto, 

segundo dados da Pnad/2008, o acesso à creche e a redução do analfabetismo 

continuam em patamares insatisfatórios e carecem de programas e recursos 

privilegiados.  

Garantir a aplicação do art. 69, § 5º da LDB deve ser reforçada no PNE, assim como a 

regulamentação do PSPN, de acordo com a Lei 11.738, julgada constitucional pelo STF.  

O MEC deve assegurar a complementação financeira ao PSPN a todos os estados e 

municípios que não conseguirem atingir o valor indicado pela Lei 11.738.  

Sobre a Gestão Democrática  

A luta histórica pela gestão democrática se confunde com o processo da 

redemocratização do país. Avançamos em algumas conquistas, mas, no entanto, com a 

ofensiva neoliberal, uma nova concepção de gestão se contrapõe ao modelo defendido 

pelo movimento dos trabalhadores em educação.  

Sob o pretexto de melhorar a educação, diversas ações vêm sendo implementadas em 

vários estados e municípios, as quais introduzem conceitos de gestão empresarial e 

tecnocrática no cotidiano escolar. Essa nova prática educacional caracteriza-se, ainda, 

pelo aprofundamento do autoritarismo do sistema e da direção escolar para com os 

demais atores escolares, contrapondo o princípio da democracia.  

Nesse sentido, torna-se fundamental reafirmar a gestão democrática na sua 

totalidade, como resistência a esse projeto pautado meramente na produtividade e no 

desempenho individual de escolas, estudantes e profissionais. 
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Com base nesses fundamentos, a proposta da FETEMS e da CNTE para a gestão do 

SNE leva em consideração cinco questões: 

1. a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional;  

2. a divisão das competências legais, normativas e executoras do SNE entre os 

sistemas de ensino federal, estaduais e municipais;  

3. a participação democrática de todos os atores educacionais representados 

na CONAE no processo de planejamento, elaboração, implementação e 

avaliação das políticas públicas;  

4. a garantia de controle legislativo, jurídico e social das políticas educacionais 

e;  

5. a gestão democrática das escolas, com eleição direta para diretor(a) e 

conselho escolar, instrumento essencial para a qualidade social da educação, 

inclusive para o combate à violência, na medida em que a comunidade 

escolar se envolve e passa a ser co-dirigente do processo.  

Os artigos 10 e 11 da LDB devem prever a participação democrática de todos os 

atores educacionais, eleitos por seus pares, nos conselhos de educação estaduais e 

municipais, os quais devem manter funções consultivas, normativas, fiscalizadoras e 

deliberativas de seus respectivos sistemas. 

Em nível escolar, o artigo 14 da LDB deve sofrer alteração mediante aprovação de 

Proposta de Emenda Constitucional que vise assegurar eleição direta para direção 

escolar e para os conselhos escolares. A aprovação do PLS 344/07, do Senado Federal, 

caminha no sentido de efetivar essa conquista.  

A gestão democrática das escolas não deve se limitar às eleições de dirigentes, mas 

também abranger a realização de conferências; a livre organização sindical, estudantil e 

da comunidade; o planejamento coletivo; a avaliação e o controle social.  

Sobre o atual modelo de gestão do PAR e do PDE, é preciso garantir a efetiva 

participação dos profissionais e da comunidade escolar na elaboração dos planos 

voltados aos sistemas e às escolas, conforme prevê as orientações do MEC.  
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É preciso garantir, também, na Lei de Responsabilidade Educacional, que os sistemas 

de ensino discutam com os profissionais da educação a elaboração ou a adequação dos 

planos de carreira, que devem ser, preferencialmente, unificados (professores, 

especialistas e funcionários de escola).  

Sobre o Fundeb, é necessário que os entes federados assumam o compromisso de 

capacitar regularmente todos os membros do conselho de acompanhamento e controle 

social do Fundeb, bem como os conselheiros escolares.  

Sobre a Valorização dos Profissionais da Educação  

De acordo com a Lei 12.014, que alterou o art. 61 da LDB:  

“Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 

em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 

áreas;  

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim.  

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender 

às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:  

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;  

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço;  

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades.”  

Diante dessa nova perspectiva de profissionais da educação, o SNE e o PNE devem 

prever a regulamentação de todos os dispositivos constitucionais referentes ao tema, 

sob a lógica da indissociabilidade dos elementos da carreira, que compreende a 

formação, o salário, a jornada, as condições de trabalho e o ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, pelo regime estatutário.  
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Sobre a Formação  

Sobre o aspecto da formação, deve-se institucionalização do Decreto 6.755/09, que 

trata da Política Nacional de Formação de Professores. Esta legislação deve prever a 

formação inicial dos professores exclusivamente em cursos presenciais, exceto nas 

regiões onde não for possível.  

Com base na 21ª Área de Formação Profissional, instituída pelo Conselho Nacional de 

Educação, o MEC deve encaminhar projeto de lei ao Congresso propondo a 

obrigatoriedade da formação dos Funcionários de Escola dentro do eixo profissional 

“Serviço de Apoio Escolar”. Atualmente, essa formaç~o é ofertada por meio do programa 

Profuncionário, executado mediante parceria voluntária entre os sistemas federal, 

estaduais e municipais. Porém, dada a necessidade de massificação, o MEC deve 

transformar o Profuncionário em política pública efetiva para que possa ser oferecido 

tanto na rede federal de educação tecnológica (CEFETs e IFETs) como pelos sistemas 

estaduais e municipais, através das escolas públicas.  

Ainda sobre os Funcionários de Escola, cabe ao CNE normatizar o inciso III do novo 

art. 61 da LDB, referente às áreas de formação em nível superior para atuação 

profissional. Esta formação necessita de normatização da Câmara de Ensino Superior do 

Conselho Nacional de Educaç~o, pois o eixo profissional “Serviço de Apoio Escolar” 

limita-se à formação de nível médio em quatro áreas: Gestão Escolar, Multimeios 

Didáticos, Alimentação Escolar e Infraestrutura Material e Ambiental.  

Sobre o Projeto do Ensino Médio, reconhecemos o esforço do MEC em pautar a 

questão da identidade dessa etapa com foco na erradicação da dicotomia entre educação 

propedêutica e profissional. A necessidade de inclusão e de regularização do fluxo é 

outro ponto relevante, dado que só cerca de 47% da população entre 15 e 17 anos 

encontra-se efetivamente matriculada no ensino médio, segundo a Pnad/2007.  

As mudanças no ENEM – que estão sendo propostas pelo MEC – devem ser 

acompanhadas para que o ENEM não sirva de instrumento de avaliação de desempenho 

de caráter classificatório, punitivo e meritocrático.  
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Sobre a Carreira 

Quanto à carreira, as leis que se seguirão à do piso salarial profissional nacional do 

magistério devem buscar regular as bases de atuação dos profissionais sob a ótica 

sistêmica da educação. Ou seja, a valorização profissional é uma das políticas 

estruturantes para a qualidade da educação, e por isso deve manter relação com o 

financiamento, a gestão democrática e a avaliação (dos sistemas, das escolas, dos 

profissionais e dos estudantes, de forma articulada).  

O PL 1.592/03, em trâmite na Câmara dos Deputados, dispõe de parte dessa 

compreensão e a Resolução CNE/CEB nº 02/09 também. Enquanto aquele não é 

aprovado, cabe aos sistemas se comprometerem em instituir as diretrizes emanadas 

pela Resolução do CNE, principalmente quando da reformulação prevista no art. 6º da 

Lei 11.738.  

Importante destacar, ainda, que a adequação dos PCCS, à luz da lei do piso salarial, 

tem por finalidade transpor para estas normas os princípios da valorização contidos na 

lei federal, dentre os quais destacam-se:  

- a unificação de todos os profissionais da educação em um mesmo PCCS; 

- a referência mínima do piso nacional para o vencimento inicial das carreiras 

dos profissionais com formação de nível médio, em todas as redes públicas 

de educação básica;  

- a vinculação do vencimento inicial de carreira a uma carga horária, no 

máximo, de 40 horas;  

- a imediata destinação de, no mínimo, 1/3 (um terço) da jornada para hora-

atividade;  

- a redução da jornada de trabalho sem redução de salários;  

- redução de jornada para os funcionários administrativos de todas as redes 

(30 horas); 

- a extensão dos dispositivos remuneratórios do piso aos aposentados, de 

acordo com os direitos previdenciários previstos na CF/88, os quais estão 

ressaltados no § 5º do art. 2º da Lei 11.738.  
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A implantação do piso salarial e das diretrizes nacionais de carreira, por todos os 

entes federativos, deve ser pauta da Lei de Responsabilidade Educacional, dada a 

essencialidade dessas medidas para a melhoria da educação em todo Brasil.  

Sobre as condições de trabalho 

Com relação às condições de trabalho nas escolas, onde se insere o problema da 

violência, o SNE, através de seus atores, no tocante ao problema da violência e da saúde 

dos profissionais da educação, o SNE, deve discutir medidas preventivas que indiquem 

ações pedagógicas e propostas de interlocução com outros agentes públicos e sociais, a 

fim de promover o bom trabalho dos educadores e a boa convivência com a comunidade 

escolar e o seu entorno.  

Outra condição fundamental para melhorar as condições de trabalho diz respeito ao 

número máximo de estudantes por turma.  

É preciso a garantia das seguintes relações:  

1. Na educação infantil: de 0 a 2 anos, seis crianças por professor(a); de 3 anos, 

até 10 crianças; de 4 a 5 anos, até 15 crianças. 

2. No ensino fundamental: anos iniciais, 20 estudantes por professor (a) e anos 

finais, 25 estudantes. 

3. No ensino médio: 30 estudantes por professor (a) e,  

4. No ensino superior: até 35 estudantes por professor (a). 

Sobre a Avaliação Institucional  

Atualmente, a educação básica conta com dois instrumentos genéricos de avaliação: 

as provas aplicadas aos estudantes (SAEB, Prova e Provinha Brasil), que ajudam a 

compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); e as metas 

estabelecidas no Plano de Ações Articuladas, que também se correlacionam com o IDEB.  

O IDEB, em que pese sua limitação de indicadores, pode ser considerado um embrião 

para a aferição do padrão de qualidade do ensino, pois além da proficiência nas 

disciplinas de português e matemática avalia também o fluxo e a evasão escolares. E sua 

importância tenderá a ganhar peso à medida que avançar o debate sobre o CAQ - Custo 

Aluno Qualidade e a Gestão Democrática.  
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Ao discutir o CAQ e a gestão democrática, a CONAE deve indicar aos sistemas de 

ensino, reunidos sob a égide dos princípios do SNE, elementos essenciais para a elevação 

do padrão de qualidade. Por outro lado, outros indicadores poderão ser agregados ao 

IDEB, no sentido de captar, por exemplo, as realidades das diferentes clientelas da escola 

pública que necessitam de políticas diferenciadas para alcançarem o “sucesso” escolar.  

Sobre a avaliação dos sistemas de ensino 

Quanto à avaliação dos sistemas de ensino, o PAR indica critérios de planejamento 

com objetivos e metas atrelados às demandas educacionais verificadas através do censo 

educacional, da Pnad/IBGE e das metas do plano nacional de educação. Ou seja, são 

referências coerentes, mas que precisam de debate com a comunidade escolar para 

adquirir legitimidade social. Porém, ainda falta avaliar o acompanhamento dos planos 

(PAR e PDE) nos sistemas e verificar a abrangência do controle social sobre as ações 

planejadas. Estes requisitos são essenciais à qualidade social da educação e devem ser 

pautados no PNE, na forma de gestão colegiada, a fim de garantir a participação conjunta 

dos membros da Secretaria e do Conselho de Educação, do Ministério Público, do 

Tribunal de Contas (onde houver), dos profissionais, dos estudantes e de seus pais no 

processo de avaliação dos planos de educação, dos orçamentos públicos e de outros 

programas estruturantes desenvolvidos pelos sistemas.  

Sobre a avaliação dos profissionais 

Sobre a avaliação dos profissionais, há diversas propostas de certificação para o 

magistério em debate no Congresso, que desconsideram o caráter sistêmico de uma 

política de avaliação eficiente para toda a rede. A Resolução CNE/CEB nº 02/09, no art. 

5º, incisos XVI ao XIX trata de incentivos de progressão na carreira levando-se em conta 

a dedicação exclusiva ao cargo, a elevação da titulação, o tempo de serviço e a avaliação 

de desempenho.  

A opção por uma avaliação não punitiva, meramente, encontra eco nos sindicatos de 

trabalhadores em educação, desde que venha acompanhada de valorização da carreira 

profissional. Neste sentido, a política de bônus coletivo ou de gratificação individual não 

pressupõe a valorização profissional, pois não integra a carreira dos profissionais da 

educação, e, pior, agrava a quebra da paridade entre trabalhadores ativos e aposentados.  



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 34 

O PNE da Sociedade aponta diretrizes para esta tarefa, e propõe que: 

“a avaliaç~o interna e externa das instituições educacionais deve levar em conta 

os seus recursos, sua organização, suas condições de trabalho, o padrão único 

de qualidade e, no caso da educação superior, a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, a universalidade de campos de conhecimento, entre outros 

indicadores. Esse processo avaliatório é coordenado pelos Conselhos 

Superiores e Conselhos Sociais nas universidades, e pelos Conselhos Escolares 

nas unidades escolares”. O documento fixou como uma de suas diretrizes gerais 

“instituir mecanismo de avaliaç~o interna e externa, em todos os segmentos do 

Sistema Nacional de Educação, com a participação de todos os envolvidos no 

processo educacional, através de uma dinâmica democrática, legítima e 

transparente, que parta das condições básicas para o desenvolvimento do 

trabalho educativo até chegar a resultados socialmente significativos.” 

Cabe aos trabalhadores lutar pela revogação de todos os dispositivos constantes em 

legislações federais, estaduais e municipais, que instituam ou possibilitem a adoção da 

avaliação meritocrática/punitiva, como as previstas nos incisos XIII, XV e XVIII, do art. 2º 

do Decreto nº 6.094/2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação.  

Considerações  

Além das medidas já destacadas, o MEC conduziu, e continua conduzindo, uma série 

de ações que atendem aos pressupostos do Sistema Nacional Articulado de Educação.  

A extensão das políticas de transporte, merenda e livro didático a toda educação 

básica, inclusive ao ensino médio, ajuda a garantir o acesso e a permanência com 

qualidade na escola.  

O PROUNI (Lei 11.096/05) e as mudanças nas regras do FIES (Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) têm possibilitado aumentar as 

matrículas no ensino superior, principalmente de jovens entre 18 e 24 anos, e, 

O Decreto 6.096/07, que instituiu o REUNI (Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras), além de prever 

dobrar as matrículas nas instituições federais de ensino superior, caminha em 

consonância com a política nacional de formação de professores da educação básica, ao 

privilegiar a oferta de cursos de licenciaturas.  
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As mudanças no ENEM possibilitam formas alternativas de acesso da juventude e dos 

adultos ao ensino superior e corroboram com o ingresso das camadas populares nas 

universidades públicas, dada a alteração curricular que se propõe a implementar. 

O programa Mais Educação tem priorizado a implantação da escola de tempo integral 

em áreas periféricas e de risco social, contribuindo com outras políticas de inclusão e 

prevenção à criminalidade.  

Mesmo havendo divergências conceituais entre uma e outra política, o fato é que 

todas elas se pautam em princípios que reafirmam o direito à educação pública como 

dever do Estado – o que é muito importante frente ao recente cenário de privatização e 

mercantilização da educação. Ademais, a democratização da gestão, proposta ao SNE, 

tende a contribuir para que essas divergências se dissipem, haja vista a maior 

participação da sociedade na elaboração das políticas públicas.  

Quanto à oferta educacional privada, a experiência histórica revela a necessidade de 

se estender compromissos que regem o ensino público para as redes particulares 

(básica e superior). Além do currículo, da avaliação e da gestão democrática, aspectos da 

carreira dos profissionais, especialmente do nível básico, deverão integrar as 

normativas de funcionamento dessas instituições (piso, jornada, planos de carreira e 

gestão democrática)  

As instituições do setor privado, por fazerem parte do Sistema Nacional de Educação, 

subordinam-se ao conjunto de normas gerais de educação e devem se harmonizar com 

as políticas públicas que têm como eixo o direito à educação. Dessa forma, no que diz 

respeito ao setor privado, o Estado deve normatizar, controlar e fiscalizar todas as 

instituições, sob os mesmos parâmetros e exigências aplicados ao setor público.  

Para concluir, desejamos que todos os temas e conteúdos debatidos e refletidos 

sirvam de subsidio para, especialmente, sirvam para subsidiar a nossa prática 

educacional, política e sindical nas nossas escolas e, para, além disso, sirvam para 

renovar a esperança, o sonho e a utopia de cada trabalhador/a em educação para 

continuar na luta pela Valorização Profissional. 
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Sistema de numeração em diferentes bases 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os conceitos básicos de 

matemática envolvidos nos sistemas de numeração com diferentes bases 

numéricas utilizando um material didático adequado para que os alunos e 

professores possam compreender com clareza os fundamentos do sistema de 

numeração de base dez. Conteúdos matemáticos associados ao sistema de 

numeração, tais como o valor atribuído a um algarismo em função de sua posição 

na composição do número e as operações fundamentais com os números naturais 

e racionais não negativos são ensinados na educação regular desde o ensino 

fundamental. Nesta direção, o grupo PIBID/Matemática do Campus de Três Lagoas 

confeccionou kits compostos por caixas de diferentes dimensões para a 

visualização da representação numérica de quantidades nas bases de numeração 

dois, três e quatro e também para a realização das operações adição, subtração, 

multiplicação e divisão de números naturais. A compreensão da representação dos 

números e das operações fundamentais nos sistemas de base dois, três e quatro, é 

suficiente e necessária para a compreensão destes conceitos no contexto do 

sistema de numeração de base dez, base esta que é utilizada pela sociedade nos dia 

de hoje. Para o desenvolvimento desta atividade, os acadêmicos bolsistas do 

PIBID/Matemática, realizaram um trabalho de pesquisa sobre os sistemas de 

numeração construídos teoricamente em diferentes bases. Esta pesquisa permitiu 

aos bolsistas o entendimento dos conceitos matemáticos contidos no sistema de 
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numeração de base dez a partir dos conceitos envolvidos nos sistemas de 

numeração de bases diferentes da base dez. O estudo teórico motivou o grupo a 

confeccionar um material didático que pudesse facilitar o ensino das propriedades 

envolvidas nos sistemas de numeração construídos por bases diferentes. Os kits 

foram confeccionados em cartolina de variadas cores e diferentes dimensões com o 

intuito de usar o princípio de agrupamento na apresentação do significado dos 

algarismos, da base utilizada, na representação numérica em função de sua 

posição. Durante os trabalhos de confecção dos kits no laboratório de ensino do 

curso de licenciatura em matemática, a equipe dos alunos do PIBID recebeu a visita 

de outros acadêmicos que queriam entender o trabalho que estava sendo 

desenvolvido e, após a apresentação dos objetivos presentes no material, os 

mesmos se mostravam interessados e surpresos, depondo que não tinham pleno 

conhecimento das propriedades existentes nos sistemas de numeração. Uma vez 

construído os kits, uma oficina foi realizada com os professores das séries iniciais 

do ensino fundamental da Escola Estadual Fernando Corrêa. Os professores que 

participaram desta atividade aprovaram o trabalho realizado e se dispuseram a 

confeccionar mais kits a partir dos modelos que foram deixados na escola e ainda 

abordaram a possibilidade de se estudar neste processo outras características que 

podem ser abordadas durante a confecção do material como a geometria envolvida 

nas caixas que compõem os kits.  
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Introdução 

O projeto PIBIB do curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Três 

Lagoas iniciou no mês de julho de 2011. Nas primeiras reuniões realizadas para definir 

quais seriam as primeiras atividades a serem desenvolvidas surgiram propostas para 

estudar temas como a Teoria dos Conjuntos, Sistemas de Numeração e a Metodologia de 

Ensino de Matemática por meio da Resolução de Problemas. Nestas discussões os 

acadêmicos revelaram que sentiam dificuldades em compreender o sistema de 

numeração decimal que utilizamos. 

O problema pode estar diretamente relacionado com as metodologias de ensino 

utilizadas que priorizam o ensino dos algoritmos. Desta forma, o aluno pode aprender 

bem a sistemática da representação, os processos envolvidos nas operações aritméticas, 

porém, falta lhe a compreensão das razões que levam a produzir tais algoritmos.  

A notação matemática envolvida na teoria dos sistemas de numeração também 

constitui um problema para os alunos do ensino fundamental.  

É preciso que os professores desenvolvam atividades concretas, quando possível, que 

facilitem o entendimento dos alunos a respeito de propriedades matemáticas envolvidas 

no problema em estudo de modo a prepará-los para o entendimento e a aceitação da 

abstração que se faz necessário para a construção de uma teoria sólida de matemática. 

 Referencial Teórico 

De acordo com Miyaschita, 2002, os homens da antiguidade quando começaram a 

perceber que as mudanças climáticas estavam influenciando negativamente no seu 

habitat natural, dificultando significativamente a sua sobrevivência eles sentiram a 

necessidade de plantar e pastorear os animais. Das atividades com a agricultura e 

pastoreio se viram necessitados de encontrar um método de contagem que pudesse ser 

usado para o registro das quantidades produzidas por eles. Por exemplo, eles 

precisavam saber quantos animais tinha no seu rebanho para terem a garantia de que no 

retorno da pastagem nenhum de seus animais teria se perdido. Dessa forma, adotaram 

as pedrinhas para contagem, onde cada pedra representava um animal.  

Depois disso, surgiu a necessidade de se registrar as quantidades observadas, já que 

carregar pedras não era muito cômodo.  
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Povos diferentes criaram formas de registros diferentes que pudessem atender as 

necessidades de sua época utilizando-se de registros escritos através de símbolos.  

Os primeiros povos a usarem essa técnica foram os egípcios e os sumérios. Assim 

foram surgindo várias formas de registros numéricos, tais como o sistema numérico 

chinês, dos maias, dos romanos, babilônico e egípcio até chegarmos ao sistema de 

numeração decimal que usamos nos dias de hoje.  

A mesma conclusão pode ser vista em Freitas [2004] quando afirma que os diferentes 

povos, espalhados por toda terra, criaram cada um, seu sistema de numeração, que 

visava atender as suas necessidades específicas. A isso, deve-se o fato de que qualquer 

número pode ser adotado como base de um sistema. 

A base de um sistema faz sentido quando o princípio fundamental do sistema de 

numeração a ser construído leva em consideração o posicionamento dos algarismos 

utilizados na construção do sistema numérico para atribuir os seus valores. 

No sistema de numeração romano, por exemplo, os símbolos utilizados para a 

representação de um número recebem um valor pré-determinado e independentemente 

da posição que eles sejam alocados no numeral os seus respectivos valores permanecem 

o mesmo.   

Para a construção de um sistema numérico cujo posicionamento dos algarismos 

determina os seus respectivos valores é preciso definir a quantidade de algarismos que 

serão utilizados. Uma vez escolhidos os algarismos, que deve ser igual ou superior a 

dois, temos definido a base do sistema numérico.  

Em geral, se a base for maior que dois e menor ou igual a dez utiliza-se os algarismos 

indo-arábico, se a base for maior que dez, pode se utilizar as letras maiúsculas do nosso 

alfabeto para representar os algarismos maiores que nove. 

Supondo que um número inteiro positivo p qualquer deva ser representado numa 

base numérica b qualquer, então p pode ser escrito na forma: 

p = anbn + an-1bn-1+... +a1b+a0; 

Nesta expressão n ≥ 0, na ≠ 0 e 0 ≤ ai < b, para todo i = 1,2, ...,n. 

A demonstração da expressão acima é baseada no processo da divisão do número 

p pelo valor da base b inicialmente, seguida por sucessivas divisões dos quocientes 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 41 

obtidos pelo valor da base até se obter um quociente que seja menor que o valor da 

base, assim obtém-se: 

p = bq0+ a0, com 0 ≤ a0 ≤ b e q0<p; 

q0 = bq1 + a1, com 0 ≤ a1 ≤ b e q1< q0; 

q1 = bq2+ a2, com 0 ≤ a2 ≤ b e q2< q1; 

 

qn-2= bqn-1+ an-1, com 0 ≤ an-1 ≤ b e qn-1< qn-2; 

qn-1= b.0+ an, com 0 ≤ an ≤ b e 0< qn-1. 

(1) 

(2)  

(3) 

... 

(n) 

(n+1) 

Substituindo o valor de q0 da equação (2) na equação (1) e, em seguida, o valor de q1 

da equação (2) na equação resultante e assim sucessivamente tem-se: 

p = bq0+ a0=b(bq1 + a1)+a0=b2q1+ba1+a0= b2(bq2+ 

a2)+ba1+a0=b3q2+ba2+ba1+a0= 

... 

= anbn + an-1bn-1+... +a1b+a0. 

Portanto, o número p pode ser representado por um numeral construído num 

sistema de base b>0 qualquer.  

Agora suponha que numa mesma base b o número p pudesse ser escrito da forma 

p=anan-1an-2...a2a1a0 e p= rmrm-1rm-2...r2r1ro, com n≤m s~o números naturais e an≠0. Assim,  

p=anbn + an-1bn-1  + an-2 bn-2+...+a2 b2+ a1 b1+ a0 = rmbm + rm-1bm-1  + rm-2 bm-2+...+r2 

b2+ r1 b1+ r0. 

É possível observar na equação acima que a0 e r0 são os restos da divisão de p por 

b e anbn-1 + an-1bn-2  + an-2 bn-3+...+a2 b1+ a1 e rmbm-1 + rm-1bm-2  + rm-2 bm-3+...+r2 b1+ r1   são 

os respectivos quocientes. Pela unicidade do resto e do quociente temos que: 

a0 = r0 e anbn-1 + an-1bn-2  + an-2 bn-3+...+a2 b1+ a1 = rmbm-1 + rm-1bm-2  + rm-2 bm-

3+...+r2 b1+ r1 . 

Repetindo esse processo m vezes verifica-se que a1=r2, a2=r2, ... , an=rm  e n=m. 

Dessa forma, a representação de um número numa determinada base numérica b é 

única. 
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A grande vantagem da propriedade demonstrada é a obtenção de algoritmos que 

permitem realizar operações aritméticas com uma maior facilidade quando comparado, 

por exemplo, com sistemas de numeração não posicional.  

A ideia central dos sistemas de numeração posicional é representar uma 

quantidade qualquer por meio de agrupamentos equivalentes ao tamanho da base de 

algarismos escolhida onde um dos algarismos da base deve representar o nada.  

Ao contar uma coleção de objetos, o processo se inicia separando os objetos em 

grupos de tamanhos equivalentes ao tamanho da base e anotando na primeira posição, 

chamada de potência nula da base, quantos objetos não puderam ser agrupados. Em 

seguida, cada grupo é considerado como um novo elemento e esses elementos são 

agrupados, novamente, em grupos de tamanho equivalente ao valor da base. Neste caso, 

contam-se quantos destes elementos não puderam ser agrupados e os representa na 

segunda posição da direita para a esquerda, posição essa chamada de primeira potência 

da base, e assim sucessivamente.  

Assim, um número p decomposto numa base b da forma:  

p=anbn + an-1bn-1  + an-2 bn-2+...+a2 b2+ a1 b1+ a0, com ai<b e b≥1 

pode ser escrito da forma (p)base 10=(anan-1an-2...a2a1a0)base b, onde a0 representa a 

quantidade de elementos de p que não puderam ser agrupados em grupos de tamanho p, 

portanto, a0 é um algarismo da base b que na posição de potência nula da base 

representa as unidades, o a1 se encontra na posição da primeira potência da base e 

representa o total de grupos de tamanho p que não puderam ser agrupados em grupos 

maiores de tamanho p2 e assim sucessivamente. 

Com essa compreensão, pode-se pensar na operação adição de dois ou mais 

números, representados numa mesma base b, construindo um algoritmo que inicia a 

operação pela ordem de potência nula, ou seja, juntam-se os elementos das unidades e 

se esta soma resultar num valor menor que a base significa que existe um algarismo 

para representá-la caso contrário é preciso fazer grupos de tamanho p e transferi-los 

para a posição imediatamente à esquerda e daí toma-se o algarismo equivalente aos 

elementos que não puderam ser agrupados para representá-los na posição de potência 
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nula. E assim, o processo se repete até a posição de maior potência dentre as parcelas 

envolvidas na operação adição.  

A mesma ideia se aplica na construção do algoritmo para a operação subtração, 

porém, o processo agora não é mais o de juntar e sim de subtrair. 

A operação multiplicação pode ser vista como uma extensão do conceito da 

operação adição de parcelas iguais. 

Na operação divisão a ideia é sempre dividir os grupos de potências maiores 

primeiro e depois as de potências menores. O dividendo deve ser visto na forma de 

agrupamentos enquanto o divisor deve ser visto como unidades; daí, o algoritmo deve 

verificar se há possibilidade de dividir o número de grupos de maior potência em partes 

iguais para cada um dos elementos do divisor, se sim a operação é feita, caso sobre 

grupos de potência maior sem ser dividido, estes grupos são desmanchados em grupos 

de potência imediatamente menor juntando-se com os demais grupos dessa posição 

para reiniciar o processo da divisão. Seguindo este procedimento até a divisão das 

unidades a operação fica concluída com a produção de um quociente e um resto que 

deve ser maior ou igual a zero e menor que o valor da base que o dividendo e o divisor 

estão representados. 

Na operação divisão se o resto for diferente de zero pode-se dividir os objetos 

que sobraram em partes iguais numa quantidade igual ao valor da base para continuar 

com a operação divisão obtendo-se assim frações próprias que devem ser separadas por 

uma vírgula.  

Atividades Desenvolvidas 

O estudo teórico dos sistemas de numeração organizados em diferentes bases 

trouxe aos bolsistas do PIBID do curso de licenciatura em matemática uma série de 

dúvidas sobre a representação de uma mesma quantidade em sistemas de numeração 

distintos bem como na realização das operações básicas de aritmética.  

Freitas (2004) afirma que: 

“Conhecer outros sistemas de numeração pode contribuir para a aquisição de 

sentido do Sistema de Numeração Decimal. Realizar comparações entre os 
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diversos sistemas de numeração pode auxiliar a compreensão de conceitos 

abstratos como o valor posicional e a necessidade de um símbolo para o zero.” 

Surge, então, a ideia de confeccionar caixas usando cartolinas coloridas para que 

os alunos do grupo PIBID pudessem manusear e experimentar concretamente a 

aplicação da teoria ora estudada. 

O trabalho realizado pelos alunos do Grupo PIBID – Matemática do Campus de 

Três Lagoas sobre os diferentes sistemas de numeração culminou na confecção de sete 

kits, sendo três para se trabalhar os conceitos do sistema de numeração de base dois, 

três para a base três e um para a base quatro, com o objetivo de compreender a teoria 

estudada e de organizar um acervo no Laboratório de Ensino de Matemática do 

Departamento de Ciências Exatas do Campus de Três Lagoas da UFMS.  

Os kits foram confeccionados com cartolinas de diversas cores. Para o estudo do 

sistema de numeração de base dois o kit é composto por 30 caixinhas na cor azul claro 

de tamanho 4x4cm, 14 caixinhas amarelas de tamanho 6x10cm, seis caixinhas na cor 

rosa de tamanho 12x14cm e duas caixinhas na cor azul escuro de tamanho 14x30cm. 

Para o estudo do sistema de numeração de base três o kit é composto por 120 

caixinhas na cor rosa de tamanho 4x4cm, 39 caixinhas brancas de tamanho 6x14cm, 12 

caixinhas amarelas de tamanho 16x20cm e três caixinhas verdes de tamanho 22x50cm. 

No mês de agosto de 2011, os kits foram utilizados para a realização de Oficinas 

Pedagógicas na Escola Estadual Fernando Corrêa com os professores das séries iniciais 

do ensino fundamental (Figura 1). Foram trabalhados os conceitos do sistema de 

numeração nas bases dois, três e quatro envolvendo a importância da posição em que se 

encontram os algarismos utilizados na representação numérica nestas diferentes bases. 

Foram trabalhadas as quatro operações fundamentais da aritmética por meio dos 

agrupamentos nas operações de adição e multiplicação, e desagrupamentos nas 

operações subtração e divisão.  

Foram utilizadas sementes de feijão para representar as quantidades envolvidas 

nos exemplos de representação e nos exemplos de operações. 
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Figura 1 - Oficina Pedagógica realizada pelo grupo PIBID/Matemática do 
Campus de Três Lagoas em agosto de 2011 com os professores da Escola Estadual 

Fernando Corrêa. 

Uma vez realizados os experimentos de representação posicional e das operações 

aritméticas por meio dos agrupamentos e desagrupamentos nas bases dois, três e quatro 

com os professores, houve uma discussão para que o grupo pudesse compreender os 

conceitos envolvidos no sistema de numeração de base dez e que devem ser ensinados 

aos alunos desde as séries iniciais do ensino fundamental. 

Durante o processo de confecção dos kits, alunos dos cursos de licenciatura e 

bacharelado não bolsistas do PIBID visitaram o laboratório de ensino do curso de 

matemática e puderam experimentar e estudar os conceitos fundamentais dos 

diferentes sistemas de numeração que podem ser usados na representação dos 

números. 

Resultados Obtidos 

Os acadêmicos do curso de licenciatura e do bacharelado em matemática ao 

conhecerem os objetivos presentes no material, os mesmos se mostravam interessados 

e surpresos, depondo que não tinham pleno conhecimento das propriedades existentes 

nos sistemas de numeração. Na oficina realizada no mês de agosto de 2011, os 

professores das séries iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual Fernando 

Corrêa participaram com motivação desta atividade e aprovaram o trabalho realizado e 

ainda se dispuseram a confeccionar mais kits a partir dos modelos que foram deixados 

na escola. Foi abordada a possibilidade de se estudar neste processo outras 

características que podem estar envolvidas durante a confecção do material como a 

geometria envolvida nas caixas que compõem os kits.  
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O trabalho realizado revelou que a maioria das pessoas que tiveram contato com 

o material compreende bem os algoritmos utilizados nas operações fundamentais da 

aritmética e nas representações numéricas, porém, não conheciam as razões que 

produziam tais algoritmos. Tais questões foram resolvidas com as atividades realizadas 

com auxílio dos kits. 

Com a oficina também foi resolvido o problema dos participantes quanto ao 

entendimento da notação matemática utilizada na decomposição de um número na base 

dez em função de outra base qualquer. 
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Relato da oficina de multiplicação de matrizes 

Matemática/Campus de Aquidauana 

Rodrigues, A. S .15 
Bento, P. R.16 

Veloso, M. F.17 

Dalto, J. O. 18 

Resumo 

Apresentaremos as atividades desenvolvidas no período regular e no contraturno, 

que foram realizadas com o objetivo de superar problemas de rendimento 

identificados nos processos de ensino e aprendizagem, além de estimular o gosto 

dos alunos pela disciplina. Relataremos sobre uma oficina planejada e aplicada por 

três acadêmicas do PIBID para tornar a aula dinâmica e participativa, a oficina foi 

aplicada no dia 1° de setembro de 2011 no horário das 20h40min às 22h40min. 

Contamos com a colaboração de 23 alunos e do professor do segundo ano do 

ensino médio do período noturno, no qual os alunos teriam que desenvolver 

estratégias para resolver um problema envolvendo multiplicação de matriz. 

Procuramos desenvolver uma proposta que valorizasse e estimulasse o 

pensamento, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, procurando 

alternativas para desafiar a aprendizagem dos alunos por meio, da socialização e 

construção do conhecimento realizado por eles próprios, no primeiro momento 

pedimos que os alunos se organizassem em duplas, em seguida entregamos uma 

folha contendo o problema e pedimos que resolvessem da maneira que eles 

julgassem necessário, logo alguns se manifestaram com perguntas do tipo: o que é 

para fazer? Vocês vão ajudar? E se nós fizermos errado? Na medida em que as 

perguntas foram surgindo nós dizíamos que as duplas tinham que tentar resolver e 

depois nós iríamos discutir o problema e comentar sobre a resolução de cada um, 

mas mesmo assim continuaram nos chamando em suas carteiras perguntando se 

estava certo ou errado, em momento algum respondemos, mas sim 

                                                        
15 Acadêmica do Curso de Matemática-Licenciatura/CPAQ. Bolsista do PIBID 
16 Acadêmica do Curso de Matemática-Licenciatura/CPAQ. Bolsista do PIBID 
17 Acadêmica do Curso de Matemática-Licenciatura/CPAQ. Bolsista do PIBID 
18 Professor do Curso de Matemática-Licenciatura/CPAQ, integrante do PIBID 
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questionávamos: O que você acha? Como você chegou a esse resultado? Porque 

usou esse método? As respostas eram muito tímidas, pois tinham medo de que a 

sua resoluç~o estivesse errada e {s vezes até falavam “espera  que eu vou ver”, pois 

se sentiam inseguros para responder as nossas indagações.  Quando todos haviam 

terminado a resolução, recolhemos as folhas de resposta e começamos por 

questionar dupla por dupla a respeito de suas resoluções e pedimos que fossem a 

lousa explicar qual método utilizaram, chegando à conclusão que todos resolveram 

o problema proposto com diferentes representações de adição, todos participaram 

nas discussões e se interessaram em saber se a maneira que haviam feito estava 

errada, quando nós levantamos a hipótese de resolver o problema usando 

multiplicação de matriz, com isso esclarecemos a todos que as respostas deles 

estavam certas, mas, poderíamos resolver pelo método de multiplicação de 

matrizes, com isso todos ficaram curiosos para saber como e colaboraram durante 

a resolução, pois deixamos que eles fossem nos dizendo o que poderíamos fazer a 

cada passo da resolução isso após termos exposto verbalmente o conceito de 

produto de matriz. A proposta está sendo desenvolvida com a participação dos 

alunos: bolsistas, direção escolar, equipe pedagógica e supervisores do PIBID. A 

experiência que o PIBID nos proporciona servirá de base para uma futura docência 

na educação básica, buscando-se melhorar a formação inicial do professor. 
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Introdução 

O PIBID da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana é 

desenvolvido junto ao curso de Matemática, em convênio com a Escola Estadual 

Professora Marly Russa Rodrigues e constituído por dez acadêmicos19 do curso, dois 

professores orientadores e um professor supervisor da referida escola. Este programa 

teve início com este grupo no 1º semestre de 2010, cuja proposta foi levar os dez 

acadêmicos de Matemática para experiências iniciais da docência nessa escola. Dentre as 

atividades desenvolvidas no PIBID em Aquidauana, junto à escola, estão: aulas de 

reforço, oficinas e mural de matemática e gincanas. A oficina foi ministrada nesta escola, 

no 2º ano do Ensino Médio regular, período noturno. 

Neste relato destacaremos essa atividade, no caso específico de duas horas/aulas de 

regência nesse encontro, respectivamente, por três acadêmicas. Os acadêmicos do PIBID 

— denominados PIBIDianos, dentro da proposta de regência, ficaram responsáveis por 

desenvolver um plano de aula de um conteúdo específico, no caso: Produto de Matrizes, 

previstos pela grade curricular daquele ano, respectivos ao 3º bimestre letivo de 2011. O 

planejamento foi elaborado pelos acadêmicos com a orientação dos professores do 

PIBID e a atividade ministrada ocorreu no dia 01/09/2011, em duas horas aulas. 

Referencial Teórico 

Polya (1945) afirma que: “Nós professores em formaç~o temos que estar 

preocupados com o ensino de matemática por isso temos que nos preocupar primeiro, e 

acima de tudo, que a matemática deveria ensinar os jovens a pensar”. Pois “ensinar n~o 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e 

construç~o” (FREIRE, 2007, p.22). Sendo então a resolução de problemas uma das 

metodologias da educação matemática que podemos utilizar para estimular o aluno a 

pensar ajudando-o a tornar-se crítico e mais independente em suas decisões. 

 

Atividades desenvolvidas 

A regência foi executada em trios, composta por acadêmicas do 2º ano do curso de 

Matemática e também tiveram o apoio do professor da classe. Planejamos e 

                                                        
19  Neste texto o termo “acadêmico” refere-se a acadêmico bolsista do PIBID. 
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desenvolvemos essas aulas que serão aqui relatadas, descrito a partir das percepções 

dos próprios “iniciantes da docência”. E, portanto, na tentativa de nós, acadêmicas, 

retratarmos as primeiras impressões e dilemas da docência foi necessário expressar, 

daqui a diante, o relato a partir da primeira pessoa do plural, já que a experiência fora 

descrita, refletida e analisada pelo trio. 

A oficina foi realizada no primeiro dia do mês de setembro de 2011, no horário 

20h40min às 22h40min, no segundo ano do ensino médio regular, período noturno. 

Contamos com a colaboração de 23 alunos e do professor da classe, no qual os alunos 

teriam que desenvolver estratégias para resolver um problema envolvendo 

multiplicação de matriz. Pedimos que os alunos se organizassem em duplas, em seguida 

entregamos uma folha contendo o problema descrito a seguir e pedimos que 

resolvessem da maneira que eles julgassem necessário. 

Aula: Explicando Produto de Matrizes 

Para o planejamento do encontro, recorremos a alguns livros didáticos e buscamos 

auxílio com os orientadores do programa em relação aos aspectos metodológicos de 

cada aula, buscando desenvolver uma aula menos tradicional e mais participativa, onde 

nos foi proposto pelos nossos orientadores que nós buscássemos trabalhar com uma 

metodologia que atraísse os alunos e os ajudassem a pensar por si próprios. 

Desse modo, como nós iríamos aplicar a oficina no 3º bimestre para o 2° ano do 

ensino médio, procuramos o professor de matemática da turma para que nos orientasse 

sobre  nosso planejamento, onde ficou estabelecido que iríamos trabalhar com produto 

de matrizes. Estabelecido assim o conteúdo voltamos a falar com nossos orientadores 

sobre o planejamento, daí nos foi sugerido várias ideias de como trabalhar, uma delas 

nos chamou a atenção que foi resolução de problemas. A partir disso, começamos a 

planejar dentro do que nos foi proposto: uma aula com resolução de um problema com 

produto de matrizes; foi-nos orientado com alguns planejamentos de oficinas e um deles 

continha escalonamento de matrizes então ao elaborar o nosso planejamento 

adaptamos o problema de escalonamento para produto de matrizes. 

Em primeiro momento pedimos que os alunos se organizassem em duplas, em 

seguida entregamos uma folha contendo o problema e pedimos que resolvessem da 
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maneira que eles julgassem necessário, logo alguns se manifestaram com perguntas do 

tipo: o que é para fazer? Vocês vão ajudar? E se nós fizermos errado? Na medida em que 

as perguntas foram surgindo nós dizíamos que as duplas tinham que tentar resolver e 

depois nós iríamos discutir o problema e comentar sobre a resolução de cada um. Ainda 

bastante preocupadas a respeito, mas da forma que foi trabalhado, conforme sugestão 

dos professores orientadores, conseguimos fazer com que eles se interessassem pelo 

conteúdo proposto e participassem, embora estivéssemos ansiosas, o nosso nervosismo 

e timidez foi desaparecendo a medida que os alunos respondiam aos nossos 

questionamentos e nem percebemos que estávamos cada vez mais confiantes e logo 

passávamos mais segurança para a turma. A partir de então, percebemos que, 

começaram a nos chamar em suas carteiras perguntando se estava certo ou errado, em 

momento algum respondemos, mas sim questionávamos: O que você acha? Como você 

chegou a esse resultado? Porque usou esse método? As respostas eram muito tímidas, 

pois tinham medo de que a sua resolução estivesse errada e {s vezes até falavam “espera 

que eu vou ver”, pois se sentiam inseguros para responder as nossas indagações. Quanto 

mais tornávamos a aula participativa, mais desafiadora ela também se configurava, pois 

com a participação, sempre correspondendo às perguntas proposta na aula, gerando 

assim, um ambiente de confiabilidade e segurança entre os PIBIDianos e os alunos da 

classe. 

Começamos a aula com o seguinte problema: 

Uma loja de eletrônicos trabalha com diversos produtos, atendendo 
clientes no atacado e no varejo. Entre os produtos estão câmeras digitais, 
aparelhos de MP3 e telefones celulares. Num determinado dia registrou-se 
nas vendas no atacado dos referidos produtos: 

 

Cliente/Produto Câmera Digital MP3 Telefone Celular 

Cliente 1 1 2 1 

Cliente 2 2 1 2 

Cliente 3 1 3 3 
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Considerando que a câmera digital custa R$300,00, o aparelho MP3 R$ 
60,00 e o telefone celular R$200,00. Pergunta-se: Qual o custo total da 
compra de cada cliente? 

 

Pedimos que trabalhassem em duplas e todos desenvolveram o exercício usando 

adição com representações diferentes, mas sempre com o mesmo procedimento (ver 

Figura 2 e Figura 3).  

Figura 2 - Registro da solução proposta por uma dupla do segundo ano do 
ensino médio. 

Depois de realizada a atividade, pedimos que as duplas expusessem na lousa como 

haviam resolvido o problema e o porquê da resolução de cada uma, perguntamos se as 

maneiras como fizeram eram diferentes umas das outras, ou se apenas as escritas eram 

diferentes? Alguns responderam que eram diferentes outros que apenas a escrita estava 

diferente. Todos chegaram à conclusão de que as respostas estavam iguais e corretas, 

porém, não conseguiram identificar outro método de resolução. 
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Figura 3 - Registro da solução proposta por uma dupla do segundo ano do 
ensino médio. 

Após constatarmos que eles haviam resolvido o problema somando o valor da 

compra de cada cliente, mostramos que o problema poderia ser resolvido por 

multiplicação de matriz, pedimos que nos comentassem sobre matriz o que já haviam 

estudado e perguntamos se o problema poderia ser resolvido por multiplicação de 

matrizes alguns pediram um tempo para tentar resolver por esse método, a partir daí 

começamos a explicar oralmente o conceito de multiplicação de matrizes, mas eles não 

conseguiram logo de início resolver por esse processo, por isso, resolvemos juntos no 

quadro negro com a colaboração de todos, deixamos que eles fossem nos dizendo o que 

poderíamos fazer a cada passo da resolução. A todo momento questionávamos o porquê 

de se resolver dessa maneira citaremos aqui algumas das perguntas feitas para eles: 

 É uma matriz de que ordem? 

 Pode se multiplicar uma matriz de ordem 2x3 por uma de ordem 

3x3? 

 Existe matriz negativa, ou existem elementos de uma matriz 

negativa? 

Resultados Obtidos 

A experiência inicial da docência neste semestre, por meio do PIBID, contribuiu 

significativamente para a nossa formação de futuro professor de matemática. Entre 
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alguns aspectos, destacamos que ao nos reunirmos em trio e desenvolvemos este 

conteúdo (produto de matrizes) por meio de resolução de problemas o ensino foi 

favorável ao desenvolvimento do plano de aula, inclusive com o auxílio de nossos 

orientadores do programa. Além disso, o que também nos ajudou a ministrar as aulas foi 

que anteriormente aos dias dessa regência, estávamos trabalhando esse conteúdo na 

graduação, na disciplina de Álgebra Linear I. 

Da maneira que foi trabalhado, os alunos sempre estavam interagindo e participando 

e, também, entenderam os conteúdos trabalhados. Em outro ponto de vista também 

percebemos que a participação na aula (questionamentos dos alunos) é de suma 

importância para nossa formação na graduação, para que através de questionamentos 

possamos compreender o processo de construção de um conceito até chegar às 

definições. 

Essa experiência de docência foi bem significativa, pois, desenvolvemos uma aula 

ensinando e aprendendo junto com os alunos, coisas que serão fundamentais para nossa 

formação. Percebemos também que em nosso período de formação inicial, os conteúdos 

trabalhados simultaneamente na graduação nos auxiliarão favoravelmente para irmos 

para sala de aula, uma vez que reforça alguns pontos mais específicos do conteúdo. 

Contudo, essa formação se dá, na relação e articulação das experiências adquiridas em 

sala de aula, tanto como acadêmicas, quanto, futuros professores de matemática. 

Acreditamos também que nos próximos anos teremos essa experiência docente a 

mais a nosso favor, ou seja, como que estivéssemos “um passo a frente” no processo 

curricular formativo da universidade, pois somente no próximo ano letivo são previstas 

as primeiras experiências de estágio docente no curso de Matemática. 

Essa regência com oficina nos mostrou que conseguimos ir além do esperado, foi 

muito proveitosa, e, o trabalho em trio trouxe maior segurança e facilidade. Percebemos 

também a grande riqueza e contentamento por participar do programa PIBID além de 

poder ajudar os alunos que necessitam e ao mesmo tempo diminuindo nossas 

dificuldades. Notamos também que os alunos entenderam os conteúdos, ficando bem 

explícito na hora da resolução de exercícios no qual os alunos superaram nossas 

expectativas. 
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A elaboração deste artigo também revelou-nos alguns aspectos formativos, tanto 

como acadêmicas, quanto, futuros professores. No princípio, as dificuldades na 

organização de ideias foram inevitáveis, mas, foi um exercício necessário para a reflexão 

da prática realizada em uma aula específica. Nesse sentido, por exemplo, um conteúdo 

trabalhado nas aulas da graduação fez-nos perceber que os questionamentos sobre o 

porquê das definições e propriedades devem ser feitos, provocando novas reflexões 

sobre determinado conteúdo. Ou seja, n~o “passar batido”, pois nesse caso, poderá 

conduzir a novas práticas educativas em sala de aula como futuros professores de 

matemática. 
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Panorama geral das ações do PIBID - Matemática/CPAq 

Matemática/Campus de Aquidauana 

Brevilieri Neto, A.20 
Ferreira, R. L.21 
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Resumo 

Neste trabalho apresentamos o panorama geral da atuação do grupo de 

matemática do Campus de Aquidauana do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) que é um programa nacional, vinculado à CAPES 

(Coordenação de Pessoal do Ensino Superior) que oferece bolsas a estudantes de 

cursos de licenciatura com o objetivo de transformar a escola num espaço de 

formação e construção do conhecimento para os futuros docentes, deste modo, 

incentivando-os a concluírem o curso superior e atuarem no magistério. 

Atualmente o Campus de Aquidauana conta com quatro subprojetos em que estão 

sendo desenvolvidos: um de Matemática, um de Biologia, um de Geografia e um de 

Letras. Em relação ao subprojeto de Matemática, o grupo responsável por seu 

desenvolvimento é composto por dez acadêmicos do curso de Matemática – 

Licenciatura, um professor da escola (supervisor) na qual o projeto está sendo 

executado e dois professores (denominados coordenadores deste subprojeto) 

docentes curso de Matemática do CPAq. O subprojeto de Matemática/CPAq é 

desenvolvido na Escola Estadual Profª Marly Russo Rodrigues, situada na periferia 

do município de Aquidauana. A escola tem boa estrutura como: quadra coberta, um 

bom espaço para os alunos interagirem no intervalo, as salas de aula são bem 

arejadas, tem sala de tecnologia e atualmente esta sendo instalado ar-condicionado 

nas salas. Os alunos que lá estudam são carentes, que na maioria vivem em sítios e 

fazendas. A maior parte dos alunos não tem intenção de prosseguir com os estudos 

após terminar o Ensino Médio. Muitos alunos trabalham, são pais de família; 

                                                        
20 Acadêmico bolsista do Curso de Matemática — Licenciatura/CPAq. 
21 Acadêmico bolsista do Curso de Matemática — Licenciatura/CPAq. 
22 Docente do Curso de Matemática — Licenciatura/CPAq. 
23 Docente do Curso de Matemática — Licenciatura/CPAq. 
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outros são adultos de mais idade. Com isso percebe-se que existem várias 

situações que interferem no envolvimento dos alunos com a escola. As atividades 

do grupo de Matemática/Campus de Aquidauana iniciaram-se em abril de 2010. 

Uma das primeiras ações que foram realizadas, demandada pela escola, foram as 

aulas de reforço, sendo que cada dupla ou trio de pibidianos ficou responsável por 

um dia da semana no horário das 17h:20min às 19h. Apesar do foco das ações do 

subprojeto do PIBID ser o Ensino Médio, os alunos desse nível de ensino não 

procuram muito o reforço, por falta de tempo e cansaço, pois muitos trabalham de 

manhã e a tarde. Então, cada dupla/trio de bolsistas ficou responsável por 

ministrar algumas aulas nas turmas do Ensino Médio, no horário regular da 

disciplina de Matemática. Diante das dificuldades enfrentadas em sanar algumas 

dúvidas dos alunos nas aulas de reforço e diante do que nos é relatado por 

professores da escola, foram realizadas outras atividades com os alunos, como a 

oficina com o software Geogebra que desenvolveu o conteúdo de Função Afim com 

o 1° ano e de trigonometria e de matrizes com o 2° ano. Além das aulas de reforço, 

que estão programadas para acontecerem até o final do programa, estamos 

preparando algumas atividades de conteúdos “b|sicos” de matem|tica, além de 

uma gincana de matemática e preparação de oficinas com jogos matemáticos e 

materiais didáticos que a escola possui, pois constatamos que muitos dos materiais 

pedagógicos que a escola possui são pouco explorados pelos professores em suas 

aulas. Acreditamos nossa participação no programa têm contribuído muito para 

nossa formação, pois estamos cada vez mais adaptados com a dinâmica da escola, 

com os conteúdos matemáticos e com as diferentes formas de abordá-los na 

educação básica, as dificuldades que os alunos têm, etc. Além de contribuir com 

nossa formação, observamos que o programa muito tem contribuído com a escola, 

pois o rendimento escolar dos alunos melhorou. Todo nosso empenho é para atrair 

mais os alunos para as atividades que estamos e que ainda vamos desenvolver e 

revelar para eles que matemática não é tão difícil e que é muito importante e útil 

para o nosso dia-a-dia.  
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Introdução 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa 

nacional, vinculado a CAPES (Coordenação de Pessoal do Ensino Superior). O PIBID 

oferece bolsas a estudantes de cursos de licenciatura com o objetivo de transformar a 

escola num espaço de formação e construção do conhecimento para os futuros docentes, 

deste modo, incentivando-os a concluírem o curso superior e atuarem no magistério da 

Educação Básica. 

A inserção do acadêmico no ambiente escolar é fundamental para seu 

desenvolvimento profissional, uma vez que o licenciando aprende a ser professor não 

apenas no curso de licenciatura, mas também na escola. 

O Campus de Aquidauana conta com quatro subprojetos que estão sendo 

desenvolvidos: de Matemática, de Biologia, de Geografia, e da Pedagogia. Em relação ao 

subprojeto de Matemática, o grupo responsável por seu desenvolvimento é composto 

por dez acadêmicos do curso de Matemática – Licenciatura, um professor supervisor da 

escola na qual o projeto está sendo executado, e, dois professores do Curso de 

Matemática do Campus de Aquidauana. 

O subprojeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual Professora Marly Russo 

Rodrigues, situada na periferia do município de Aquidauana. Essa escola acolhe alunos 

muito carentes, que na maioria vivem em sítios e fazendas. A maior parte dos alunos não 

tem intenção de prosseguir com os estudos após terminar o Ensino Médio. Muitos 

alunos trabalham, são pais de família; outros são adultos de mais idade, há muitas 

adolescentes grávidas e que possivelmente irão interromper os estudos para cuidar da 

família e filhos, podendo não retomar mais aos estudos. Há alunos na escola que a 

frequentam apenas pela merenda escolar, como se observou, existem várias situações 

que interferem no envolvimento dos alunos com a escola. 

A escola tem uma boa estrutura, com quadra coberta, um bom espaço para os alunos 

interagirem no intervalo, as salas de aula têm um tamanho adequado, tem sala de 

tecnologia, tem horta que os alunos sempre procuram manter limpa, e isso é grande 

avanço por ser uma escola de periferia. 
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Atividades Desenvolvidas 

As atividades do grupo de Matemática/Campus de Aquidauana iniciaram-se em abril 

de 2010, com atividades de reforço. Nesta atividade, os acadêmicos bolsistas dividiram-

se em duplas ou trios, cada grupo ficando responsável pelas aulas em um dia da semana 

e a escola encarregou-se de fazer uma escala, distribuindo as turmas entre os dias da 

semana. 

No princípio a aulas de reforço eram no período da manhã e quase não havia procura. 

Então o cronograma das aulas foi modificado e as aulas de reforço passaram a ser todos 

os dias no período vespertino, no horário das 17h:20min. às 19h e no contraturno, uma 

vez na semana, no horário das 20h:40min às 22h:40min. 

No início os alunos da classe tinham vergonha de falar que não entendiam, mas com o 

tempo eles ficavam a vontade. As aulas eram bem tranquilas e rendimento foi 

significativo. Além das dificuldades encontradas no conteúdo matemático, tem alunos 

que se esforçam ao máximo para estarem no reforço, às vezes, reclamam que estão com 

fome e mesmo assim ficam até às 19h. 

Apesar do foco das ações do subprojeto do PIBID ser o Ensino Médio, os alunos desse 

nível de ensino não procuram muito o reforço, pois suas aulas são no período noturno e 

muitos trabalham de manhã e a tarde. Então por falta de tempo e cansaço eles não 

comparecem no reforço, mesmo nesse horário. Então, cada dupla de bolsistas ficou 

responsável por ministrar algumas aulas nas turmas do Ensino Médio, no horário 

regular da disciplina de Matemática. 

Diante das dificuldades que foram enfrentadas nas aulas de reforço, a de  resolver as 

dúvidas dos alunos e diante do que nos é relatado por professores da escola, estamos 

preparando algumas disciplinas de conteúdos “b|sicos” de matem|tica, como frações, 

tabuada, equações, entre outros, que serão realizadas ainda neste ano no horário das 

aulas de reforço. O desafio, com estas oficinas, foi desmistificar a matemática, 

mostrando-a de uma maneira mais simples e prazerosa de ser compreendida. 

Foi realizada uma oficina com o software Geogebra que desenvolveu o conteúdo de 

Função Afim com o 1° ano, e, de trigonometria com o 2° ano. Já com a turma do noturno 

foram desenvolvidas oficinas que envolveram problemas de multiplicação de matrizes, 
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que os estimulou à criatividade e à capacidade de resolver problemas com diferentes 

representações de adição. Com a turma do 7°ano do Ensino Fundamental foi trabalhado 

o baralho matemático, que permitiu uma melhor compreensão das operações de adição, 

subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros. 

Referencial teórico e resultados obtidos 

Por meio do PIBID, alguns bolsistas do subprojeto de matemática do CPAq, tiveram a 

oportunidade de participar do “ XL Programa de Ver~o”, na USP, no início do corrente 

ano. Estes pibidianos participaram de três cursos: (1) História da Matemática, (2) 

Resolução de Problemas e Criatividade e (3) Álgebra Linear. A participação no curso de 

verão também os propiciou a oferecer um minicurso sobre História da Matemática na V 

Semana da Matemática do campus de Aquidauana, em 2011. Este minicurso teve a 

duração de quatro horas no qual os bolsistas apresentaram conhecimentos recorrentes 

do Programa da USP. 

O PIBID também proporcionou até o momento uma visualização direta das 

dificuldades que os alunos têm, pois muitas vezes apenas os períodos de estágio não são 

suficientes para ter experiências. Além disso, o reforço tem ajudado muito na escola, 

pois o rendimento escolar dos alunos melhorou e a evasão de alunos diminuiu, desde a 

participação do projeto na escola. Todo este empenho é para atrair mais os alunos para 

as atividades previstas (para dezembro do corrente ano), como a gincana matemática, 

que tem como intuito revelar para os alunos a importância da matemática. 

O PIBID, tendo como objetivo a concessão de bolsas de iniciação à docência para 

alunos de cursos de licenciatura, que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, 

quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. Este 

programa procura promover a melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. 

Por esses motivos o subprojeto de Matemática do campus de Aquidauana, 

desenvolveu seus trabalhos na escola Estadual Marly Russo Rodrigues, onde pode ser 

constatada uma melhora nas notas dos alunos depois do desenvolvimento do subprojeto 

de Matemática. A seguir, buscamos nos próprios relatos destes pibidianos alguns 
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indícios da contribuição deste projeto na escola, no desempenho dos alunos e, na 

aprendizagem significativa dos bolsistas nestas ações24. 

Um dos trabalhos consistiu basicamente com aulas de reforço e oficinas 

pedagógicas com o software “Oficinas com uso de Tecnologias: relato de experiências no 

PIBID”, onde relatam os autores: 

“Das ações desenvolvidas desde o início do trabalho, estão as oficinas 

pedagógicas no Ensino Médio, com os conteúdos de Função Afim e 

Trigonometria. Para o desenvolvimento desta oficina utilizamos o software 

Geogebra, pois este oferece uma melhor visualização dos eixos e ângulos, além 

de ser um software livre e de linguagem simples.” (CAYRES, CUNHA e DALTO, 

2011). 

J| no “Relato da Oficina de Multiplicação de Matrizes” a proposta dos autores é 

bem clara quando mencionam que “(...) superar problemas de rendimento identificados 

nos processos de ensino e aprendizagem, além de estimular o gosto dos alunos pela 

disciplina” (RODRIGUES et al, 2011). 

A demonstração de como a matemática pode ser trabalhada de modo mais 

prazeroso é também citada no trabalho de Cayres, Cunha e Melo (2011) “O jogo como 

alternativa de aprendizagem Matemática das operações com números inteiros”, no qual as 

autoras propõem aos alunos a confecção de um Baralho Matemático, que possibilita os 

alunos a terem uma alternativa prazerosa e desafiadora na contribuição para o 

rompimento com fórmulas pronto e da matemática repetitiva. 

Outras ações dos pibidianos deste subprojeto estão relatadas no texto as 

“Contribuições do PIBID: Experiências na formação docente” (SILVA et al, 2011) os 

autores relatam as contribuições que o PIBID proporcionou-os na participaç~o da “XL 

Programa de Verão da USP”, o que, posteriormente, motivou-os a oferecer um minicurso 

na “V Semana da Matem|tica” do CPAq sobre a história da matem|tica, onde citam: 

“(...) contribuições proporcionada pela participação dos acadêmicos de 

matemática neste curso de verão foram as novas concepções e entendimentos 

da formação continuada e sobre metodologias e dinâmicas a serem usadas 

dentro da sala de aula que os bolsistas obtiveram, sendo isso de grande 

                                                        
24 Ações estas que estão detalhadas nestes Anais. Maiores informações, buscar os respectivos autores participantes do 

PIBID/Matemática/CPAq. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 62 

importância pois o que toda escola precisa são professores com boa formação, 

podendo favorecer à uma aprendizagem matem|tica mais significativa.”(SILVA 

et al, 2011) 

Os trabalhos pesquisados relatam as experiências de acadêmicos que tiveram por 

meio do PIBID um convívio com os alunos, além dos estágios. Pois a determinante de ser 

professor é construída nesse convívio, pois as pesquisas também demonstram 

metodologias de ensino com jogos “materiais pedagógicos” e uso de software, que 

podem ser uma forma mais prazerosa de ensino aos alunos e ao professor. 
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Contribuições do PIBID: experiências na formação docente 

Matemática/Campus de Aquidauana 

Silva, I. B.25 
Silva, J. M.* 
Silva, P. S.* 

Melo, M. V. ** 

Resumo 

Neste trabalho serão apresentadas algumas ações desenvolvidas por acadêmicos 

participantes do PIBID de Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, campus de Aquidauana, e se referem ao desenvolvimento de um minicurso e 

de uma oficina. Estas ações foram uma iniciativa dos bolsistas que participaram “ 

XL Programa de Ver~o” da Universidade de S~o Paulo (USP), campus da capital 

paulista. Este Programa consiste em um curso intensivo de disciplinas da 

Matemática e que fora realizado em janeiro de 2011. Esta participação foi possível 

pelo incentivo e apoio exclusivo do PIBID, especialmente pelos recursos 

financeiros. Deste programa de verão, os autores deste trabalho, na condição de 

pibidianos participaram de três cursos: (1) História da Matemática, (2) Resolução 

de Problemas e Criatividade e (3) Álgebra Linear. Esta oportunidade de realizar 

tais cursos proporcionou aos bolsistas um novo modo de pensar na profissão 

professor. Desta experiência os futuros professores de matemática tiveram 

conhecimento de novas metodologias e dinâmicas que estão influenciando 

diretamente nas ações e no desenvolvimento do trabalho na Escola Estadual Marly 

Russo Rodrigues e também na própria universidade, por ocasião da V Semana da 

Matemática do Campus de Aquidauana foi ofertado um minicurso. Os bolsistas 

desenvolveram junto com seus coordenadores oficinas a serem aplicadas na escola 

colaboradora, que envolveram a metodologia de Resoluções de Problemas, sendo 

esta, nova para os alunos da escola e desafiadora para os bolsistas pibidianos. A 

participação no curso de verão também favoreceu aos pibidianos à oportunidade 

de oferecer um minicurso sobre História da Matemática na V Semana da 

                                                        
25    Acadêmicos bolsistas do curso de Matemática – Licenciatura, UFMS/CPAq 

**   Docente do curso de Matemática – Licenciatura, UFMS/CPAq 
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Matemática do campus de Aquidauana, em 2011. Este minicurso teve a duração de 

4 horas no qual os bolsistas apresentaram conhecimentos recorrentes do curso de 

verão. Outras contribuições proporcionadas pela participação dos acadêmicos de 

matemática neste curso de verão foram as novas concepções e entendimentos da 

formação continuada e sobre metodologias e dinâmicas a serem usadas dentro da 

sala de aula que os bolsistas obtiveram, sendo isso de grande importância pois o 

que toda escola precisa são professores com boa formação, podendo favorecer à 

uma aprendizagem matemática mais significativa. 
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Introdução 

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

programa nacional, vinculado a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do 

Ensino Superior). O PIBID oferece bolsas a estudantes de cursos de licenciatura com o 

objetivo de transformar a escola num espaço de formação e construção do 

conhecimento para os futuros docentes, deste modo, incentivando-os a concluírem o 

curso superior e atuarem no magistério da Educação Básica. 

O PIBID/Matemática/CPAq iniciou-se em abril de 2010, portanto, experiências 

docentes vivenciadas pelos acadêmicos bolsistas há mais de um ano. Uma das atividades 

proporcionadas pelo projeto PIBID foi a participaç~o de três bolsistas no “XL Programa 

de Ver~o” do Instituto de Matem|tica e Estatística (IME) da Universidade de São Paulo 

(USP). Estes bolsistas participaram dos seguintes cursos: de (1) História da Matemática; 

(2) Resolução de Problemas e Criatividade e; (3) Álgebra Linear, no período de 03 de 

janeiro de 2011 a 11 de fevereiro de 2011. Esta oportunidade proporcionou 

envolvimento destes acadêmicos na realização de uma oficina e de um minicurso, 

desencadeados pela participação do programa de verão. 

Como primeira ideia a escolha de um curso de verão veio como um instrumento 

de melhoria profissional e acadêmica, e os cursos oferecidos pelo programa de verão do 

IME-USP eram de interesse dos bolsistas e com o apoio financeiro do PIBID se tornou 

acessível aos bolsistas a participação. 

Referencial Teórico 

A História da Matem|tica segundo D’Ambrósio (2005 apud Pais, 2009) ainda é 

praticada como mera transmissão de técnicas e de nomes, fatos e datas. Buscamos nesse 

trabalho mudar um pouco esse contexto, pois inferimos que essa transmissão de dados 

não é o que contribuirá para a aprendizagem do aluno, seu crescimento intelectual e sua 

formação crítica. No entanto, o conhecimento de fatos históricos vinculados aos 

conteúdos matemáticos contribui para o aprendizado dos mesmos. 

Segundo Fauvel (1991, apud Pais, 2009), a importância do uso da história no 

ensino de Matemática justifica-se pelos seguintes fatos: 
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1. A história aumenta a motivação para a aprendizagem da 
Matemática; 

2. Humaniza a Matemática; 

3. Mostra seu desenvolvimento histórico por meio da 
ordenação e apresentação de tópicos no currículo; 

4. Os alunos compreendem como os conceitos se 
desenvolveram; 

5. Contribui para as mudanças de percepções dos alunos com 
relação á Matemática; 

6. Suscita oportunidades para investigação em Matemática. 

 

De fato, observa-se que a História da Matemática poderá servir como um 

importante apoio para que o professor ou acadêmico possam desenvolver outras 

experiências tomando-a uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem. 

O contato com alguns fatos históricos pode tornar mais fácil a introdução de um 

determinado conteúdo em sala de aula, e até mesmo o entendimento do mesmo, 

proporcionando ao aluno a percepção de diversas etapas da construção do pensamento 

matemático. 

Mudando essa característica de simples menção de fatos e datas, optamos por 

utilizar a resolução de problemas que tem, segundo Onuchic e Alevatto (2005 apud Pais, 

2009), como uma de suas características desenvolver os conteúdos matemáticos e fazer 

conexões com outras áreas, o que contemplaria os objetivos da oficina desenvolvida, tais 

como:  estimular o raciocínio lógico matemático; compreensão do problema; expressar o 

problema com outras palavras; verificar onde há maior dificuldade da tarefa, entre 

outras; elaboração de um plano que permita a sua resolução; rever todo o caminho 

percorrido para se chegar a solução. 

Malba Tahan defende um ensino baseado na resolução de problemas não 

mecânicos e na exploração didática das atividades recreativas. Muitas vezes, quando a 

aprendizagem da matemática é feita de forma puramente mecânica e formal, torna-se 

cansativa e desgastante. Desta maneira, a resolução de problemas pode ser um caminho 

que oportuniza a exploração de conceitos e procedimentos para ampliar o ensino e 

torná-lo significativo. 
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Por essas razões que exploram a resolução de problemas e História da 

Matemática como metodologias para introduzir conceitos novos é que desenvolvemos 

tais atividades, abaixo descritas. 

Atividades Desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas no PIBID foram: minicurso e oficinas no ensino 

médio, planejadas com base nos conhecimentos obtidos nos curso de verão. Sendo esses 

cursos: Álgebra Linear, História da Matemática e Resolução de Problemas e Criatividade. 

A oportunidade de socialização dessa experiência veio com a V Semana da 

Matemática do Campus de Aquidauana. Em reuniões de orientações do PIBID, ficou 

decidida que os bolsistas teriam a possibilidade de apresentar suas experiências como 

bolsistas do PIBID aos demais acadêmicos, surgindo então a ideia de planejar um 

minicurso abordando a temática História da Matemática. 

Realizadas algumas discussões entre os acadêmicos, elaboraram-se planejamentos 

para tal minicurso. No caso, optou-se por apresentar de forma cronológica alguns 

importantes tópicos da história da matemática, para que os inscritos tivessem uma visão da 

importância do conhecimento histórico da ciência que ensinam, no caso a matemática. 

Num primeiro momento os bolsistas viram a impossibilidade de abordar tudo o 

que queriam no minicurso, então surgiu a ideia de seguirmos uma ordem cronológica e 

dentro desta ordem surgiu a grande dificuldade: “Quais matemáticos seriam 

abordados?”. Esta opç~o ocorreu de tal forma que n~o ficasse grande período sem 

comentários e também encontrar ligações entre os matemáticos. No caso, privilegiaram-

se tais aspectos: 

 Matemática Primeva: Mesopotâmios e Egípcios; 

 Matemática Grega: Os grandes matemáticos; 

 Matemática Hindu: Brahmagupta e Bhaskara; 

 Matemática ao longo dos séculos: Trata-se de matemáticos 

como Isaac Newton, Gauss e muitos outros; e, 

 Matemática contemporânea: A matemática nova dos anos 50 

até o que há de mais novo como a geometria dos fractais. 
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No minicurso procurou-se dar ênfase não em curiosidades da vida dos 

matemáticos, mas sim, como que resolveram certas questões matemáticas com as 

limitações da época que viviam. Buscou-se a todo o momento fazer ligações entre os 

matemáticos e também despertar a curiosidades dos outros acadêmicos do curso a 

tentar entender a matemática desses incríveis gênios. 

Também, como resultado do curso de verão, oficinas envolvendo resoluções de 

problemas com os alunos da educação básica na escola envolvida com o PIBID foram 

planejadas pelos bolsistas. Essas atividades estão previstas para serem desenvolvidas no 

mês de novembro/2011 com os alunos do Ensino Médio, com intuito de desenvolver 

capacidades de encontrar estratégias de resoluções e de compreensão de enunciados de 

problemas. 

A atividade baseia-se em um filme de aç~o “Duro de Matar III”, com duraç~o de 

130 minutos  onde o protagonista precisa resolver problemas de lógica matemática, 

para desarmar bombas armadas por um terrorista vingativo. Os problemas 

apresentados no filme os seguintes: 

Problema I 

Indo para o St. Ives, conheci um homem com 7 esposas: cada esposa com sete sacos; 

Cada saco com sete gatos; Cada gato com sete filhotes; Filhotes, gatos, sacos e 

esposas.Quantos iam para St. Ives? 

Problema II 

Você tem um garrafão de 3 litros e outro de 5 litros, o peso de exatamente 4 litros 

desarmará a bomba, como fará isso? (OBS.: não há marcações de quantidades de litros 

nos galões). 

Os problemas foram entregues aos alunos após a apresentação do filme, para 

resolvê-los da maneira que acharem conveniente, ou seja, sem a intervenção dos 

bolsistas, inicialmente. 

Após esse momento de investigação, foi orientado que os alunos mostrassem as 

suas resoluções a fim de compará-las, de modo que eles descrevam como fizeram e quais 

os resultados encontrados, e ainda se acharam outros tipos de soluções que facilitam a 
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resolução do problema real. Depois disto foi feita a construção das resoluções dos 

problemas coletivamente. 

Os registros que os alunos fizeram sobre o problema, foram recolhidos para 

posterior análise para buscar um entendimento por meio destes instrumentos a linha de 

raciocínio que cada aluno seguiu para chegar a resolução. 

Com esta oficina foi possível avaliar a capacidade do raciocínio lógico 

matemático, objetivo desta atividade. Este pode ter sido um método que os alunos 

pensem com maior rapidez e que imaginassem situações para chegar as resoluções 

corretas dos problemas passados em sala de aula, e despertar a matemática como pode 

ser divertida e há várias formas de se chegar em uma resposta correta. 

A avaliação dos alunos deu-se no desenvolver da oficina, e foram avaliados os 

seguintes fatores: 

 Pensamento lógico matemático de acordo com a série a ser 

trabalhada; 

 O envolvimento dos alunos; 

 A capacidade de trabalho em grupo dos alunos; 

 A capacidade de organização de ideias durante a resolução; 

 O nível de escrita dos alunos nas respostas dos problemas. 

A análise dos tópicos citados acima foi  utilizada para avaliar os alunos com o 

objetivo de possibilitar a correção de suas falhas, bem como, diagnosticar os resultados 

positivos para que se interviesse se fosse o caso. Desse modo, também proporcionar 

meios para que eles desenvolvessem suas potencialidades, seja na escrita ou no 

pensamento matemático. 

Resultados obtidos 

A participação dos acadêmicos no curso de Verão, só foi possível com ajuda 

financeira do PIBID, eram alunos sem perspectiva de uma formação continuada, de 

modo que tal situação mudou após retorno do curso. Despertou-se o objetivo de 

especializar-se, buscar meios para melhorar a qualidade do ensino e, principalmente, o 

ensino oferecido aos alunos ou futuros alunos. 
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Após a experiência com o minicurso, o sentimento que se manteve foi o de que 

possivelmente esteja-se um passo à frente na formação docente em relação aos demais 

acadêmicos. Esta sensação se torna mais marcante ao observar que o minicurso ofertado 

na Semana da Matemática foi o único ministrado por acadêmicos licenciandos. 

Outro resultado foi o de mostrar que a matemática pode ser ensinada de outra 

forma, pois muitos que ali estavam, concebiam a matemática de uma forma bem 

diferente. Depois do minicurso, vários colegas perceberam que a História da Matemática 

pode ser uma das ferramentas de Aprendizagem da Matemática, pois traz um 

entendimento do conteúdo em si, ajudando então a perder a famosa arte de decorar, ou 

ficar sem entender como foi ou como foram criadas as teorias.  

Outra grande contribuição do minicurso foi o esforço enorme de elaboração do 

trabalho, forma de estudo e oratória. Observamos também que o público alvo desta 

atividade seria formado por acadêmicos e professores e, decorrendo disto, tentou-se 

produzir um trabalho que atendesse os interesses dos colegas.  

Percebeu-se uma visível melhora no rendimento acadêmico destes bolsistas após 

participarem do “XL Programa de Ver~o”, podendo ser observado tanto nas matérias de 

Matemática pura como nas disciplinas pedagógicas, bem como durante o estágio. Assim, 

com a experiência que os bolsistas obtiveram é possível afirmar que a História da 

Matemática e a Resolução de Problemas são importantes ferramentas para entender e 

ensinar matemática. 
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Oficinas com uso de Tecnologias: relato de experiências no PIBID 

Matemática/Campus de Aquidauana 

Cayres, T. M. G.26 
Cunha, C. L. P.1 

Dalto, J. O.27 

 

Resumo 

Neste trabalho relatamos uma das ações que estamos desenvolvendo enquanto 

professores em formação e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Campus de Aquidauana. Das ações desenvolvidas desde o início do 

trabalho, estão as oficinas pedagógicas no Ensino Médio, com os conteúdos de 

Função Afim e Trigonometria. Para o desenvolvimento desta oficina utilizamos o 

software Geogebra, pois este oferece uma melhor visualização dos eixos e ângulos, 

além de ser um software livre e de linguagem simples. As oficinas foram 

elaboradas de acordo com os conteúdos que os professores estavam trabalhando 

em sala de aula, com duração de 2h/a cada. A oficina de Função Afim foi 

desenvolvida com o 1º Ano, e o objetivo foi fazer com que os alunos visualizassem 

e interpretassem os gráficos por meio deste software. Durante as atividades os 

alunos foram bastante participativos, alguns tiveram dificuldades no começo, pois 

não tinham o hábito de trabalhar com o computador, mas conforme foi passando o 

tempo os alunos foram se habituando e as dificuldades foram sendo amenizadas. Já 

a oficina de trigonometria foi desenvolvida com o 2º Ano, e o objetivo foi fazer com 

que os alunos conhecessem o Geogebra para que possam utilizá-los como 

ferramenta de estudo e compreensão e investigassem as propriedades e 

características do ciclo trigonométrico. A princípio, pensamos que os alunos teriam 

mais dificuldades com a oficina, e quando algum aluno tinha dificuldade de 

encontrar os ícones no Geogebra, mostrávamos na tela do computador onde 

estavam, e os colegas sem dificuldades, também estavam sempre ajudando. Não 

                                                        
26 Acadêmica do Curso de Matemática-Licenciatura/CPAQ. Bolsista do PIBID 
27 Professor do Curso de Matemática-Licenciatura/CPAQ, integrante do PIBID 
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consideramos um ponto totalmente negativo a falta de participação dos alunos, já 

que não estão acostumados a explorarem os conteúdos de forma dinâmica, logo 

não conseguiram associar que os triângulos formados no Ciclo Trigonométrico são 

aqueles que aprenderam no conteúdo de razões trigonométricas. Durante as 

atividades os alunos que mais tiveram dificuldades foram os que mais 

participaram. Apesar de ser uma aula diferente daquelas que estão acostumados, 

ficamos um pouco desapontados, pois apenas conseguimos construir o ciclo 

trigonométrico e mostrar o seno e o cosseno, pois a falta de atenção e a conversa 

paralela estavam demais. Pedimos para os alunos fazerem uma sistematização do 

que acharam da oficina e entregarem para o professor titular, que me retornou 

apenas o de três alunas. Apesar de não ter tido o sucesso que esperávamos, tudo é 

válido, inclusive os erros, pois só assim aprendemos e podemos aperfeiçoar cada 

vez mais as aulas para que não se tornem cansativas e sim prazerosas, tanto para 

os alunos como para os professores. Acreditamos que por meio das oficinas o 

aluno constrói o conhecimento matemático, deixando de priorizar fórmulas e 

demonstrações, desmistificando a Matemática, mostrando-a de uma maneira mais 

simples e prazerosa de ser compreendida. De modo geral, podemos concluir que 

apesar de algumas dificuldades citadas acima, as ações aqui discutidas contribuem 

para o professor na sala de aula, pois trabalhar na sala de tecnologia foi uma 

experiência nova, mas muito positiva, pois pudemos perceber os “erros e acertos” 

dos nossos planejamentos. Isso é muito gratificante para os acadêmicos pibidianos, 

pois enriquece muito o aprendizado e oferece novas oportunidades de refletir e 

discutir sobre a prática docente. 
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Introdução 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa que oferece bolsas a alunos de cursos de licenciatura, com o objetivo de 

incentivar os alunos, quando egressos destes cursos, a atuarem no magistério da 

Educação Básica. Além disso, este programa tem a intenção de melhorar o ensino nas 

escolas públicas nas quais o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

esteja abaixo da média nacional (4,4) bem como, antecipar e fortalecer o vínculo entre 

os futuros professores e as salas de aula da rede pública. 

O Campus de Aquidauana conta com quatro subprojetos que estão sendo 

desenvolvidos: Matemática, Biologia, Letras e Geografia. Em relação ao subprojeto de 

Matemática, o grupo responsável por seu desenvolvimento é composto por dez 

acadêmicos do curso de Matemática – Licenciatura, um professor do Ensino Médio da 

escola na qual o projeto está sendo executado e dois professores do curso de Matemática 

do Campus de Aquidauana. 

O subprojeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual Professora Marly Russo 

Rodrigues, situada na periferia do município de Aquidauana. A escola tem uma boa 

estrutura, com quadra coberta, um bom espaço para os alunos interagirem no intervalo, 

as salas de aula têm um tamanho adequado, tem sala de tecnologia e uma pequena 

Biblioteca. 

Atividades Desenvolvidas 

As atividades do grupo de Matemática/Campus de Aquidauana iniciaram-se em 

abril de 2010 e desde então, várias atividades já foram desenvolvidas. Uma delas são as 

oficinas pedagógicas no Ensino Médio no laboratório de informática. 

As oficinas foram elaboradas de acordo com os conteúdos que os professores 

estão trabalhando em sala de aula. Planejamos duas oficinas com duração de 2h/aula 

cada, que foram aplicadas no 1º e 2º ano do Ensino Médio durante o Estágio Obrigatório 

IV. Ambas as oficinas foram realizadas no software Geogebra, pois este oferece uma 

melhor visualização dos eixos e ângulos, além de ser um software livre e de linguagem 

simples. 
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A oficina realizada no 1º ano foi sobre função afim, o objetivo da oficina foi fazer 

com que os alunos visualizassem e interpretassem os gráficos por meio deste software, 

uma vez que: 

“Acredita-se que atividades envolvendo funções desenvolvidas no computador 

são eficientes principalmente quanto à retenção dos conceitos envolvidos e 

também porque por meio de programas gráficos os estudantes podem 

desenvolver atividades exploratórias e realizar descobertas por eles próprios.” 

(COSTA, 1997). 

A oficina realizada no 2º ano foi a construção do ciclo trigonométrico no 

Geogebra, o objetivo da oficina foi fazer com que os alunos conhecessem o Geogebra para 

que pudessem utilizá-lo como ferramenta de estudo e compreensão e investigassem as 

propriedades e características do ciclo trigonométrico por meio do processo de 

construção e visualização na tela do computador. 

Na sala de tecnologia, os alunos se acomodaram em duplas e trios, pois o número 

de computadores não era suficiente para todos. Depois de acomodados, foi explicado 

passo a passo o que eles iriam fazer, e falado que por meio do Geogebra poderíamos 

verificar todos os gráficos de funções afim e todos ângulos que o seno, o cosseno 

poderiam formar, e que numa aula convencional seria muito difícil de verificarmos todos 

eles. 

Atividades 

Atividade 1 – funções: 

1) Abrir o software Geogebra e digitar uma função afim qualquer na ferramenta 

entrada e depois apertar a tecla <ENTER> do computador. 

 

Atividade 2 – construção do ciclo trigonométrico: 

1) Abrir o software Geogebra e construir um círculo de centro e um de seus pontos no 

ponto (1,0), para isso foi falado passo a passo o que os alunos iriam fazer. 
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Análise da 1ª Atividade 

Os alunos foram bastante participativos, alguns tiveram dificuldades no começo, 

pois não tinham o hábito de trabalhar com o computador, mesmo assim eles 

conseguiram desenvolver as atividades que foram propostas. 

Depois que os alunos já tinham feito várias funções do 1º grau, começamos a 

indagá-los perguntando o que havia de comum nas retas, então um aluno nos disse que 

elas eram deitadas, logo perguntamos qual seria a imagem e o domínio dessas funções e 

se têm ponto em comum. 

Observando o gráfico eles responderam certo, a imagem e o domínio, mas alguns 

disseram que existiam pontos em comum. Perguntamos, então, se cada reta intercepta 

dois pontos, se fossem pontos iguais todas as retas passariam no mesmo lugar, logo 

perceberam que elas não tinham pontos em comuns e se tratavam de retas paralelas. 

Para terminar essa parte, apresentamos a eles uma reta principal f(x)=y e 

perguntamos se o gráfico da função f(x)=x+1 tinha subido quantas unidades, logo eles 

responderam 1 unidade e com f(x)=x+3 subiu 3 unidades, e f(x)=x-2 diminuiu duas 

unidades e assim sucessivamente. 

Uma das coisas que nos motivou nessa aula foi quando um aluno com deficiência 

motora conseguiu digitar os comandos e toda vez que ele clicava no <ENTER> ele notava 

que um novo gráfico de função aparecia na tela. 

Então continuamos a aula mostrando para eles o que acontecia com o coeficiente 

angular da reta. Pedimos que eles digitassem: y=x, y=2x, y=-x, y=-2x, e perguntamos o que 

eles notavam, eles disseram que as retas tinham sentidos diferentes, logo respondemos 

que o coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta. 

Depois de ter mostrado essa parte fomos para a definição de função, onde 

mostramos os coeficientes angulares que já tinha comentado em sala e o linear que é o 

ponto onde a reta vai interceptar o eixo y. 

Em seguida, mostramos para eles que existiam casos particulares da Função 

Afim, como a Função Linear, a Função Constante, a Função Identidade e a Translação. 

Depois pedimos que eles digitassem duas funções e notassem a diferença entre 

elas, logo um aluno nos disse que elas eram opostas, outro nos disse que elas tinham 
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sentidos contrários. Como o sino bateu, pedimos que eles aguardassem que iríamos 

explicar o porquê. 

Então, dissemos que a diferença é que uma reta é crescente e outra decrescente; 

quando o coeficiente angular for maior que zero é crescente e quando ele for menor que 

zero então é decrescente. 

Essa aula foi uma das mais importantes para nós, porque passamos por uma 

experiência nova de trabalhar na sala de tecnologia, e algo que nos ajudou muito foi os 

alunos serem muito participativos e interessados. 

Depois fomos para a sala de aula e perguntamos se entendera. Para nossa 

surpresa um dos alunos que nunca entendia nada disse que entendeu e que se lembrou 

de muita coisa fazendo os gráficos no computador, isso também foi legal. Então 

terminamos explicando para eles como se achava as raízes de uma função. 

Análise da 2ª Atividade 

Pensamos que os alunos teriam mais dificuldades com a oficina, mas conforme 

explicávamos, eles iam fazendo e quando algum aluno tinha dificuldade de encontrar os 

ícones, mostrávamos na tela do computador onde estavam, e os colegas sem 

dificuldades, também estavam sempre ajudando.  

No começo estava tudo bem, mas conforme foi passando o tempo, a maioria dos 

alunos começou a ficar entediados, demonstrando indisposição para a oficina. Ficamos 

um pouco desapontados, pois pensamos que os alunos iriam gostar bastante, já que era 

uma aula bem diferente da qual eles estão habituados. Isso mostra que não adianta o 

professor dominar o conteúdo, utilizar das novas tecnologias e metodologias de ensino, 

se os alunos não colaboram para a melhoria do ensino-aprendizagem. 

Talvez o motivo da indisposição fosse o fato de eles não conseguirem fazer a 

relação dessa oficina com os triângulos construídos no primeiro dia de aula e nem com 

os exercícios que fizeram sobre razões trigonométricas. Talvez, com os conteúdos que 

serão passados, eles consigam ver que a oficina facilita no entendimento do ciclo 

trigonométrico, pois com o Geogebra é possível verificar todos os ângulos, e ainda ver os 

valores do seno e cosseno. Como havíamos mostrado para eles a tabela dos valores dos 

ângulos do seno e cosseno, comentamos então que por meio desse ciclo construído no 
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Geogebra era possível determinar todos esses ângulos, inclusive os que não tinham na 

tabela. 

Alguns alunos começaram a falar que iam embora, pois esse “troço” estava dando 

sono, a conversar alto e nem ligar para o que nós falávamos. Tivemos que falar mais alto 

e pedir para que se acalmassem, que só faltava um pouco para terminar a aula e que eles 

estavam atrapalhando os colegas que queriam aprender. Conseguimos fazer com que os 

alunos construíssem o seno e o cosseno, então encerramos a oficina, sem ao menos 

contextualizar e nem deu tempo deles fazerem relatos, falando do que acharam da aula. 

Não sabemos o que eles acharam e nem se aprenderam alguma coisa, talvez devêssemos 

então ter apenas construído o seno ou o cosseno ficaria menos cansativo para eles e 

sobraria tempo para a contextualização e sistematização da oficina. 

Mas tudo é válido, inclusive os erros, pois só assim aprendemos e podemos 

aperfeiçoar cada vez mais as aulas para que não se torne cansativa e sim prazerosa tanto 

para os alunos quanto para os professores. 

Resultados Obtidos 

Considerando as ações que estão sendo realizadas pelo nosso projeto, podemos 

dizer que estamos conseguindo alcançar suas metas, que é ajudar os alunos a terem um 

melhor desempenho em sala de aula, melhorar o rendimento da escola e proporcionar 

novas experiências tanto para os alunos quanto para nós, professores em formação.  

Tudo isso é muito gratificante para nós enquanto acadêmicos pibidianos, pois 

enriquece muito o nosso aprendizado e nos oferece novas oportunidades de refletir e 

discutir sobre a prática docente. 
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O jogo como alternativa de aprendizagem Matemática das 

operações com números inteiros 

Matemática/Campus de Aquidauana 

Cayres, T. M. G.28 
Cunha, C. L. P.* 
Melo, M. V. ** 

Resumo 

Este trabalho vem apresentar o relato de uma experiência vivida sobre o 

desenvolvimento da Oficina Pedagógica do subprojeto Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS), Campus de Aquidauana. A Oficina Pedagógica constituiu em uma 

atividade com o Jogo do Baralho Matemático, realizada no 7º ano do Ensino 

Fundamental, durante o Estágio Obrigatório III, da graduação em Matemática. Teve 

como meta principal estudar, utilizar materiais concretos que permitam a 

compreensão das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação de números inteiros. Uma alternativa prazerosa e desafiadora que 

contribui para o rompimento de uma Matemática repetitiva, além de incentivar e 

mostrar aos alunos que a matemática pode ser trabalhada e estudada de uma 

maneira diferente, sem a pressa de entregar um resultado rápido, pois o aluno, ao 

jogar, terá que formular hipóteses, executá-las e validá-las, assim ele estará 

construindo o conceito matemático, deixando de priorizar as fórmulas prontas. 

 
  

                                                        
28    Acadêmicas bolsistas do curso de Matemática – Licenciatura, UFMS/CPAq 

** Docente do curso de Matemática – Licenciatura, UFMS/CPAq 
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Introdução 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – é um 

programa que oferece bolsas a alunos de cursos de licenciatura, com o objetivo de 

incentivar os alunos, quando egressos destes cursos, a atuarem no magistério da 

Educação Básica. Além disso, este programa tem a intenção de melhorar o ensino nas 

escolas públicas nas quais o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

esteja abaixo da média nacional (de 4,4); bem como, antecipar e fortalecer o vínculo 

entre os futuros professores e as classes de aula da rede pública. 

O Campus de Aquidauana conta atualmente com quatro subprojetos do PIBID em 

que estão sendo desenvolvidos: Matemática, Letras, Geografia e Biologia. Em relação ao 

subprojeto de Matemática, o grupo responsável por seu desenvolvimento é composto 

por dez acadêmicos do curso de Matemática – Licenciatura, um professor do Ensino 

Médio da escola na qual o projeto está sendo executado e com dois professores do curso 

de Matemática do Campus de Aquidauana. 

O subprojeto da Matemática está sendo desenvolvido na Escola Estadual 

Professora Marly Russo Rodrigues, situada na periferia do município de Aquidauana. A 

escola tem boa estrutura, quadra coberta, um bom espaço para os alunos interagirem no 

intervalo, e, as salas de aula têm um tamanho adequado, há sala de tecnologia e uma 

Biblioteca. 

Atividades desenvolvidas 

As atividades do grupo de Matemática/Campus de Aquidauana iniciaram-se em 

abril de 2010 e desde então, várias atividades já foram desenvolvidas. Uma delas 

consiste nas oficinas pedagógicas no Ensino Fundamental em sala de aula, e, no caso, 

optou-se em trabalhar com o Baralho Matemático. 

O jogo matemático é usado no ambiente escolar como recurso didático capaz de 

promover um ensino-aprendizagem mais dinâmico, possibilitando trabalhar o 

formalismo matemático de uma forma atrativa e desafiadora (SELVA; CAMARGO, 2009). 

As oficinas foram elaboradas de acordo com os conteúdos que os professores 

estão trabalhando em sala de aula. Planejamos a oficina com duração de 8h/a, durante 
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quatro semanas, todas as terças-feiras das 17h às 19h e foi aplicada no 7º ano do Ensino 

Fundamental durante o Estágio Obrigatório III. 

A oficina realizada priorizou as operações com números inteiros, com o objetivo 

de estudar, desenvolver e utilizar materiais concretos que permitam a compreensão de 

resolver a adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros 

positivos e negativos, de uma maneira diferente. 

Descrição da atividade — A oficina em quatro etapas: 

1ª etapa: 

Os alunos confeccionaram o Baralho Matemático e para isso utilizaram o 

seguinte material: 48 cartas - 24 com operações desejadas e 24 com os resultados. Em 

cartolina recortam-se 48 cartas para cada dupla de jogadores: 24 com as operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) desejadas e 24 com os 

resultados. 

Em seguida explicamos a regra do jogo e o porquê da sua escolha; pedimos para 

os alunos formarem duplas, na qual se enfrentaram entre si; mostramos aos alunos 

como confeccionar as cartas, recortamos a cartolina com o formato do baralho 

tradicional, e pedimos para que eles fizessem da mesma maneira, para que se sintam 

mais envolvidos com a oficina, além do desenvolvimento da motricidade, das 

competências e habilidades, atenção e socialização e da curiosidade e prazer em que os 

alunos vão sentir em saber que eles mesmos confeccionaram o jogo; 

Para a confecção do Baralho Matemático foi utilizado o seguinte material: 48 

cartas - 24 com operações desejadas e 24 com os resultados. 

 

Procedimentos: 

a) No centro da mesa, colocam-se as 24 cartas, viradas para baixo, em forma de 

monte, contendo os resultados. 

b) As outras 24 cartas contendo as operações são divididas entre os participantes. 

 

 

 

As cartas são: 
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-2 – 4 

= 

-

6 

 -2 x 

-4 = 

8  – 

24 = 

1

6 

 – 25 – 10= –

 35 

           

-2 + 4 

= 

2  -9 x 

8 = 

-

72 

 – 

82 = 

6

4 

 – 40 : 5 = –

 8 

           

2 – 4 

= 

-

2 

 -7 

x-4 = 

2

8 

 – 

43 = 

–

 64 

 – 14+4= –

 10 

           

–

30+15= 

–

 15 

 4 x 

9 = 

3

6 

 – 

34 = 

8

1 

 – 10:-2 = 5 

           

– 18 

– 2= 

–

 20 

 72 : 

– 2 = 

-

36 

 (2/

3) – 4  
 

 (8/5) – 2

 
 

           

– 7 + 

3= 

–

 4 

 -81 

: 9 = 

-

9 

 (4) 

– 2  
 

 (4/7)  2 
 

 

c) Cada aluno desvira uma carta da mesa. Encontrando a resposta certa para uma das 

cartas que tem na mão, forma com ela um par e ganha um ponto se a resposta não 

corresponder a nenhuma das operações contidas em suas cartas. Recoloca-se a carta 

no centro da mesa, com o resultado para baixo, reiniciando, desse modo, um segundo 

monte, e passa a vez para o companheiro. 

Participantes Pontos ganhos Pontos Perdidos Total 

    

    

Figura 4 – Ficha preenchida pelos alunos. 
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d) Se o aluno comprar a carta com o resultado 8, por exemplo, e formar um conjunto 

com a carta 11 – 4, o resultado estará errado e ele perderá um ponto, caso contrário 

ganhará um ponto. 

e) A conferência dos resultados e a marcação dos pontos são feitas numa ficha, pelos 

próprios alunos (Figura 4). 

2ª etapa: 

Os alunos se enfrentaram e os ganhadores jogaram com outros ganhadores, até 

que ficasse somente um vencedor. Como não houve tempo suficiente para que isso 

acontecesse os alunos terminariam de jogar na aula seguinte. A falta de tempo foi devido 

ao número de participantes e a dificuldade de cálculo que alguns tinham. Das 10 duplas, 

nesse dia saíram 5 ganhadores que se enfrentariam novamente, ou seja, alguém teria 

que sair vencedor, e por isso a disputa fora acirrada e percebeu-se que em 2 h/a não 

seria o suficiente. 

3ª etapa: 

Assim que os alunos terminaram de jogar, o vencedor recebeu um troféu, que foi 

uma lembrança (se for menino um boné, e, se menina, um brinco). Achamos que o troféu 

incentivaria os alunos a participarem com mais ânimo e vontade de ganhar. Após pediu-

se para que os alunos fizessem relatos de como os mesmos avaliaram a atividade com o 

jogo, das dificuldades encontradas e se gostaram desse método de aprendizagem. 

4ª etapa: 

A sistematização do conteúdo mostrou que os jogos auxiliaram na aprendizagem 

de uma maneira menos cansativa e mais divertida, buscando no momento do jogo seu 

próprio conhecimento, “deixando de lado”, neste momento, o que j| est| pronto, ou seja, 

os exercícios de fixação, nos quais os alunos simplesmente repetem várias vezes 

atividades parecidas, o que eles não gostam, pois se já tem dificuldades no primeiro 

exercício, quando chegam ao último, quando chegam, pois a maioria não consegue 

resolver, ficam esperando a resposta do professor. Há muito mais, já que não será 

apenas em um deles que terão dúvidas e sim em possíveis inúmeros exemplos deste 

tipo. 
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Para Agranionih e Smaniotto (2002, apud Selva; Camargo, 2009, p. 16) o jogo 

matemático é:  

“[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com 

objetivos claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a 

interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e 

culturalmente produzidos, o estabelecimentos de relações lógicas e numéricas 

e a habilidade de construir estratégias para a resolução de problemas.” 

Baralho Matemático: análise da atividade 

No primeiro dia oito alunos compareceram e foram bastante participativos e não 

tiveram dificuldades na hora de confeccionar o jogo. Eles demoraram mais que o tempo 

previsto inicialmente, pois aproveitaram para conversar uns com os outros, discutindo 

como seria a atividade, estavam empolgados e achando que seria muito fácil. Nesse dia, 

não foi possível os alunos iniciarem o jogo, de fato, além de não se explicar as regras do 

baralho. 

No segundo dia explicamos as regras do jogo, alguns tiveram dificuldade em 

entender como eles teriam que formar os pares, se a resposta não estivesse correta em 

qual monte devolveriam as cartas, mas logo superaram e acharam interessante, porque 

o objetivo deles era aprender as regras para assim ganhar do seu colega “advers|rio”. 

Tudo ocorreu bem, os alunos jogaram e se divertiram, uns acharam que seria fácil 

e confessaram que estava difícil. Os alunos usaram duas estratégias, o cálculo mental e o 

escrito. Observando-os jogarem, percebemos que o nível de dificuldades da maioria era 

o mesmo, não conseguiam resolver o método da adição, da multiplicação e potenciação, 

vimos que eles se confundem com os sinais não conseguindo resolver corretamente a 

conta que esta no baralho. 

No terceiro dia, os ganhadores se enfrentaram, mas teve um aluno de uma das 

duplas que havia ganhado no segundo dia e que estava perdendo, e por isso, não quis 

mais jogar e abandonou a dupla. Tentamos conversar com ele, mas não teve jeito, saiu 

bravo. Esses alunos são os melhores do 7º ano, sabemos disso, pois tivemos acesso às 

notas do diário escolar do professor.  

Nesse dia, não deu tempo de terminar o jogo, pois, conforme os alunos iam 

ganhando teriam que jogar com outros ganhadores, até que restasse apenas um. 
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Contudo, como os meninos jogaram com os meninos e as meninas com as meninas, 

decidimos que teriam dois vencedores, assim, ficou faltando uma dupla de meninas para 

se enfrentarem, então deixamos para o último dia.  

No quarto dia, as duas alunas jogaram mais de uma vez e estava dando empate, 

então decidimos que o prêmio seria dividido entre as duas, elas concordaram e ficou 

tudo bem. 

Falamos para eles o porquê da escolha desse jogo, que foi devido às dificuldades 

deles com as regras de sinais das operações dos números inteiros. 

Uma das coisas mais interessantes durante a oficina foi ver a motivação dos 

alunos quando acertavam um ponto, ficavam muito alegres, dizendo que iria ganhar do 

seu adversário. Não tivemos mais problemas com a oficina, conversamos com eles, 

fizemos uma sistematização e mostramos que o jogo está relacionado com as 

dificuldades deles com o método da adição, multiplicação, divisão e potenciação que está 

em quase todos os conteúdos que eles já estudaram no 7º ano.  

Notamos que quando se trata de uma competição a expressão dos alunos é outra 

comparada com aquelas de quando eles estão resolvendo os exercícios de fixação, neste 

caso para eles significava algo importante, que era ganhar do seu colega e no final ser 

premiado. 

Resultados obtidos 

Todos os alunos foram participativos e realmente levaram a proposta da oficina 

muito mais a sério do que imaginávamos. Isso nos fez concluir que se trabalharmos com 

esse tipo de metodologia pode-se abrir novas janelas, na qual os alunos por meio de uma 

competiç~o ou “brincadeira” conseguem ver os seu erros e acertos, suas dificuldades e 

habilidades e tudo isso é muito gratificante para nós pibidianos. 

Pedimos para os alunos que fizessem um relato escrevendo o que acharam da 

oficina, e o que eles disseram foi muito gratificante, pois podemos ver que foi mais uma 

estratégia de ensino bem sucedida e que pode dar certo, já que os próprios alunos 

perceberam que poderiam aprender matemática de uma maneira divertida e prazerosa. 
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Atividades desenvolvidas pelo PIBID/UFMS/CPPP/Matemática 

Matemática/Campus de Ponta Porã 

Bordin, A.29 
Oliveira, C. da S.30 

Silva, V. A. da 31 

Resumo 

O subprojeto PIBID/CPPP/Matemática tem por objetivo a iniciação à docência dos 

acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul - UFMS, em um ambiente bem orientado, com vivência de várias técnicas 

de ensino e seus efeitos, promovendo a melhoria da qualidade da educação e a 

integração de acadêmicos da universidade federal com as escolas públicas. O Projeto foi 

desenvolvido na Escola Estadual João Brembatti Calvoso, e encontrou como dificuldade 

maior a aprendizagem de conteúdos matemáticos, uma vez que os alunos não 

conseguem articular o abstrato com a prática e sua aplicabilidade. A Matemática 

ensinada na sala de aula nem sempre é suficiente para mostrar o quanto ela é 

interessante, necessária e ambientada no nosso espaço cultural, devido à realidade 

enfrentada pelos professores, em suas vivências de sala de aula: sala superlotada e uma 

lista enorme de conteúdos a serem ministrados. Os professores da escola alvo do Projeto 

solicitaram, aos acadêmicos participantes, a contribuição com novos recursos para 

apresentar a matemática de forma menos teórica e desinteressante ao estudante, 

permitindo a compreensão de conteúdos, até então vistos por eles como desnecessários 

ao seu aprendizado. Desse modo, pesquisamos, elaboramos e desenvolvemos atividades 

lúdicas como os jogos, envolvendo a Matemática e o desenvolvimento do raciocínio 

lógico. A partir desses recursos pudemos observar resultados satisfatórios quanto ao 

desempenho na disciplina, melhor rendimento escolar, não só na disciplina de 

matemática, mas, sobretudo, no contexto interdisciplinar. Por meio dessas atividades foi 

possível demonstrar o quanto a Matemática é interessante e importante para o 

                                                        
29 Acadêmico Bolsista do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
30 Acadêmica Bolsista do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
31 Professora Coordenadora do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 89 

desenvolvimento de uma sociedade e, principalmente, do indivíduo/cidadão que nela se 

insere. 

Palavras-chave: Iniciação à docência; Jogos matemáticos; Ensino da Matemática. 
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Introdução 

O Subprojeto de Matemática PIBID/CPPP/UFMS iniciou-se no ano letivo de 2010, 

na Escola Estadual João Brembatti Calvoso. O grupo é composto por dez acadêmicos 

bolsistas, um professor supervisor que atua na escola em sala de aula e uma 

coordenadora docente da UFMS/CPPP e surgiu com a finalidade de possibilitar a 

vivência e experiência docente e de contribuir para a construção do conhecimento na 

formação de futuros educadores. Além disso, o projeto objetiva favorecer a aquisição de 

metodologias e práticas docentes que orientem e ajudem os alunos a verem, nos 

problemas vivenciados no processo de aprendizagem da matemática, uma forma de ler o 

mundo que os cerca e valorizar o espaço da escola pública como um lugar de 

aprendizado. 

No período de atuação do grupo, todos os bolsistas puderam vivenciar, na prática, 

a aplicação das metodologias e atividades docentes adquiridas nas disciplinas 

pedagógicas do curso de licenciatura em Matemática. 

Durante o desenvolvimento do subprojeto na escola, foi surpreendente perceber 

que as atividades ligadas à Matemática, na maioria das vezes, se restringiam apenas ao 

uso do livro didático. Esse fato se deve, possivelmente, devido à realidade encontrada: a 

carga horária excessiva, dos professores de Matemática (Ponta Porã necessita de 

profissionais nessa área), a lista de conteúdos a serem trabalhados e a quantidade de 

alunos em sala de aula. Diante desses fatos evidenciados, utilizamos novas tendências do 

ensino da Matemática, mais eficazes, de modo que os alunos possam desenvolver o 

raciocínio lógico e assimilar conteúdos matemáticos. 

Com o objetivo de auxiliar alunos a pensar de forma independente, e permitir a 

formação de indivíduos capazes de perceber a Matemática à sua volta, os acadêmicos 

bolsistas do subprojeto, com o apoio da supervisão da escola, realizaram pesquisas para 

buscar materiais concretos e atividades lúdicas. Em seguida, chegou o momento de 

colocar em prática essas novas atividades pedagógicas, como desafios e jogos que 

podem permitir resultados satisfatórios, os quais serão apresentados mais adiante. 
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Referencial teórico 

A iniciação à docência tem se revelado uma importante etapa no processo de 

formação do licenciando, tornando-se objeto de estudo e tendo como foco principal a 

figura do professor. Esses estudos estão relacionam-se ao processo de aprender a 

ensinar, utilizando a prática como um espaço de reflexão e conhecimento, garantindo ao 

futuro professor o domínio daquilo com que irá trabalhar. 

Segundo Garcia (1995), o conhecimento do professor envolve diferentes categorias: 

conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico geral; conhecimento do currículo, 

materiais e programas; conhecimento pedagógico dos conteúdos; conhecimento do 

aluno e das suas características; conhecimento do contexto educativo; conhecimento dos 

fins, propósitos e valores educativos. 

A partir daí surgem dúvidas quanto às suas possibilidades de ação, sobre 

metodologia, domínio do conteúdo, a articulação de teoria e prática e as condições de 

trabalho. Cabe, então, à formação inicial proporcionar ao futuro educador oportunidades 

de pr|tica, pois, como define Perrenoud (1993), “o ensino é uma prática relacional 

complexa onde o professor muitas vezes se defronta com o imprevisível e deve tomar 

decisões r|pidas”. Por essas razões, a experiência de iniciaç~o { docência se torna uma 

etapa de fundamental importância na carreira profissional do professor, pois o leva a 

conhecer a realidade que o espera, devendo, então, ser contínua durante todo o curso de 

licenciatura. 

Sabemos que a iniciação à docência, mais do que um processo, é a oportunidade de o 

futuro professor se inserir nas realidades escolares e vivenciar as mais diversas 

situações que os educadores enfrentam. Nesse contexto, no Projeto, damos ênfase em 

três pontos que são de extrema importância na educação: o saber dosar a relação 

teoria/prática; criar possibilidades para o aluno produzir ou construir conhecimentos, 

em lugar de apenas transferi-los e o ato de reconhecer que, ao ensinar, se está 

aprendendo. 

Ao iniciar a docência, mesmo ainda em fase de formação universitária, esses três 

pontos devem fazer parte da educação a fim de torná-la eficaz. Freire (2003) ressalta 

que há necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática educativa. Não havendo essa 
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reflexão, a teoria pode se tornar apenas discurso e, dessa forma, a prática não passa de 

ativismo e uma reprodução alienada. 

Esse embasamento proporciona conhecimento ao acadêmico, que poderá utilizar de 

metodologias que auxiliem no ensino da Matemática, entre elas os jogos. Como se sabe, o 

jogo não se resume ao simples fato de jogar, mas propicia o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático, o desenvolvimento intelectual, a interação, o confronto 

entre diferentes formas de pensar, a formulação de estratégias e por fim a construção do 

saber. O jogo permite, ainda, ao aluno, experimentar características sociais e culturais, 

provocando a descontração, a aquisição de regras, a expressão do imaginário e a 

apropriação de conhecimentos. A atividade lúdica é, essencialmente, um grande 

laboratório em que ocorrem experiências inteligentes e reflexivas, experiências essas 

que produzem conhecimento. 

Segundo os PCN: 

“Por meio de jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, 

mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos), 

os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas 

analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções, 

capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicações.” (BRASIL, 1997, 

p.48) 

Dessa forma, verificamos que o jogo deixa de ser apenas uma brincadeira e torna-se 

uma ferramenta de real importância no desenvolvimento humano e auxiliadora de 

aprendizagem. 

Atividades e metodologias 

Entre as atividades e ações realizadas pelo Subprojeto de Matemática 

PIBID/CPPP/UFMS destacam-se a participação na realização da 1ª Gincamática; 

promoção de minicursos e palestras para os “pibidianos”, acadêmicos do curso de 

licenciatura em Matemática do CPPP e professores da escola envolvida; a utilização de 

metodologias pedagógicas, tais como sequência didática, plano de ensino, oficinas de 

jogos; desenvolvimento de projetos científicos; e elaboração de materiais pedagógicos, 

em particular jogos matemáticos, bem planejados e articulados com conteúdos que 

estimulem o raciocínio lógico dos alunos. 
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O Quadro 1 apresenta uma descrição essas atividades. 
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Quadro 1 – Ações desenvolvidas 

Ações Resumo 

Participação na Semana 

Nacional de Ciência e 

Tecnologia 

 O grupo esteve envolvido com a organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no 

CPPP construindo um ambiente com jogos matemáticos, desafios e curiosidades com o objetivo 

de mostrar aos estudantes uma Matemática que pode ser aprendida por todos. 

GINCAMÁTICA: Brincando 

com a Matemática e suas 

interdisciplinaridades 

Foi desenvolvida com o intuito de socializar os alunos e professores de todas as disciplinas da 

escola envolvida com alunos e professores da UFMS/CPPP, propiciando divertimento e 

aprendizagem aos estudantes, mostrando que é possível a articulação das disciplinas em estudo. 

A 1ª Gincamática obteve resultados satisfatórios tanto para os alunos da escola, quanto para os 

“PIBIDianos”. Vale ressaltar que acontecer| uma segunda vers~o em outubro de 2011. 

Construção de jogos e 

sequências didáticas 

 

O grupo trabalhou em pesquisas e estudos para a elaboração dos jogos pedagógicos 

matemáticos e sequências didáticas abordando os conteúdos solicitados pelos professores, 

objetivando a assimilação desses conteúdos e motivando os alunos ao estudo da Matemática. 

Oficinas de jogos Após os jogos serem confeccionados foram realizadas as oficinas de jogos nas quais eram 

atendidos grupos de alunos, separados por anos escolhidos pelos professores da escola e 

supervisor do Subprojeto de Matemática PIBID/CPPP/UFMS. Os atendimentos são feitos em 
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contraturno ao horário de aula dos alunos participantes do projeto. Esse material é repassado 

para os professores utilizarem em sala. 

Trabalhos apresentados em 

eventos 

I Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul: 

 Jogos Matemáticos: O uso do lúdico para ensinar Matemática no ensino fundamental. 

 Utilização de jogos e desafios no ensino da Matemática. 

 Gincamática: Brincando com a Matemática e suas interdisciplinaridades. 

I Encontro Sul-Mato-Grossense de Matemática- ENCOSMAT: 

 Os jogos e o ensino da Matemática; 

 O uso de atividades lúdicas como recurso de ensino e aprendizagem de Matemática; 

 Jogos: Recurso didático no ensino de Matemática; 

 Material dourado: Um recurso manipulável no ensino de Matemática. 

V Semana da matemática do CPAQ/UFMS 

 Jogos: Recurso didático no ensino de Matemática. 

MATEMATIVA: Exposição 

Interativa de Matemática. 

Trata-se de um laboratório que se diferencia, tanto do contexto escolar quanto do espaço 

lúdico, apesar de poder ser complementar ao primeiro e fazer uso do segundo. “PIBIDianos”, 
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professores e alunos da escola envolvida conheceram os materiais expostos, podendo vivenciar 

uma experiência diferente, com conceitos matemáticos aplicados à objetos manipuláveis. O 

objetivo dessa exposição é promover uma forma diferente de experimentar a Matemática, 

interagindo com seus conceitos de forma a contribuir com o desenvolvimento de sua 

sensibilidade e aptidão científicas. Atualmente, o laboratório consiste em duas exposições 

temáticas: Geometria das Curvas e Simetrias, colocando à mostra a própria Matemática, sem 

subterfúgios ou camuflagens, sensibilizando os visitantes através de uma experiência diferente 

com os objetos e conceitos matemáticos. Fazendo uso de uma formulação suficientemente clara a 

um público escolarizado, e mais do que fornecendo respostas, provocando perguntas e 

questionamentos. 

Formação continuada Palestras: 

 “A Difícil Arte de Divulgar a Matem|tica”: A experiência do projeto MATEMATIVA: 

Exposição Interativa de Matemática, ministrada pelo Professor Doutor João Roberto Gerônimo 

(DMA- UEM- Maringá- PR). 

 “O que é ser professor? Premissas para a definição de um domínio da matéria na área do 

ensino de ciências”, Ministrada pelo Professor Doutor Paulo Ricardo da Silva Rosa (UFMS- 

Campo Grande- MS). 

  “Aprendizagem Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental”, ministrada pelo 
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Professor Doutor José Luiz Magalhães de Freitas (UFMS- Campo Grande- MS). 

Minicursos: 

 “Uma reflexão sobre possibilidades de articulação entre Aritmética, Álgebra e Geometria na 

Educação básica”, ministrada pelo Professor Doutor José Luiz Magalhães de Freitas (UFMS- Campo 

Grande- MS). 

Participaram das palestras e minicursos os bolsistas, supervisor, coordenadora do Subprojeto 

de Matemática PIBID/CPPP/UFMS,  professores da escola envolvida, acadêmicos e professores do 

curso de licenciatura em Matemática do Campus de Ponta Porã. 
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Resultados obtidos 

Como futuros educadores, é de relevância para nós, participar do Subprojeto de 

Matemática do PIBID/CPPP/UFMS, pois temos tido vários resultados gratificantes, entre 

eles, a certeza de nossos dons e gosto pela docência, além de poder desenvolver, na 

escola de ensino fundamental, nosso conhecimento aprendido na universidade.  

Proporcionando medidas significativas, avaliando cada ação, repensando cada uma 

delas (momento de reflexão), buscando a realização cada vez mais qualificada do nosso 

trabalho, pudemos perceber, por meio de relatos de professores e alunos envolvidos no 

projeto, dados e resultados que revelam aproveitamento dos alunos. Além disso, é 

importante ressaltar, como valor e importância dessa atividade, o marco criado por ela 

no período de realização.  

A utilização de jogos mostrou-se importante para nossa metodologia, tendo em vista 

que, ao articularmos divertimento e aprendizagem, de fato, percebemos o favorecimento 

do aprendizado. Isso é o que mostra o resultado obtido pelo quadro de espelho de notas 

de Matemática dos alunos antes e depois de terem participado do projeto. Vejamos o 

Gráfico de Desempenho dos alunos participantes do Projeto (Figura 5). 

 

Figura 5 – Desempenho dos alunos participantes no Projeto (Fonte: Secretaria 
da Escola). 

Podemos verificar um aumento de desempenho dos alunos, comparando as notas de 

1º e 2º bimestre. 

Com essa experiência, pudemos perceber o quanto os alunos da escola que 

participaram das oficinas (2º bimestre) foram auxiliados a romperem barreiras do 

aprendizado da Matemática, uma vez que, tal como pudemos perceber, passaram a ver a 

Matemática com menos medo e mais entusiasmo. Ao mesmo tempo em que aprendem 

Matemática, nós, os acadêmicos-pesquisadores, “aprendemos a ensinar” e adquirimos 

conhecimentos e experiências necessárias à docência.  
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Para nós, acadêmicos “pibidianos”, o projeto é de fato relevante, tanto no aspecto do 

ensino, quanto no de aprendizado. Tivemos a oportunidade de vivenciar a docência e 

colocar em prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como desenvolver 

competências previstas no Projeto Pedagógico do curso de Matemática, o que contribui 

significativamente na nossa formação.  

É nesse contexto que o Subprojeto de Matemática PIBID/CPPP/UFMS acontece. Os 

fatores já relatados contribuíram, certamente, para que nossas atividades tivessem êxito 

e, consequentemente, constituíram papel facilitador no processo ensino e aprendizagem.  

Considerações finais 

Consideramos, ao final desta experiência, que é de grande importância a inclusão do 

licenciando no contexto escolar, desde o início de sua formação, tanto para o acadêmico 

quanto para a escola. O contato entre os “pibidianos” com o professor supervisor do 

Subprojeto de Matemática PIBID/CPPP/UFMS e demais professores da escola propicia 

uma valiosa troca de experiências, já que os bolsistas, em constante momento de 

pesquisa, podem oferecer metodologias inovadoras, enquanto os professores podem 

compartilhar sobre suas experiências em sala de aula. Dessa forma, a parceria entre 

escola e universidade favorece o processo de desenvolvimento da educação do país.  
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O uso de atividades lúdicas como recurso de ensino e a 

aprendizagem de matemática no contexto atual 

Matemática/Campus de Ponta Porã 

Dornelles, B. C. M.1 
Silva, R. M..2 

Silva, V. A. da3 

Resumo 

A Matemática, no decorrer da vida estudantil das pessoas, tem sido vista 

como uma disciplina extremamente difícil de compreender, causando uma 

péssima visão sobre ela, e ainda, criando uma opinião vaga em relação à 

matemática. Sobretudo o processo de formação de professores ao longo do 

tempo veio a tornar a Matemática um ensino não produtivo, fazendo com que 

muitos dos alunos, ao concluírem seu estudo, não sejam capazes de 

reconhecer essa ciência em seu contexto social e cultural. Contudo, os 

grandes pesquisadores na área de ensino, propõem inovações, como por 

exemplo, o uso de atividades lúdicas, entre elas a Torre de Hanói, com o 

objetivo de auxiliar nas dificuldades de explanação dos conteúdos 

matemáticos, tornado a disciplina mais interessante. 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem, Atividades Lúdicas, Torre de Hanói. 

  

                                                        
1 Acadêmica Bolsista do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
2 Acadêmico Bolsista do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
3 Professora Coordenadora do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
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A utilização de atividades diferenciadas em sala de aula 

Para melhor compreender uma disciplina, no caso deste artigo, a Matemática, de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é importante a utilização de 

ferramentas diversificadas em sala de aula, que possibilitem a criação de conhecimentos. 

Entende-se que tais ferramentas são eficazes e contribuem para o aprendizado do 

estudante. Quando não há variedade nos procedimentos de ensino, o aluno geralmente 

não demonstra muito interesse, ou sequer o manifesta. Não raramente, a matemática é 

vista pela grande maioria dos jovens como um verdadeiro “monstro” pronto para 

“devor|-los”, e como afirma Lins (2004), na Educaç~o Matem|tica faça o monstro 

monstruoso tornar-se monstro de estimação, este não seria um feito menor, mesmo que 

fosse para o aluno dizer: “sei que é isso e n~o me assusta, mas n~o quero”. 

Seria interessante que os alunos percebessem o quanto a Matemática contribui 

para as outras ciências, e que aprendessem o seu significado e sua importância no dia-a-

dia; só então poderiam dizer realmente se gostam ou não de estarem envolvidos com 

números. Acontece que, muitas vezes, as pessoas não gostam da matemática, mas nem 

mesmo procuram se aproximar dela, buscar seu significado, e formam uma opinião com 

base nas ideias de outras pessoas, afirmando para si mesmos que odeiam matemática. 

Portanto, acredita-se que, por meio de atividades diferenciadas, que fujam da rotina com 

a qual o aluno é acostumado desde o início do Ensino Fundamental, o professor 

consegue proporcionar a ele uma visão ampliada da matemática, levando-o a pensar 

sobre a disciplina, e a percebê-la em seu cotidiano. Por conseguinte, o aluno poderá 

manifestar opiniões concretas referentes à matemática. Não obstante, com a utilização 

desses materiais, o professor permite ao aluno navegar em um campo no qual a grande 

maioria das pessoas tem dificuldades, facilitando a comunicação entre a matemática da 

escola e a da rua, e sua aplicação em seu ambiente social.  

Para que isso seja possível, é necessário o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas em sala de aula, visando a uma melhor compreensão do estudante sobre 

conteúdos matemáticos essenciais, de forma que ele seja capaz de utilizá-los em seu 

cotidiano e reconheça a existência e a importância da matemática na vida de todos. Além 

disso, o uso de materiais concretos confere ao professor a oportunidade de chamar a 
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atenção do aluno para o objeto, quebrando a monotonia da aula, e despertando 

curiosidade do estudante pelas aulas de matemática. O professor consegue mostrar ao 

aluno que é possível aprender matemática utilizando meios alternativos; a aula passa a 

ser produtiva, e não causa o desinteresse por parte dos alunos. Obviamente, o professor 

deve planejar sua aula, deixando claras as regras a serem seguidas, bem como a 

finalidade do jogo e suas relações com a matemática, para que o aluno perceba que essa 

atividade não é apenas para passar o tempo, ou somente utilizada em dia de chuva. 

Como afirmam Bittar e Freitas (2005), “[...] nenhum material, por mais rico e sofisticado 

que seja, dispensará o trabalho do professor no processo de construção de 

conhecimentos”. 

O real objetivo da utilização de um material concreto, quando planejado 

adequadamente, respeitando a dificuldade do aluno, é que por meio da manipulação do 

material, o aluno consiga construir seu conhecimento. De nada adianta se o professor 

não escolher os materiais corretos e não usá-los segundo os objetivos esperados. O 

papel do professor, nesse momento, é de ser o mediador entre os conhecimentos 

propostos pela atividade e a elaboração do conhecimento pelo aluno. 

De modo geral, o docente desempenha o seu papel conforme foi instruído em sua 

formação acadêmica, devendo apresentar a matemática aos seus alunos, de forma a 

obter resultados, permitindo que o aluno, usando seus conhecimentos adquiridos, 

exerça seus direitos como cidadão, emita opiniões em situação de igualdade com os 

demais membros da sociedade, e defina seus atos políticos e sociais. Assim, faz-se valer 

um dos principais objetivos da matemática que é formar cidadãos críticos, ajudar a 

pensar de forma independente e contribuir para a tomada de decisões. 

Como utilizar jogos em sala de aula 

Tendo em vista as transformações ocorridas ao longo do tempo na didática da 

matemática, no que se refere aos seus conhecimentos científicos, o processo de 

formação de professores tem tratado de assuntos renovadores a respeito da prática de 

ensino da matemática, para que a educação escolar seja capaz de formar cidadãos aptos 

a concorrer em igualdade com os demais. 
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Nessa perspectiva, afirma Machado (2010): “[...] o saber a ensinar limita-se quase 

sempre aos livros did|ticos, programas e outros materiais de apoio”. É estabelecida, 

ent~o, uma comparaç~o entre o “saber a ensinar” e o “saber científico”, que de modo 

geral, apresenta-se à comunidade científica por meio de artigos, teses, relatórios. Assim, 

o intenso estudo e pesquisa para elaborar e divulgar um artigo no meio científico 

também deve ser dedicado à elaboração de uma atividade lúdica para que o professor 

consiga obter sucesso em sala de aula. 

Quando o professor estiver iniciando um conteúdo, a explicação do assunto não 

necessariamente deve ocorrer antes de se apresentar uma atividade lúdica que envolva 

a matéria estudada. Certamente, iniciar a aula usando um jogo tornará o conteúdo mais 

atrativo sob o ponto de vista dos alunos e o processo de aprendizado será mais 

interessante. As pesquisas de atividades diferenciadas realizadas pelo docente irão 

motivar e despertar o interesse do estudante, porém, deve-se tomar o cuidado para que 

os objetivos dos conteúdos em desenvolvimento não sejam ignorados. Todavia, deve 

haver um planejamento minucioso e bem organizado da atividade, para que se consiga 

atingir as metas por ela propostas.  

Os jogos devem funcionar como uma atividade complementar, para reforçar o 

conhecimento estudado e proposto pelo professor, para evitar o fato relatado por Bittar 

e Freitas (2005): “Muitas vezes, esses materiais assumem o lugar principal no ensino e 

não cumprem sua função que é a de permitir que o aluno, através de manipulações do 

material, construa seu conhecimento”. Portanto, o desenvolvimento dessas atividades 

deve ser planejado, de forma que o estudante perceba a importância e a relação delas 

com os conteúdos estudados. Os cuidados para o planejamento devem iniciar-se a partir 

da análise do professor perante as dificuldades do aluno, evitando a repetição de 

atividades para que as aulas não façam parte de uma rotina desinteressante ao aluno.  

A esse respeito, D’Ambrósio (1996) afirma: “ [...] nenhum profissional deve fazer a 

mesma coisa por mais de quatro ou cinco anos. A aparente aquisição de uma rotina de 

execução conduz à falta de criatividade e, consequentemente, à ineficiência”. 

Ressalta-se, pois, a suma importância de o professor estar constantemente 

inovando seu método de ensino com ferramentas outrora desconhecidas pelos alunos. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 104 

Quanto mais interessante for sua aula para o discente, melhor será a aprendizagem. 

Entretanto, o professor deve expor claramente as regras para que não haja 

desorganização, e, mesmo com a implantação dos jogos em sala de aula, ele deve manter 

o desenvolvimento do conteúdo com métodos convencionais, usando os jogos em 

caráter auxiliar na melhora do ensino e da aprendizagem. 

A torre de Hanói como recurso didático 

Entre as diversas atividades alternativas disponíveis para o uso em sala de aula, 

destaca-se neste artigo a Torre de Hanói. É relevante que, em atividades lúdicas como 

essa, o contexto histórico do material a ser trabalhado seja exposto aos alunos. Assim, 

estimula-se a recepção do aluno para o aprendizado e despertam-se curiosidades que 

serão satisfeitas com a manipulação do material. 

A Torre de Hanói, também conhecida por torre de bramanismo, foi criada pelo 

matemático francês Edouard Lucas em 1883, em tem seu nome inspirado na torre 

símbolo da cidade de Hanói, no Vietnã. Os princípios do jogo baseiam-se em uma lenda: 

havia três colunas, duas de prata e uma de ouro; em uma das colunas de prata havia 64 

discos e o objetivo era passá-los para a coluna de ouro. As regras eram simples, discos 

maiores não podiam ficar em cima de menores, e os discos só poderiam ser movidos um 

de cada vez.  

No entanto, são várias as lendas e estórias sobre a origem da Torre de Hanói, o 

que pode ser vantajoso quando o objetivo é causar curiosidades que levem o aluno a se 

interessar pelo ensino da matemática. A relação da atividade com o conteúdo estudado 

também poderá ser apresentada, pois, muitas vezes, enquanto desenvolvida, essa 

questão pode ser levantada pelos discentes, que, dessa forma, reconhecem a seriedade 

da atividade e da aula. Os alunos ficam mais atentos, e um bom planejamento pode 

garantir sucesso ao professor nesse modo de ensinar. 

Outra lenda interessante diz que, após a criação do mundo, em um mosteiro da 

Índia, o Grande Criador instituiu uma placa de bronze e nela fixou três bastões cobertos 

de diamantes. Em um dos bastões colocou 64 discos de ouro. E assim, disse aos monges: 

“Transfiram esta pilha de discos para outro bast~o, movendo um disco de cada vez e 

nunca permitindo que um disco fique acima de um menor. Quando terminarem esta 
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tarefa e os 64 discos estiverem em outro bastão, este templo se reduzirá a pó e com um 

estrondo de trovões o mundo acabar|”. Segundo essa lenda, os monges est~o movendo 

os discos na razão de um disco por segundo.  (WATANABE, 1986).  

Histórias assim tendem a despertar a curiosidade do aluno que, com mais 

interesse, inicia a busca por respostas para a solução da atividade. 

No contexto interdisciplinar, embora a Matemática esteja presente no dia-a-dia 

das pessoas, ela é uma das ciências com a qual menos estabelecemos contato. Lins 

(2004) afirma:  

“(...) o aluno que estuda Português na escola, na rua fala, lê e escreve, ou seja, 

tem um intenso contato com a língua escrita e falada. O aluno que estuda 

Geografia na escola vê, em jornais e revistas ou na televisão, falarem de outros 

países, de rios, de mares, de montanhas (...). E mesmo para a Biologia, a Química 

e a Física, elas aparecem nas notícias e nas histórias em quadrinhos.”  

Nesse sentido, apresentar a Matemática aos alunos por meio de sua história, seja 

com base em atividades lúdicas ou em contextos históricos envolvendo o seu 

surgimento, é fundamental para que a importância dessa ciência e sua existência ao 

redor do estudante sejam por ele percebidas. 

Assim sendo, se um dos objetivos da educação matemática é valorizar o raciocino 

lógico e argumentativo, com ênfase na utilização de conceitos aprendidos em sala de 

aula, principalmente por meio de atividades lúdicas, a Torre de Hanói como recurso de 

ensino e aprendizagem corrobora a ideia dos pesquisadores na área, de que o uso 

auxiliar de materiais alternativos é eficaz na melhor compreensão da matemática. 

Sugestão para desenvolver a torre de Hanói em sala de aula 

A Torre de Hanói proporciona a interação entre os alunos, envolvendo 

combinações e a elaboração de estratégias, estimulando o raciocínio lógico. Para 

situações problemas envolvendo inúmeros conteúdos, atividades lúdicas como a Torre 

de Hanói, em que o aluno irá manipular objetos, ajudarão o professor no aprimoramento 

tanto do seu conhecimento como o do estudante. Com uma abordagem organizada, a 

atividade facilitará a apresentação da matemática aos alunos. 
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Para desenvolvê-la em sala de aula, uma sugestão interessante é que o professor 

promova uma competição entre grupos formados pelos alunos. É interessante ressaltar 

que o trabalho em grupo permite a comunicação entre os alunos e deles com o 

professor. Isso é importante, porque geralmente há alunos que não manifestam suas 

dúvidas para o docente por timidez ou receio. Além disso, a competição é um 

instrumento motivador da aprendizagem, os alunos se sentem desafiados frente aos 

outros, e o raciocínio lógico da matemática torna-se prazeroso.  

O professor poderá, ainda, construir uma tabela de confrontos entre os grupos 

para as turmas. É ideal que os grupos sejam formados por no máximo três integrantes. A 

brincadeira decorre do seguinte modo: os grupos adversários devem ser determinados 

por meio de sorteio; o primeiro jogador de cada grupo deverá repassar todas as peças da 

torre inicial, que se situa em qualquer uma das extremidades do tabuleiro, para a torre 

do meio; o próximo jogador deve repassar todas as peças da torre do meio para a outra 

extremidade. Vencerá o jogo a equipe que conseguir repassar primeiro as peças para 

todas as torres, de modo que nenhuma peça maior fique em cima de uma menor, 

movimentando uma peça de cada vez.  

Essa parece uma maneira interessante de jogar entre duplas ou trios, porque 

promove o compartilhar de ideias, contribui com o desenvolvimento de estratégias e 

destaca o pensamento coletivo. Obviamente, o professor poderá desenvolver a atividade 

sem se preocupar em seguir à risca a sugestão acima, estabelecendo outras regras 

conforme necessário. 

Vale a pena reconsiderar que nem sempre o aprendizado estará voltado aos 

jogos. Como já ressaltado anteriormente, os jogos devem funcionar como um veículo 

direcionador, e motivador do conhecimento, sendo uma ferramenta a mais  na 

construção do conhecimento pelo aluno. 

Considerações finais 

Com base no que foi apresentado, foi possível verificar que as atividades 

diferenciadas em sala de aula proporcionam uma melhor compreensão dos discentes 

para com os conteúdos de matemática, promovendo um melhor rendimento do processo 

ensino e aprendizagem. O estudante transforma a sua concepção comum de um ensino 
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de matemática, até então raramente suficiente para formar cidadãos, em uma concepção 

divertida e prazerosa, e a partir daí, começa a entender que a matemática é utilizada em 

diversas áreas, e passa a percebê-la em seu cotidiano. Em virtude disto, é de suma 

importância que o professor comece a diversificar suas metodologias de ensino 

produzindo novas atividades, para que, assim, suas aulas não sejam repetitivas, 

cansativas e pouco atrativas, dificultando o aprendizado do aluno que responde com 

baixo rendimento e pouco interesse pela disciplina. 
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Jogos matemáticos como recurso didático 

Matemática/Campus de Ponta Porã 

Bordin, A.1 
Oliveira, C. da S.2 

Silva, V. A. da3 

Resumo 

Ensinar Matemática é, em sua totalidade, desenvolver o raciocínio lógico, 

estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 

resolver problemas. Dessa forma, não basta apenas que sejam ensinadas 

belíssimas fórmulas, mas é necessário formar indivíduos pensantes. O 

desenvolvimento de jogos permite ao estudante uma aprendizagem 

interessante e divertida. Este artigo descreve as atividades desenvolvidas por 

bolsistas em pesquisas e estudos referentes às mais diversas formas de 

desafios e jogos matemáticos, inseridas no Subprojeto PIBID/MATEMÁTICA. 

O objetivo do projeto é despertar e motivar os alunos para o estudo da 

Matemática por meio de jogos e brincadeiras pedagógicos. As atividades 

foram desenvolvidas com alunos do 6º e do 9º ano, em uma Escola de Ponta 

Porã-MS. A experiência demonstrou o quanto os alunos envolvidos foram 

auxiliados a romperem barreiras do aprendizado da matemática, ao mesmo 

tempo em que os acadêmicos-pesquisadores adquiriram valiosos 

conhecimentos, necessários ao ensino dessa disciplina. 

Palavras- chave: Ensino da matemática; Jogos matemáticos; Aprendizagem. 
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Introdução 

Ao buscar e analisar os conhecimentos através da História é possível perceber que, 

desde períodos bem antigos, os indivíduos têm dificuldade de calcular e de se expressar 

de forma matemática, tendo em vista a escassez e a inexistência de materiais ou até 

mesmo de técnicas e formas que facilitassem o aprendizado dessa ciência. 

Desde os tempos mais remotos é possível constatar a existência e necessidade da 

matemática, mesmo quando calcular ou até mesmo pensar em cálculos era algo muito 

complexo. No entanto, nos tempos atuais, podemos notar a presença dessa ciência 

geradora, absolutamente, em todas as áreas do conhecimento, do abstrato ao concreto. 

Podemos, ainda, perceber que os fenômenos da própria natureza e da sociedade atual 

revelam a matemática de forma simples e mais próxima de cada indivíduo, uma 

aproximação infinitesimal, de forma a gerar em cada um de nós a sensação de 

dependência e a necessidade dessa ciência em nosso cotidiano. 

As discussões em torno do ensino e da aprendizagem da matemática apontam para a 

necessidade de uma didática voltada ao desenvolvimento do raciocínio, à prática do 

trabalho em equipe, ao exercício da capacidade de solucionar problemas e outras 

competências que possibilitem melhor adaptação em uma sociedade em constante 

mudança. 

Dessa forma, é preciso preparar o aluno para a vida e não para o acúmulo de 

informações. Devemos trabalhar a criança na sua integridade, levando em conta a sua 

afetividade, as suas percepções, os seus sentidos, a sua expressão, a sua crítica e a sua 

criatividade. 

Quando crianças, adolescentes ou até mesmo jovens e adultos partilham de alguma 

brincadeira ou jogo, demonstram prazer e alegria em aprender. A curiosidade que os 

move a participar do desenrolar da atividade é, de certa forma, a mesma que move os 

cientistas em suas pesquisas. Dessa forma, é desejável buscar conciliar a alegria da 

brincadeira com a aprendizagem escolar. 

Assim, vemos que o convívio com a Matemática mais do que um simples ato é 

vivenciar uma combinação de repetição, com uma contínua arte de inovar. Como 
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ninguém pode dar o que não possui, é preciso crescer de dentro para fora.  A 

criatividade é gerada por um anseio interno e não apenas de uma forma superficial. 

Referencial teórico 

Jogar é, quase sempre, uma tarefa a cumprir, é cansar-se e se esforçar para cumpri-la. 

Para a criança, o jogo é, em primeiro lugar, brincadeira, mas é, também, uma atividade 

séria em que o faz-de-conta e as estruturas ilusórias têm uma fundamental importância 

que se move entre a pura ficção e a realidade do trabalho. É pelo jogo, pelo brinquedo, 

que crescem a alma e a inteligência. Segundo Chateau (1987), “a criança que n~o sabe 

brincar será um adulto que não saber| pensar”. 

Quanto ao jogo, sabemos que não se resume ao simples fato de jogar, mas propicia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, o desenvolvimento intelectual, a 

interação, o confronto entre diferentes formas de pensar, a formulação de estratégias e 

por fim a construção do saber. O jogo permite ao aluno vivenciar uma experiência com 

características sociais e culturais, provocando a descontração, a aquisição de regras, a 

expressão do imaginário e a apropriação de conhecimentos. A atividade lúdica é, 

essencialmente, um grande laboratório em que ocorrem experiências inteligentes e 

reflexivas, experiências essas que produzem conhecimento. 

Segundo os PCN: 

“Por meio de jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, 

mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos), 

os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas 

analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções, 

capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicações.” (BRASIL, 1997, 

p.48). 

Dessa forma, verificamos que o jogo deixa de ser apenas uma brincadeira e torna- se 

uma ferramenta de real importância no desenvolvimento humano.  

Nos tempos atuais podemos perceber que, além dos jogos, podemos utilizar a história 

da Matemática, já que é capaz de motivar, incentivar e despertar nos estudantes, cada 

vez mais, interesse na construção do seu próprio conhecimento que, aliado à 

informação, capacita-nos para a vida. A esse respeito, é pertinente observar o que afirma 

Bittar: 
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“Compreender a história da matemática significa, portanto, um meio de 

aprender matemática e de entender o desenvolvimento desta ciência, o que 

permite, consequentemente, melhor compreensão do processo de construção 

do conhecimento.” (BITTAR, 2005, p. 35). 

Ensinar é mais do que transmitir corretamente o conhecimento aprendido; deve 

rodear-se de atitudes diversas que favorecem a produção dos saberes e deve, de forma 

significativa, alcançar o objetivo planejado e a meta estabelecida. 

Atividades desenvolvidas 

No período de desenvolvimento do PIBID32, partilhamos das atividades entre os 

bolsistas em pesquisas e estudos referentes às mais diversas formas de desafios e jogos 

matemáticos, visando despertar e motivar os alunos pelo estudo da matemática a partir 

de jogos e brincadeiras de forma pedagógica.  

As atividades do PIBID são desenvolvidas com alunos do 6º ao 9º ano, em uma Escola 

Estadual de Ponta Porã, cujo início se deu em abril de 2010. O Projeto conta com a 

participação efetiva de dez bolsistas, um professor supervisor e uma coordenadora. 

No primeiro contato com os estudantes, desenvolvemos uma avaliação de nível 

acessível, visando sondar e buscar as dificuldades mais comuns aos estudantes em geral. 

Foram desenvolvidos pequenos projetos separados por níveis de conhecimento, 

previamente testados através de algumas atividades, cujas ações visavam a sanar os 

problemas identificados em relação aos conteúdos da disciplina de Matemática, a saber: 

a utilização de jogos matemáticos e a elaboração de outros materiais pedagógicos. 

Os jogos trabalhados tinham enfoque nos conteúdos em que os alunos apresentavam 

maiores dificuldades. Utilizamos jogos que já havia na escola e confeccionamos outros. 

Dentre os que são da escola destacam-se o dominó adaptado para multiplicação, divisão, 

frações e formas geométricas; o Bê-á-bá das Finanças, por meio do qual se trabalha o 

sistema monetário, cálculo de juros e porcentagem; o Memo-contas com o qual se 

estimula a memória e se desenvolve o cálculo mental; Pescaria de equações de primeiro 

grau e, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, o Xadrez, Hex e a Torre de Hanói. 

                                                        
32 Subprojeto PIBID/MATEMÁTICA/CPPP/UFMS. 
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Na Figura 6 mostramos ilustrações de alguns jogos que foram utilizados durante as 

atividades do PIBID. 

Resultados obtidos  

Como futuros educadores, é de grande relevância estarmos envolvidos em projetos 

tais como o PIBID, cujo intuito é de iniciação à docência. Temos tido vários resultado 

gratificantes, entre eles, a certeza de nossos dons e gosto pela docência, além de poder 

desenvolver, na escola de ensino fundamental, nosso conhecimento apreendido na 

universidade. 

Buscando em todo tempo medidas significativas; avaliando cada ação, repensando 

cada reação, visando à realização cada vez mais qualificada do nosso trabalho, pudemos 

perceber, por meio de relatos de professores e estudantes envolvidos no projeto, o valor 

e a importância dessa atividade que criou seu marco no período de atuação. 

Para nós, acadêmicos “pibidianos”, o projeto é de fato grandioso tanto no aspecto do 

ensino, quanto no de aprendizado. Tivemos a oportunidade de vivenciar a docência e 

colocar em prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como desenvolver 

competências previstas no Projeto Pedagógico do curso de Matemática, o que contribui 

significativamente na nossa formação. 

A utilização de jogos mostrou-se importante para nossa metodologia, uma vez que, ao 

relacionarmos divertimento e aprendizagem, de fato, favorecemos o aprendizado, seja 

em Matemática ou em outras disciplinas. Com essa experiência pudemos perceber 

quanto os alunos foram auxiliados a romperem barreiras do aprendizado na disciplina, 

pois vimos que os alunos passaram a ver a matemática com entusiasmo. Ao mesmo 

tempo em que eles aprendem matemática, nós, os acadêmicos-pesquisadores, 

“aprendemos a ensinar” e adquirimos valorosos conhecimentos necessários à docência. 
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(a)

 

(b)

 

(c)

 

(d)

 

(e)

 

(f)

 

Figura 6 – (a) Memo-contas; (b) Dominó de frações; (c) Loto-tabuada; (d) 
Dominó de formas geométricas; (e) Dominó de multiplicação; e, (f) Alunos 

desenvolvendo a atividade proposta. 

A partir daí passaram a argumentar com mais clareza, se mostram mais 

confiantes e se tornaram “atuantes” e n~o simplesmente “ouvintes” como eram antes. 

Segundo professores de diferentes disciplinas, coordenadores e diretores, o 

comportamento e a participação dos alunos em sala de aula, de uma forma geral, 

melhoraram, já que o jogo se dá a partir do cumprimento de normas pré-estabelecidas, 

propiciando a aquisição e respeito a regras, promovendo melhor socialização e 

cooperação entre os indivíduos e possibilitando melhor adaptação à sociedade. 

Desta forma o jogo viabilizou o desempenho escolar facilitando o ensino e 

aprendizagem e propiciando ao aluno a construção do próprio conhecimento. Isso é o 

que mostra a Figura 7, o desempenho dos alunos antes e depois de terem participado do 

projeto. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 114 

 

Figura 7 – Comparação entre o desempenho no primeiro e no segundo 
bimestres (Fonte: Secretaria da Escola). 

Com essa experiência pudemos perceber quanto os alunos foram auxiliados a 

romperem barreiras do aprendizado na disciplina. E ao mesmo tempo em que eles 

aprendem matemática, nós, os acadêmicos-pesquisadores, “aprendemos a ensinar” e 

adquirimos valorosos conhecimentos necessários à docência. 

É nesse contexto que o subprojeto PIBID acontece. Os fatores já relatados 

contribuíram, certamente, para que nossas atividades tivessem êxito e, 

consequentemente, um papel facilitador no processo ensino/aprendizagem. 

Considerações finais 

Consideramos, ao final desta experiência, que os jogos no ensino da Matemática 

estimulam não só o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, como também 

proporcionam a interação e o confronto entre diferentes formas de pensar.  A educação 

e o ensino por meio do lúdico envolvem mais do que jogar; envolvem construir 

conhecimentos, metas, objetivos, estratégias, gerando um conhecimento que não é 

especifico, mas geral, interdisciplinar. 

Nesse caminho, consideramos o lúdico como uma forma de tentar levar para a sala de 

aula uma matemática menos abstrata, mais aplicável, gerador de um aprendizado mais 

independente. 
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Material dourado: um recurso manipulável no ensino de 

Matemática 

Matemática/Campus de Ponta Porã 

Rebêllo, P. C. D.1 
Correa, R. da S.2 
Silva, V. A. da3 

Resumo 

No ensino tradicional da matemática, os estudantes acabam dominando os 

algoritmos a partir de treinos cansativos e repetitivos, embora não consigam 

compreender o que fazem. Partindo desse pressuposto, buscou-se pesquisar 

formas e metodologias que auxiliassem o docente no processo ensino-

aprendizagem dessa disciplina. Sabe-se que os estudantes frequentemente 

apresentam dificuldades com as relações matemáticas fundamentais, em 

particular, no que se refere à passagem do abstrato para o concreto. Nesse 

contexto, este trabalho tem por objetivo revelar a importância da utilização 

do Material Dourado em sala de aula, visto que ele faz parte de um conjunto 

de instrumentos pedagógicos que tem por finalidade apresentar aplicações 

da utilização de materiais manipuláveis. As situações experimentadas na 

pesquisa nos mostram que esse material é eficaz na aplicação das técnicas de 

operações fundamentais e nos levam a crer em seu papel facilitador no 

ensino de conteúdos matemáticos, tornando prazeroso o aprendizado dessa 

ciência. 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; jogos matemáticos; material 

dourado. 
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Introdução 

As formas e metodologias de ensino têm se modificado à medida que as relações 

sociais de produção material e simbólica se modificam. No que diz respeito ao ensino da 

matemática, há muitos profissionais que aceitam como válido o ensino tradicional, 

rejeitando as mudanças socioculturais ocorridas. Entretanto, é possível encontrar 

professores atuando sob outra orientação pedagógica, pautando-se na teoria de que o 

aprender matemática pressupõe uma compreensão. Há ainda os que baseiam sua prática 

na importância da resolução de problemas, ou seja, tornam os alunos participantes 

ativos no processo de ensino-aprendizagem e fazem dos problemas instrumentos 

capazes de proporcionar uma complexa coordenação simultânea de vários níveis de 

atividade.  

O enfoque do saber matemático, do ponto de vista didático, tem permitido destacar 

algumas peculiaridades, tais como: o caráter abstrato do ensino da matemática, a 

precisão dos conceitos, o rigor do raciocínio e a especificidade da linguagem. Essas 

particularidades, quando observadas na perspectiva de quem vai ensinar ou aprender, 

ajudam na apuração de algumas dificuldades do ensino, ou pelo menos, na percepção de 

alguns pontos que merecem a atenção dos interessados no assunto, como é o caso no 

momento. Dessa forma, pretendemos, neste trabalho, relatar as experiências obtidas 

com a utilização do Material Dourado no ensino da matemática nos anos finais (6º ao 9º 

anos) do Ensino Fundamental. 

A busca de novas metodologias para o ensino da matemática é uma constante na 

vida dos educadores, mas o uso de materiais manipuláveis, apesar de bastante discutido, 

ainda merece atenção, visto que os professores apresentam muitas dúvidas quanto à 

aplicação dessas atividades em sala de aula.  

A percepção matemática dos estudantes deve ser trabalhada; contudo, é 

necessário que os professores conheçam as várias formas de desenvolvê-la nos alunos. 

Nesse sentido, uma grande vantagem da utilização dos materiais manipuláveis se 

destaca: a possibilidade de concretização de algumas ideias matemáticas.  
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Um pouco da história do Material Dourado 

Maria Montessori (1870-1952) nasceu na Itália; formou-se inicialmente em Física 

e Matemática, completando posteriormente o curso de Engenharia. Em 1892 concluiu o 

curso de Ciências Naturais e, em 1896, tornou-se a primeira mulher médica italiana 

Montessori tinha vários objetivos na vida, queria tornar a matemática algo 

natural para as crianças. 

“O objetivo dos professores de matemática deverá ser o de ajudar as pessoas a 

entender a matemática e encorajá-las a acreditar que é natural e agradável 

continuar a usar e aprender matemática. Entretanto, é essencial que ensinemos 

de tal forma que os estudantes vejam a matemática como uma parte sensível, 

natural e agradável.” (BRITO, 2001, p.43). 

Ao trabalhar com crianças deficientes na Clínica Psiquiátrica da Universidade de 

Roma, Montessori interessou-se cada vez mais por crianças e por educação. Estudou e 

traduziu para o italiano as obras dos médicos franceses Itard e Séguin, e trabalhou 

valendo-se dos materiais pedagógicos por eles criados. Em sua prática, verificou que não 

bastavam materiais ou técnicas novas, era preciso modificar o educador.  

Por conseguinte, voltou aos bancos da universidade para cursar Filosofia com 

licenciatura em Letras. Passou, então, a dedicar-se unicamente aos problemas 

educacionais, e escreveu várias obras específicas, como: A Importância da Etnologia 

Pedagógica e Antropologia Pedagógica. 

Nessa mesma época, fundou a instituição educacional denominada Casa dei 

Bambini, na qual iniciou a capacitação de professores segundo seus métodos, com a lei e 

exigência básica: respeito à criança. De maneira sintética, pode-se afirmar que o 

princípio norteador da obra de Maria Montessori é que toda criança é capaz de aprender 

naturalmente, desde que lhe seja oferecido ambiente adequado e rico em experiências.  

A partir de 1908 surgem, na Itália, várias Casas Escolas Montessorianas cujo 

trabalho começou a despertar a atenção de educadores em todo o mundo. Em 1912, 

Maria Montessori vai aos Estados Unidos e lança o The Montessori Method. 

Durante a Grande Guerra Mundial, a educadora seguiu com seu programa de 

trabalho, viajando e sempre divulgando suas ideias. No entanto, na Alemanha de Hitler 

seu sistema foi proibido devido à grande ideia de liberdade que transmitia. Partiu, então, 
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para um exílio voluntário na Espanha, ao tempo em que Mussoline manda fechar todas 

as escolas Montessorianas na Itália.  

Com a Guerra Civil na Espanha, Montessori vê-se novamente obrigada a imigrar; 

vai inicialmente para a Holanda e, em seguida, para a Índia, onde morou durante oito 

anos. 

Faleceu em 1952, aos 81 anos, embora ainda demonstrasse disposição para 

continuar seu trabalho. 

Maria Montessori enfatizava sempre três valores norteadores da ação 

pedagógica: a criança, o ambiente e o educador. A favor de um bom e rico ambiente de 

trabalho, desenvolveu e adaptou alguns materiais de trabalho para educadores e 

educandos, entre eles, o “Material das Contas”, posteriormente conhecido como 

“Material Dourado”, que é o objeto de estudo deste artigo. 

Diante do sucesso desse material pedagógico, os professores começaram a 

utilizá-lo em sala de aula para trabalhar as estruturas do Sistema de Numeração 

Decimal, os algoritmos das quatro operações fundamentais, conceitos geométricos, 

frações, números decimais, porcentagens, áreas e volumes. 

Material Dourado: um material manipulável 

Inicialmente, o Material Dourado era conhecido como “Material das Contas Douradas” 

e sua forma permitia que as próprias crianças produzissem as dezenas e centenas. 

Contudo, a imprecisão das medidas dos quadrados e cubos constituía um problema ao 

realizar atividades com números decimais. Por isso, Lubienska de Lenval modificou o 

material, construindo-o em madeira, na forma como é encontrado hoje. A partir de 

então, o material dourado passou a ser identificado como jogo, e interpretado de forma 

divertida. 

“[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segunda regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 

ser diferente da vida cotidiana” (HUIZINGA, 1971p.33). 
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O primeiro contato da criança com o Material Dourado geralmente acontece de 

forma lúdica para que ela perceba a forma, a constituição, os tipos de peças do material e 

as relações que se podem estabelecer entre elas. 

Ao desenvolver atividades com o material dourado, o professor pode solicitar aos 

alunos que atribuam nomes aos diferentes tipos de peças e criem uma forma própria de 

registro, como um modo de incentivar o aluno a criar seus próprios métodos de resolver 

problemas com materiais concretos. Após esse encaminhamento, o professor deverá 

dizer o nome convencional das peças para que todos usem a mesma nomenclatura 

quando estiverem resolvendo situações-problema e usando o referido material. 

O trabalho de agrupamentos e reagrupamentos deve acontecer de modo 

gradativo iniciando pelas unidades (cubinhos), passando para as dezenas (barras), 

depois para as centenas (placas) e por último para o milhar (cubo). A passagem de uma 

ordem para outra só deve acontecer quando a criança tiver compreendido o significado 

desses agrupamentos no Sistema de Numeração Decimal para depois aplicá-lo nas 

técnicas operatórias das operações fundamentais. 

O uso do Material Dourado é importante porque as relações numéricas abstratas 

passam a ter uma imagem concreta, facilitando a compreensão, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e tornando o aprendizado bem mais agradável. Com sua utilização em 

sala de aula, os alunos dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental conseguem 

entender melhor as operações de adição com trocas e a subtração com agrupamentos. 

Esses alunos  normalmente encontram certa dificuldade para compreender a passagem 

do abstrato para o concreto e o uso desse material possibilita uma aprendizagem mais 

eficaz. 

No âmbito escolar, o ensino da matemática não pode acontecer como uma mera 

transmissão e recepção de informações elaboradas. Na utilização de modelos clássicos, 

como exposição oral e resolução de exercícios, há apenas a transmissão de conceitos e 

pode não ocorrer uma construção significativa de conhecimentos, fato que pode criar 

uma apatia por parte dos estudantes em relação ao ensino da matemática. 

Em muitos casos, as aulas se resumem ao quadro negro e giz, livro didático e 

caderno. Não é muito frequente encontrar situações nas quais os estudantes estejam 
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trabalhando com atividades lúdicas, jogos e materiais diferenciados. A vida cotidiana 

tem muitos atrativos e a escola não pode ficar estacionada, é necessário que os 

professores busquem novas metodologias e utilizem materiais manipuláveis que, se não 

fascinam, ao menos despertem a atenção dos alunos. 

A importância de Pesquisas em Educação Matemática 

Para as atividades didáticas, pesquisadores em Educação Matemática propõem 

vários instrumentos metodológicos a serem explorados pelos professores. O uso desses 

instrumentos pode auxiliar o docente de tal maneira que o estudante compreenda os 

conteúdos matemáticos. A fim de torná-los capazes de resolver situações simples e 

complexas, os problemas matemáticos devem ter como principal objetivo ensinar os 

alunos e os professores a refletirem. 

Quando as situações-problema surgem, consequência da exploração dos 

materiais e da realização de atividades, elas possibilitam a reflexão e o aperfeiçoamento 

cognitivo dos estudantes, que, portanto, poderão desenvolver-se nos vários saberes: 

fazer, questionar, dizer, argumentar, conviver e trabalhar coletivamente. Essas 

aprendizagens contribuem para a construção de conhecimentos e da autonomia e sem 

dúvida para o ensino-aprendizagem da matemática. 

Por fim, levando em consideração o ponto de vista de Fiorentini (In: Boletim 

SBEM-SP, 1990) entendemos que o processo de ensino-aprendizagem da matemática, 

quando realizado com o material manipulável, aprimora o desenvolvimento dos alunos 

em sua percepção espacial, numérica e de medidas, e lhes permitem obter seus 

primeiros conhecimentos matemáticos utilizando o tato e a visão. São propiciadas, 

assim, habilidades para melhor aprender a matemática. 

Professores e alunos em sala de aula 

Entende-se por material didático manipulável, todos os objetos que solicitam 

mais de um sentido e que podem ser tocados, modificados, ajustados e manipulados de 

diferentes formas. Na sala de aula, durante a ação pedagógica, esse material pode ter 

papel fundamental na aprendizagem. 
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O objetivo, aqui, é descrever algumas das atividades desenvolvidas nos anos 

finais (6º ao 9º Ano) do Ensino Fundamental na disciplina Matemática utilizando 

materiais manipuláveis: material dourado, jogos didáticos (dominó de frações, xadrez, 

trilha, dama) e sólidos geométricos.  

Durante a pesquisa, foi possível perceber a dúvida remanescente entre os 

professores da área da matemática quanto ao uso dos materiais em questão, e por isso, 

são comuns os debates sobre as dificuldades e os benefícios de trabalhar com os 

materiais manipuláveis. Os resultados da intervenção, por sua vez, denotam que os 

alunos aprendem mais e melhor se utilizados os materiais manipuláveis como auxiliares 

no ensino da matemática. 

O uso do material concreto 

Diante da grande dificuldade de os alunos compreenderem a matemática e, 

também, porque muitos deles, de diferentes níveis, concebem essa área como um 

“bicho-de-sete-cabeças”, consideramos interessante que o educando tenha a 

oportunidade de aprender interagindo e refletindo, evitando, assim, um aprendizado 

mecânico, repetitivo e o fazer sem saber o que faz e porque faz.  

Nesse sentido, optamos por desenvolver um trabalho sobre o uso do material 

concreto, por acreditarmos que com essa ferramenta as aulas de matemática poderão 

ser mais interativas, despertando a curiosidade e estimulando os alunos a fazerem 

perguntas, a descobrirem semelhanças e diferenças, a criarem hipóteses e a chegarem à 

suas próprias soluções. 

Em vista das situações experimentadas durante a pesquisa, acreditamos na 

importância de o professor planejar suas aulas atentando para a prática pedagógica e 

para os objetivos a serem alcançados. Usar o material concreto, apenas por usar, 

certamente não levará à aprendizagem significativa. Vale lembrar, conforme afirma 

Grando ao tratar do aspecto mediador do professor na atividade com jogos, “ que o 

professor é o mediador da ação do aluno [...] objetivando resgatar conceitos 

matem|ticos do nível da aç~o para uma posterior compreens~o e sistematizaç~o.” 

(GRANDO, 1995, p.14). 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 123 

A experiência no campo de estágio desta pesquisa evidenciou que, sem a 

intervenção do professor, os alunos, por si só, não entendem o conteúdo que se pretende 

explorar e não compreendem o porquê de se estar utilizando determinado material. 

Todavia, a partir do momento em que o professor media os diálogos entre e com os 

alunos, e lhes faz indagações, ele assume a posição de um meio acessível que auxilia a 

esclarecer as dúvidas, motivando em cada um a expressão (oral ou escrita) da 

compreensão a respeito do conteúdo. Enfim, o material manipulável revela-se útil no 

suporte para muitas tarefas escolares, principalmente nas atividades de investigação e 

comunicação matemática entre os alunos. 

Para Magina e Spinillo: 

“[...] o material concreto não é o único e nem o mais importante recurso na 

compreensão matemática, como usualmente se supõe. Não se deseja dizer com 

isso que tal recurso deva ser abolido da sala de aula, mas que seu uso seja 

analisado de forma crítica, avaliando-se sua efetiva contribuição para a 

compreensão matemática.” (Magina; Spinillo; 2004, p. 11) 

Percebemos que alguns professores consideram desvantagem trabalhar com o 

material concreto, pois durante esse tipo de atividade os alunos ficam agitados e 

conversam mais do que o normal. Contudo, seria aconselhável que o professor 

interpretasse essa situação como uma "bagunça saudável", propiciadora de um bom 

momento de troca. Quando dizemos troca, pretendemos enfatizar que em diversos 

momentos da elaboração da maquete foi necessário tomar decisões e colocá-las em 

prática. Além disso, para se chegar a um denominador comum das ideias movimentadas, 

foram fomentadas várias discussões até que se chegasse a um consenso decidindo os 

caminhos a seguir.  

É importante reafirmar que a pura utilização do concreto não garante uma 

aprendizagem significativa, de maneira que a figura ativa do professor em sala de aula é 

indispensável para que bons resultados sejam obtidos. Mais do que o material 

manipulável, merece apreço a experiência que o aluno desenvolve por meio dele, 

tornando o processo realmente significativo, pois aprende matemática de forma prática, 

pensando, refletindo e escrevendo. 
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Uma breve contextualização do uso de materiais manipuláveis nas aulas de 

matemática 

Destaca-se que no Brasil o discurso em defesa da utilização de recursos didáticos 

nas aulas de matemática surgiu na década de 1920. Esse período foi marcado pelo 

surgimento de uma tendência no ensino da matemática que ficou conhecida como 

empírico-ativista decorrente dos ideais escolanovistas que se contrapunham ao modelo 

tradicional de ensino, no qual o professor era tido como elemento central do processo de 

ensino.  

Para Fiorentini (1995), na concepção empírico-ativista o aluno passa a ser 

considerado o centro do processo e os métodos de ensino, tendo como pressupostos a 

descoberta e o princípio de que “aprende-se a fazer fazendo”, valorizam a aç~o, a 

manipulação e a experimentação. O ensino seria baseado em atividades desencadeadas 

pelo uso de jogos, materiais manipuláveis e situações lúdicas e experimentais. 

No final da década de 1950, em Portugal, a metodologia e o material manipulável 

foram objeto de muita discussão, representando uma descoberta do ensino da 

matemática, e ficando internacionalmente conhecido como Movimento da Matemática 

Moderna (MMM). Com toda essa inovação, passou-se a explorar o raciocínio dedutivo, 

conceitos e fatos básicos, trabalhando o uso das figuras coloridas e materiais que 

podiam ser trabalhados em noções intuitivas. 

Reflexão e argumentação 

Fiorentini e Miorim (1990) revelam em seus estudos que muitos professores 

esperam encontrar nos materiais concretos a solução para os problemas que enfrentam 

no dia a dia da sala de aula. Se por um lado os professores nem sempre sabem como 

devem introduzir essas ferramentas e em que momento fazê-lo, por outro, os alunos não 

compreendem a Matemática que é ensinada tradicionalmente na escola e não sabem 

aplicá-la em seu cotidiano. Esse é um fato encarado com frequência nas escolas. Por isso, 

para que os materiais concretos sejam utilizados, são necessários estudos e 

planejamento, para que, entre outras razões, os alunos sintam-se motivados e gostem da 

disciplina. Devemos considerar, ainda, que os materiais manipuláveis intentam 
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desenvolver vários aspectos, tais como interação e socialização, confiança, criatividade, 

responsabilidade e assimilação de conteúdos. 

A exemplo disso, a construção da maquete poderia ter sido simplesmente 

proposta, por meio da qual conceitos de matemática seriam explorados, sem serem 

especificados. Todavia, acreditamos ser importante destacar a matemática presente em 

todo o processo da construção. Pensamos que a construção pela construção pode ser 

dispensável, mas ao aproveitarmos todas as potencialidades que o material oferece e ao 

elaborarmos um planejamento escrito de mediações, bem como das intervenções 

necessárias, poderemos aumentar o efeito da proposta e os alunos poderão 

compreender e verificar que a Matemática está presente a sua volta. 

Carraher e Schilemann (IN: FIORENTINI; MIORIM, 1990) afirmam que “n~o 

precisamos de objetos na sala de aula, mas de objetivos na sala de aula, mas de situações 

em que a resolução de um problema implique a utilização dos princípios lógico-

matem|ticos a serem ensinados”. (Carraher e Schilemann, 1993, p. 179). Respaldados 

por essa afirmação e baseados em nossa experiência na elaboração e apresentação do 

referido projeto, percebemos a necessidade de se determinar objetivos mais claros para 

a atividade proposta, que deve ser desenvolvida de modo a valorizar a reflexão e 

discussão antes da tomada de decisões.  

Segundo Fiorentini (1990), cada material pedagógico possui uma proposta 

pedagógica que o justifica. Muitas transformações aconteceram com o passar dos anos 

em relação aos objetivos da utilização de materiais concretos. Até pouco tempo atrás, os 

materiais concretos eram utilizados de maneira puramente demonstrativa, servindo 

apenas para auxiliar a exposição, a visualização e memorização do aluno.  

Azevedo (IN: FIORENTINI; MIORIM, 1990) nos informa que, a partir do século 

XVII, esse tipo de ensino passou a ser questionado. Uma didática ativa para a matemática 

passou a ser defendida. A recomendaç~o vigente assim expressava: “Nada deve ser dado 

a criança, no campo da matemática, sem primeiro apresentar-se a ela uma situação 

concreta que a leve a agir, a pensar, a experimentar, a descobrir, e daí, a mergulhar na 

abstraç~o”. (AZEVEDO,  1994, p.27). 
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Para Castelnuovo (IN: FIORENTINI; MIORIM), o concreto deve ter uma dupla 

finalidade: “exercitar as faculdades sintéticas e analíticas da criança, sintética no sentido 

de permitir ao aluno construir o conceito a partir do concreto; analítica porque, nesse 

processo, a criança deve discernir no objeto aqueles elementos que constituem a 

globalizaç~o”. (CASTELNUOVO, 1993, p. 4)  

Sabemos que antes de optar por um material ou um jogo, cabe ao professor refletir 

sobre que tipo de matemática acredita ser importante para o aluno. Nesse sentido, 

acreditamos que o material por si só não faz efeito nenhum, não garante uma melhor 

aprendizagem da matemática; mas, com a mediação do professor, essa aprendizagem 

pode se tornar possível. E foi com essa visão que optamos por construir esse material 

concreto. 

Considerações Finais 

A discussão sobre a utilização de materiais manipuláveis tem ficado de lado, 

tendo em vista as novas tendências e tecnologias. No entanto, há de se considerar que, 

independente da tendência ou da metodologia adotada pelo professor, esses recursos 

ainda fazem parte do cotidiano de muitos educadores. Para Lorenzato (2006) as 

possibilidades da utilização de materiais concretos suscitarem questionamentos que, de 

outra forma, poderiam não surgir. Além disso, o autor ressalta que esses 

questionamentos, quando discutidos e solucionados coletivamente, proporcionam um 

aprendizado maior, mais interativo e significante para o aluno. Afinal, "aprender a 

procurar, e mesmo a encontrar respostas, é mais importante para a formação do 

indivíduo do que as respostas às indagações" (LORENZATO, 2006, p.8). 

Ao compreendermos o conceito do ensino da matemática e como se processa o 

trabalho com material concreto, acumulamos conhecimentos teóricos capazes de nos 

orientar na elaboração de metodologias de ensino com uma variedade de possibilidades 

específicas para cada conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula. Assim, nos 

preparamos para melhor orientar nossa prática docente, e para buscar a eficiência e o 

prazer no ensino e na aprendizagem da matemática. 
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Os jogos como recurso didático no ensino da matemática 

Matemática/Campus de Ponta Porã 

Landfeldt, J. B.1 
Silva, V. A. da2 

Resumo 

No contexto escolar atual, dividido entre o inovador e o tradicional, levanta-

se a preocupação de fazer o aluno não apenas aprender com eficiência, mas 

gostar daquilo que aprende e do processo como isso é feito. Nesse sentido, 

procura-se, neste artigo, expor ideias de teóricos que fundamentam distintas 

abordagens de pesquisa e situar o ensino da matemática por meio de jogos. 

Sabe-se que, em geral, o ensino tradicional da matemática segue sem 

qualquer alteração, apesar de alguns educadores buscarem modernidade na 

educação. A solução proposta neste trabalho para esses obstáculos 

educacionais é a utilização dos jogos como ferramenta de ensino para suprir 

a necessidade de interação dos alunos com o professor e, principalmente, 

com os conteúdos, além de contribuir no processo de ensino e aprendizagem. 

Nota-se que o aprendizado adaptado à necessidade dos alunos, utilizando os 

meios que lhes chamam atenção, traz bons resultados, uma vez que os 

discentes geralmente se interessam por essas atividades e compreendem o 

objetivo de sua realização. Desta forma, destaca-se o papel dos jogos e as 

facilidades por eles implicados no aprendizado e principalmente no ensino.  

Palavras-chaves: Jogos, ensino e aprendizagem. 

 

  

                                                        
1 Acadêmica Bolsista do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
2 Professora Coordenadora do Subprojeto PIBID/Matemática/CPPP/UFMS. 
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Introdução 

No que se refere ao ensino e aprendizagem, existe um conceito genérico e 

tradicional no qual falar, em sala de aula, é privilégio do professor, o qual se baseia em 

livros teóricos antigos e propõe exercícios decorados aos discentes. Os trabalhos 

realizados pelos alunos são avaliados de modo inconsistente, para o que são utilizados 

recursos arcaicos que não medem justamente seus esforços. Em vista disso, muitos jogos 

e aplicações possíveis da matemática são desconsiderados, de maneira que os alunos 

formulam erroneamente a ideia de que esses não são importantes, prejudicando-os 

tanto na sua formação educacional como na formação de seu caráter. 

O professor moderno, por sua vez, utiliza de tecnologia e recursos que valorizam 

o papel pedagógico da matemática. As resoluções passam a ser muito mais interessantes 

uma vez que o planejamento antecipado do jogo objetiva colocar seu pensamento em 

movimento e estimular o aluno a interagir com a matemática. A partir do momento em 

que o aluno é questionado pelo professor sobre suas estratégias, o ambiente de 

aprendizagem torna-se interativo e não apenas mecânico como aconteceria na resolução 

de uma lista de exercícios ou problemas. 

Segundo Moura (apud KISHIMOTO, 1996), o jogo tem “car|ter de material de 

ensino quando considerado promotor de aprendizagem”. Ele dinamiza a relaç~o ensino 

e aprendizagem, desde que os objetivos tenham sido esclarecidos, e que se esteja atento 

à metodologia adequada apara a faixa etária, para que o jogo represente um desafio aos 

alunos. Quando o professor tem seus objetivos definidos e já tem conhecimento dos 

jogos que planeja desenvolver, abre oportunidade para realizar intervenções 

pedagógicas no momento de aplicação em sala, consciente de que o inesperado pode 

ocorrer e pronto para explorar a criatividade dos participantes. 

Por que aprender a matemática? 

Conforme descrito na Enciclopédia Barsa (1994), matemática é o conjunto de 

disciplinas lógicas que tratam das relações que existem entre grandezas e operações 

reunindo métodos de dedução dessas relações, uma ciência que analisa as relações de 

grandeza, ordem, forma, espaço e continuidade.  

 Sebastião  (1997) define: 
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“Seria possível dizer o que é a Matemática se esta fosse uma ciência morta. Mas 

a Matemática é, pelo contrário, uma ciência viva, que se encontra hoje, mais do 

que nunca, em rápido desenvolvimento, proliferando cada vez mais em novos 

ramos, que mudam não só a sua fisionomia, como até a sua essência.”  

Platão (2002) expõe boas razões para priorizar o ensino de cálculos e de 

geometria, observando que “nenhuma arte e nenhum conhecimento podem prescindir 

da ciência dos números” e que “h| uma diferença absoluta entre a pessoa perita em 

geometria e a que não o é, e mesmo os que não o são, quando exercitados no cálculo, 

ainda que disto não surja nenhuma outra vantagem, obtém ao menos tornar-se mais 

sutis do que eram antes”. Plat~o assinala motivos transcendentes para ensinar a 

matem|tica, como “aproximar a alma da verdade” e “elevar nossos olhares {s coisas das 

alturas, fazendo passar das trevas { luz” (2002), motivos que levaram as gerações 

seguintes a adotar a matemática como ensino obrigatório no sistema educativo. 

Aos professores de matemática compete selecionar na matemática existente, entre a 

clássica e a moderna, o que vai ser útil aos alunos. Platão também diferenciou o que hoje 

chamamos de matem|tica pura, a que “facilita para a alma os meios de elevar-se desde a 

esfera da geraç~o até a verdade e a essência”, e a matem|tica aplicada, “a matem|tica 

dos comerciantes e negociantes, que é utilizada com o objetivo das compras e vendas” 

(2002). 

Quando se fala de matemática e da necessidade de seu ensino, é importante definir a 

qual matemática se refere. Na época dos gregos, podia-se falar do cálculo e da geometria 

como partes únicas de um corpo de conhecimento não muito extenso. Hoje, porém, o 

conhecimento de matemática é imenso e está em constante crescimento, o que dificulta 

a decisão de que matemática utilizar e de como ensiná-la causando a melhor impressão 

e compreensão do assunto para os alunos. 

Considerando primeiramente a matemática para todos, destacam-se duas linhas a 

serem seguidas: “formar informando” ou “informar formando”. Para os matem|ticos é 

uma escolha relativamente fácil uma vez que é preferível saber pouco e bem, que muito 

e mal. O professor que forma informando tem como objetivo principal o aprendizado do 

aluno, ensinando apenas o necessário para o discente. Por outro lado, o professor que 
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informa formando, incute no aluno várias informações com o objetivo de formá-lo para a 

sociedade. 

Definições de Jogos e Jogos Matemáticos  

Define-se jogos como uma atividade física ou mental fundada em sistemas de regras 

que definem perda ou ganho. Para Piaget os jogos matemáticos fazem o papel de 

integração social de extrema importância para o desenvolvimento lógico da criança. Ele 

ainda acredita que não bastam apenas aulas teóricas, é preciso dar aos estudantes 

ferramentas que estimulem o seu desenvolvimento de forma mais ampla e eficiente. 

Papel dos jogos no ensino 

Para Borin (1998) os jogos nas aulas de matemática servem para reduzir os bloqueios 

dos estudantes à matemática. Os jogos auxiliam também na descentralização, levando o 

aluno a ver algo a partir do seu ponto de vista, que seja diferente da sua argumentação. 

Em relação à matemática, dentre as diversas habilidades que compõem o raciocínio 

lógico, os jogos, chamados estratégicos, têm objetivo dedutivo, que por sua vez 

relacionam-se com a concentração. Outra razão para a introdução de jogos é a quebra do 

bloqueio entre professor-aluno, erradicando o medo da Matemática que faz os alunos se 

sentirem incapazes de aprender; o jogo torna a atitude passiva do aluno em motivação e 

melhora o seu desempenho. 

Cabe ao professor questionar o aluno a fim de que ele assuma uma postura crítica 

diante de qualquer problema. 

Essa metodologia representa, em sua essência, uma mudança de postura em relação 

ao que é ensinar Matemática. Ao adotá-la, o professor será um espectador do processo 

de construção do saber pelo seu aluno e só irá interferir ao final do mesmo, quando isso 

se fizer necessário, por meio de questionamentos. Por exemplo, que levem os alunos a 

mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a 

socialização das descobertas dos grupos, mas nunca para dar a resposta certa. Ao aluno, 

de acordo com essa visão, caberá o papel daquele que busca e constrói o seu saber 

através da análise das situações que se apresentam no decorrer do processo. (DINIZ, 

p.84) 
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Nota-se, também, que algumas técnicas da matemática convencional aparecem 

durante os jogos, entre elas, pode-se destacar: tentativa e erro; redução de problemas; 

resolução de trás para frente; representação do problema com desenhos. Na tentativa 

fracassada de uma jogada, os alunos, em sua maioria, tentam corrigir refazendo suas 

táticas, reorganizando suas ideias. Na sala de aula, isso reflete na resolução de 

exercícios, uma vez que o aluno erra, ele tenta se reorganizar. 

De acordo com Schwartz (1966), a noção de jogo aplicado à educação desenvolveu-se 

vagarosamente e penetrou tardiamente no âmbito escolar. Foi sistematizada com atraso, 

mas trouxe transformações significativas, fazendo com que a aprendizagem se tornasse 

divertida. 

A importância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo debatida há algum 

tempo, e frequentemente questiona-se o fato de a criança realmente aprender 

Matemática brincando e a intervenção do professor. Por isso, ao optar por trabalhar a 

Matemática por meio dos jogos, o professor deve levar em consideração a importância 

da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras bem como o 

planejamento de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer. 

Segundo Boavida (1992), o principal objetivo da educação é ensinar os mais novos a 

pensar, e a resolução de problemas constitui uma arte prática que todos os alunos 

podem aprender. Guzmán (1986) valoriza a utilização dos jogos para o ensino da 

Matemática, sobretudo porque eles não apenas divertem, mas, também extraem das 

atividades materiais suficientes para gerar conhecimento, interesse e fazer com que os 

estudantes pensem com certa motivação.  

Jogos como ferramenta de ensino e seus resultados 

Utilizar os jogos no ensino matemático tem sido um meio muito eficaz para a 

educação de jovens e, principalmente, de crianças nas fases iniciais do Ensino 

Fundamental, visto que há melhor interação dos alunos e os conteúdos são assimilados 

com maior facilidade. A criança sente-se motivada a participar, já que alguns jogos fazem 

parte do cotidiano, entretanto sob um ponto de vista diferente sobre a atividade por 

revelar outros objetivos, muitas vezes ignorados anteriormente. 
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O desenvolvimento dessas atividades tem trazido resultados excelentes. Em alguns 

meses de pesquisa pode-se relatar que as crianças brincam e aprendem sem 

perceberem. Somente depois de institucionalizadas é que as ferramentas ficam 

evidentes para os discentes, resultado muito interessante para o professor, que tem 

mais controle da situação e trabalha com atividades interativas e empolgantes para as 

crianças. 

Esses fatos se dão porque o conceito tradicional, mencionado anteriormente, 

influencia os discentes a generalizarem essas ideias, tornando a matemática chata e 

repetitiva. É comum ouvir dos alunos: “Vou usar isso pra que na minha vida?”. Isso 

acontece porque com o tradicionalismo, a aplicação do conhecimento no cotidiano ficou 

esquecida e os alunos acabam vendo a matemática como uma ciência única, antiga, e 

totalmente desatualizada, desmotivando-os no desejo de saber mais. 

Ao assumir o papel de educador, o professor assume, também, a responsabilidade de 

ensinar aos seus alunos lições morais e educacionais. O professor reflexivo torna suas 

aulas divertidas, porém respeitosas, usando sempre de ação e reflexão. Essas atitudes 

dos docentes fazem com que os alunos reflitam sobre suas ações, e avaliem suas 

capacidades e potenciais. 

Considerações Finais 

Ao longo deste trabalho, constatou-se que o aluno, ao jogar, deixa de ser um ouvinte 

passivo das explicações do professor e passa a ter participação ativa no processo de 

construção de conceitos matemáticos, uma vez que, em sua maioria, a aprendizagem 

decorre das próprias reflexões que o aluno elabora. Nessa construção, o professor tem 

papel fundamental, porque é ele quem realiza as intervenções pedagógicas essenciais 

para o processo de aprendizagem, evitando que a atividade se torne o “jogo pelo jogo”. 

Para que isso não ocorra, cabe ao educador o planejamento eficiente dessa atividade. 

Além disso, o professor deve tomar os devidos cuidados na escolha do jogo e também 

deve saber lidar com as vantagens e desvantagens que podem dele fazer parte. Cabe, 

ainda, ao professor, refletir e analisá-lo, a fim de que o aproveitamento do aluno seja 

excelente nesse tipo de atividade. Por fim, considerando a relevância do jogo na 

formação matemática dos alunos, ressalta-se a importância de propor atividades de 
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ensino de matemática que utilizem o jogo como um aliado nas aulas, conforme indicado 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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A conversão de moedas na fronteira de Ponta Porã/MS: um estudo 

etnomatemático 

Matemática/Campus de Ponta Porã 

Gomes, A. S.1 
Silva, K. F. da.2 
Silva, V. A. da3 

Resumo 

Este trabalho busca investigar sobre a utilização da matemática monetária no 

cotidiano dos alunos da escola João Brembatti Calvoso, no município de 

Ponta Porã, localizado a Sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, fronteira 

com o município de Pedro Juan Caballero/PY. A finalidade é trabalhar esse 

tipo de matemática de forma a propor atividades concretas, cujo ponto de 

partida são as experiências e práticas vividas, por esses alunos, com as 

moedas que circulam nessa fronteira. Utilizou-se a etnomatemática como 

referencial teórico e alguns pesquisadores que obtiveram sucesso em seus 

trabalhos com a matemática usual de alguns grupos sociais ou culturais. 

Verificou-se que, por necessidade, alguns estudantes aprenderam a fazer 

facilmente a conversão de uma moeda para outra, enquanto outros 

conseguiam somente com a ajuda dos pais ou de outra pessoa.  
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Introdução 

O interesse pelo desenvolvimento dessa atividade deu-se através da necessidade 

explícita dos alunos que compõem o corpo discente da escola João Brembatti Calvoso, 

situada na fronteira entre Paraguai e Brasil, mais precisamente nas cidades de Ponta 

Porã e Pedro Juan Ceaballero, em converter o valor de uma moeda em outra e saber a 

cotação do valor ao dia. 

É bom ressaltar que as atividades econômicas na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso 

do Sul, em grande maioria dos setores comerciais, trabalham com sistemas de moeda 

diferenciados do sistema paraguaio ao qual a cidade de Pedro Juan Caballero está 

submetido. Ponta Porã utiliza o Real como moeda oficial; dessa forma, não é possível 

encontramos um estabelecimento que possua moeda de devolução em guarani ou dólar, 

simultaneamente.  

No lado paraguaio, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais possui moeda 

de devolução nas três modalidades - guarani, real e dólar. A região de fronteira - Av. 

Mariscal López, no território paraguaio, e Av. Marechal Floriano no, território brasileiro 

- é constituída do comércio paraguaio, que divide o mercado com o comércio brasileiro, 

trabalhando com as três moedas já referidas. Essa realidade exige que a conversão de 

moedas seja uma ferramenta indispensável ao consumidor.  

Notadamente, essa aproximação de fronteiras proporciona uma marcante circulação 

das moedas aqui estudadas. 

Devido a essa diversidade de moedas, na ausência de alguma delas as outras servem 

como moedas de devolução; dessa maneira, a circulação do guarani e do dólar no 

território brasileiro é muito comum, embora, no âmbito comercial, a moeda de 

devolução predominante seja o real, o que restringe o uso das outras ao lado paraguaio.  

Diante de tal realidade, não podemos ficar indiferentes, como professores de 

Matemática, à aplicabilidade das operações matemáticas explícitas nesse cotidiano em 

sala de aula; essa necessidade é de grande relevância na compreensão das quatro 

operações  

Exatamente por ser uma matemática usual e comum na região fronteiriça decidimos 

utilizar, aqui, como fundamento para o referencial teórico, alguns exemplos de 
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etnomatemática (a passagem do concreto para o abstrato é uma das características 

metodológicas da etnomatemática). Dessa forma, é necessário fazer uso do recurso 

abstrato, tendo em vista que este deverá ser o objeto mais familiar ao estudante; com 

isso, a ciência matemática propriamente dita estará pronta para ser inserida em sua 

realidade. 

Referencial Teórico 

No contexto atual, marcado por sucessivas transformações, a educação tem o papel de 

transformar também o cidadão e, como prática social, tem o dever de contribuir 

positivamente no processo de desenvolvimento da cidadania. 

Pensar a matemática como ferramenta para solucionar desafios cotidianos é, de certa 

maneira, um grande passo para socializar seus preceitos.  

Segundo os PCN:  

“As características e as necessidades cotidianas fazem com que os alunos 

desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer 

problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, 

desenvolver ampla capacidade para lidar com a atividade matemática.” 

(BRASIL, 1997, p. 37). 

Dessa forma, quando se trabalha a matemática utilizada pelos alunos diariamente,  

aumentamos a possibilidade de compreensão, chegando a resultados mais satisfatórios. 

Umas das formas de matematizar são: quantificar, comparar e avaliar resultados 

medindo, essas formas são encontradas com muita frequência no cotidiano dos 

habitantes da região de fronteira. 

Segundo Ubiratan D’Ambrósio (2001, p. 22): 

“... dentre as distintas maneiras de fazer e de saber, algumas privilegiam 

comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, e de algum modo, 

avaliar. Falaremos então de um saber/fazer matemático na busca de 

explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto. Esse 

saber/fazer matemático é contextualizado e responde a fatores naturais e 

sociais. A todo instante os indivíduos estão comparando, quantificando, 

medindo.e de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e 

intelectuais que são próprios à sua cultura.”   
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Nesse caminho, decidimos trabalhar com a conversão de moedas, que é um 

instrumento próprio da cultura local. 

Observamos alguns exemplos de pesquisadores experientes da área da educação que 

comprovaram, em suas pesquisas, a presença da matemática cotidiana em vários setores 

da sociedade. A valorização do conhecimento matemático que o aluno possui e que 

utiliza diariamente colabora muito na socialização e no aprendizado dos conteúdos. 

Segundo os pesquisadores Terezinha Nunes, David Carreacher, “crianças ajudando os 

pais na feira livre em Recife adquirem uma aritmética muito sofisticada para lidar com 

dinheiro a fim de oferecer desconto sem levar prejuízo”. 

A profissão dos pais tem influência sobre o desempenho escolar dos filhos. Nos 

grupos profissionais há sua própria etnomatemática. 

Maria do Carmo Villa pesquisou as maneiras como os vendedores de sucos de frutas 

decidem, por um modelo probabilístico, a quantidade de suco que cada fruta deve ter 

disponível na sua barraca para atender satisfatoriamente, as demandas da freguesia. N. 

M. Acioly e Sergio R. Nobre identificaram a prática da matemática pelos bicheiros para 

praticar um esquema de apostas atrativo compensador, a matemática do jogo de bicho já 

havia atraído o interesse de Malba Tahan. Na África, há um instrumento musical de 

percussão que foi conhecido como uma prática matemática no cotidiano, o ritmo que 

acompanha os instrumentos de percussão pode ser estudado como auxiliar na 

compreensão de razões. 

Atividades Desenvolvidas 

Sequência didática I - Operações sobre o sistema monetário 

Objetivos 

Propor atividades como exercícios envolvendo situações problema e representá-los 

com uma situação concreta como, por exemplo, produtos de um mercado, de modo que 

supra necessidades básicas para o conhecimento das três moedas utilizadas na região. 

 

Conteúdo 

Multiplicação de números inteiros e decimais. 
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Ano 

Sexto, sétimo, oitavo e nono ano do Ensino Fundamental. 

Tempo Estimado: três aulas de noventa minutos por turma. 

Material necessário 

Lousa, giz, papel, lápis, caneta, vasilhas vazias de alguns produtos ou alimentos, tabela 

de preços com a cotação do dia referente às moedas de dólar, real e guarani. 

Desenvolvimento 

Primeiro resolvemos alguns exercícios sobre conversão de moedas, utilizando a 

lousa; observamos o desempenho de cada estudante e auxiliamos para que fosse sanada 

qualquer dúvida sobre os exercícios propostos. 

Simulamos, então, uma compra dos produtos que foram dispostos como se fosse uma 

prateleira de mercado, cada produto com um preço fixado e na cotação de uma das três 

moedas utilizadas na região. 

Cada estudante, ao finalizar a compra, além de analisar o preço unitário dos produtos 

adquiridos fará a conversão do valor para a moeda em que irá utilizar para pagar sua 

conta. 

Avaliação 

Observamos o comportamento dos alunos perante a atividade, como a participação, o 

desempenho, que nos mostrou que a atividade estava sendo compreendida. Aplicamos 

um teste antes de desenvolver a atividade e o mesmo depois de desenvolvida a atividade 

para avaliarmos o aprendizado. Este teste constava de exercícios que abordavam 

diretamente a conversão de moedas para compras feitas na região. 
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Sequência didática II - Operações sobre o sistema monetário 

Objetivos 

Após o conhecimento da conversão de valores de moedas partimos para as cédulas 

mais utilizadas das moedas de dólares, reais e guarani, afim de que o aluno conheça-as 

visualmente e saiba que valor cada uma representa em outra moeda. 

Conteúdo 

Conhecimento visual das cédulas que circulam na região. 

Multiplicação de números decimais. 

Ano 

Sexto, sétimo, oitavo e nono anos do Ensino Fundamental. 

Tempo Estimado: três aulas de noventa minutos por turma. 

Material necessário 

Lousa, giz, papel, lápis, cédulas reduzidas dos valores mais utilizados de real, dólar e 

guarani. 

Desenvolvimento 

Apresentamos as cédulas dos dólares e explicamos quanto equivaliam em reai,s já 

que os estudantes já manuseavam o real e o compreendiam melhor. Da mesma forma, 

fazemos com as cédulas de guarani. 

Após a comparação das moedas apresentamos uma simulação de troca de cédulas de 

moedas diferentes que fossem equivalentes; por exemplo: Um estudante que manuseia o 

guarani oferta um valor em uma só nota para equivaler à R$100 por exemplo, e 

utilizando a cotação do valor das moedas para o dia ou até mesmo fictício para 

realizarmos a conversão. 

Formamos três grupos de dois ou mais estudantes, cada grupo ficou responsável por 

controlar uma moeda, como se fosse um mercado de câmbio em que um grupo troca de 

moeda com o outro grupo utilizando os cálculos para realizar uma troca justa. 

Avaliação 

Verificamos o conhecimento dos estudantes segundo uma atividade escrita que 

continha algumas imagens de cédulas de dólar, real e guarani, para identificação de cada 
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figura das cédulas desses sistemas monetários. A mesma avaliação foi aplicada após o 

término das atividades. 

Resultados Obtidos 

Foi possível compreender cada assunto tratado, bem como cada conteúdo e desfrutar 

das ferramentas matemáticas. Notadamente, houve a valorização dos conteúdos 

matemáticos trabalhados nessas atividades, tendo em vista a abordagem da matemática 

cotidiana dos estudantes e de seus familiares que habitam nesta região de fronteira. 

Por tanto, a compreensão de conteúdos matemáticos mostraram–se eficazes para 

solucionar problemas em diversas áreas da ciência, sendo esta matemática uma 

adaptação ao meio pelo qual esta inserida, o que evidencia a clara participação da 

etnomatemática. 

Resultados Esperados  

O conhecimento dos alunos sobre a conversão de moedas, a interatividade com as 

cédulas das três moedas mais utilizadas na fronteira, conhecendo, visualmente, o valor 

aproximado que uma nota significa em outra moeda. 

Referências 
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O quadro valor lugar no estudo de sistemas de medidas 

Matemática/EaD - Polo de Bataguassu 
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Resumo 

As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos bolsistas do Programa 

PIBID/CAPES/MEC na Escola Estadual Professor Braz Sinigáglia, em Bataguassu-MS, 

iniciaram-se com um levantamento prévio das dificuldades enfrentadas pelos alunos em 

sistemas de medidas. Verificamos que os alunos não compreendiam o processo de 

conversão de uma medida para outra e muitos não sabiam fazê-la. Para sanar essas 

dificuldades encontradas, buscamos atividades do cotidiano para facilitar a 

compreensão do processo de conversão de uma unidade para outra, sem o uso de 

regras. O trabalho envolveu a escrita e a leitura de uma medida, e a transformação de 

uma medida em outra, contribuindo para a compreensão das relações existentes nos 

sistemas de medidas. Os sistemas de medidas usuais no Brasil estão intimamente 

ligados/relacionados ao sistema decimal de numeração. Para medir e estabelecer 

comparação é primordial e indispensável que as grandezas sejam da mesma natureza. 

Foi possível verificar através da aplicação de situações-problema que as dificuldades de 

alguns alunos foram sanadas no decorrer das atividades. Outros alunos queriam 

simplesmente uma regra. Trabalhar com tabelas e usar a ideia do Quadro Valor-Lugar 

foi essencial para organizar a compreensão dessas relações de medidas e, com isto, os 

alunos puderam efetuar leituras corretas das medidas. Por sua vez, o professor fazia 

sempre a relação com outros campos do conhecimento.   

                                                        
33 Acadêmicos Bolsistas do PIBID. 
2 Supervisor do PIBID 
3 Coordenadores do projeto PIBID 
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Introdução 

O projeto “O Quadro Valor-Lugar no Estudo dos Sistemas de Medidas” tem como 

público-alvo os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Professor Braz Sinigáglia, localizada no município de Bataguassu-MS. Este projeto foi 

realizado pelos acadêmicos do curso de Matemática, modalidade a distância, da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), integrantes do Programa PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência). 

Inicialmente buscamos, com o professor supervisor, identificar problemas de 

aprendizagem dos alunos em sistemas de medidas. Para isso, foi aplicado um conjunto 

de situações-problema que necessitavam de conversões de unidades de medida. 

Identificamos que o conceito não havia sido assimilado pelos alunos. Por assimilação 

entendemos que “é o processo que ocorre quando uma ideia, conceito ou proposiç~o, 

potencialmente significativa, é assimilado sob uma ideia, conceito ou proposição já 

estabelecido na estrutura cognitiva” - (PIAGET, 1976). Verificamos que muitos alunos 

não resolveram nenhuma dessas situações e outros apresentavam dificuldades na 

resolução das atividades propostas. Muitos questionavam a fórmula de resolução, 

dizendo que lembravam alguma coisa. Neste caso, pudemos perceber que os alunos, em 

sua maioria, veem o conteúdo de Matemática de forma fragmentada e mecânica, o que 

facilita o esquecimento rápido do conteúdo. O mecanicismo dificulta a transferência de 

aprendizagem, processo definido por Santos (apud FARIA et. al., 2004) como o de 

transportar para uma situação nova o conhecimento e a habilidade adquirida noutra. 

Diante disso, decidimos que a primeira atividade seria a utilização da tabela de 

conversão na resolução das atividades, fazendo a leitura como realizada para o Quadro 

Valor-Lugar (QVL), uma vez que os Sistemas de Medidas no Brasil são, em sua maioria, 

sistemas decimais. Nossa proposta teve como princípio discutir com os alunos a 

presença da Matemática no dia-a-dia e, em particular, a presença dos sistemas de 

medidas. Na farmácia o volume dos remédios é medida em mililitros e sua dosagem em 

miligramas; na padaria, pão é vendido em frações de quilograma; ao comprar um 

terreno sua área é medida em metros quadrados. Muito do nosso cotidiano tem relação 

com medidas, cálculos, entre outros. A partir daí, pudemos argumentar a presença da 
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Matemática e sua importância, tendo como fundo o estudo do tema Grandezas e 

Medidas. Consideramos, ainda, que os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) 

ressaltam a importância em proporcionar aos alunos experiências em que se discuta a 

construção do processo de medição, desenvolvendo a habilidade necessária para a 

resolução de problemas, aprimorando seus conhecimentos.   

Referencial Teórico 

Para a elaboração das situações-problema a serem utilizados no projeto, 

buscamos atividades que explorassem as medidas através de unidades não 

convencionais, como passos ou palmos; experiências de medição de um objeto com 

unidades padronizadas diferentes, como por exemplo, metro e centímetro. Estas 

experiências podem ajudá-los a compreender as relações entre as diversas unidades, as 

regras de conversão de uma unidade para outra e as relações destas com as regras do 

sistema decimal de numeração. Com isso, os alunos puderam perceber que, para efeito 

de comunicação, é importante utilizar unidades padronizadas e os sistemas de medidas 

convencionais (BRASIL, 1998), (MONGELLI, 2009) e (FREITAS e BITTAR, 2004).  

Num segundo momento, mostramos aos alunos como utilizar a tabela e a leitura 

através do QVL, escrevendo uma medida no quadro, fazendo sua leitura e 

transformando uma unidade de medida em outra. Em nenhum momento apresentamos 

regras aos alunos, pois elas logo são esquecidas ou necessitam que o professor as 

relembre para que possam utilizá-las em aplicações. A aprendizagem significativa de um 

conteúdo qualquer implica inevitavelmente em sua memorização compreensiva ou 

armazenamento numa rede ampla de significados (VYGOTSKY, LÚRIA, e LEONTIEV, 

s/d). 

Quilôme
tro 

Km 

Hectôme
tro 

hm 

Decâme
tro 
dam 

Me
tro 

m 

Decíme
tro 

dm 

Centíme
tro 

Cm 

Milíme
tro 
mm 

Figura 8: Exemplo de tabela para medidas de comprimento no sistema métrico 
decimal. 

Consideramos a tabela mostrada na Figura 8 para o estudo de medidas de 

comprimento. Nessa tabela, a leitura de uma medida é realizada como no sistema 

decimal de numeração (QVL). Cada unidade de comprimento corresponde a dez vezes a 
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unidade de comprimento imediatamente inferior (à direita). Assim, cada unidade de 

comprimento corresponde a um décimo da unidade imediatamente superior (à 

esquerda). 

Acreditamos que o aluno não deva observar ou receber, passivamente uma 

informação, para aprendê-la; é preciso experimentá-la. Assim, foi proposta aos alunos 

uma situaç~o real: “A professora Vanessa sugeriu que os alunos comprassem 3m de TNT 

para as atividades de artes. Chegando { loja a vendedora nos disse: “aqui estão os 300 

cm de TNT pedidos”. E agora? O aluno está levando a quantidade de TNT correta, ou está 

levando a mais ou a menos?” 

Para resolvermos o problema, precisamos verificar se 3m correspondem a 300 cm e, 

para isso, fazemos uso da tabela.  Com essa atividade podemos também mostrar aos 

alunos a importância do estudo de sistema de medidas para o convívio e a comunicação 

na sociedade em que estão inseridos. Deve ficar claro que a aprendizagem de um 

conceito é um processo que depende do aluno, mais especificamente da ação do aluno 

sobre a tabela proposta para a conversão de uma medida em outra. 

Nosso objetivo é que o aluno construa esse conhecimento refletindo sobre suas 

ações. Essas reflexões são um processo contínuo em que cada nova experiência 

(sistemas de medidas) é integrada às experiências anteriores (sistema decimal de 

numeração), resultando na construção de conceitos cada vez mais complexos. Nesse 

processo, a qualidade das experiências é um fator muito importante e depende de várias 

condições, como a interação com os companheiros, a relação professor-aluno e os 

materiais didáticos (AZEVEDO, 1993). 

Nas atividades utilizamos problemas envolvendo medidas. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais apontam que situações de Resolução de Problemas devem ser o 

“ponto de partida da atividade matem|tica” (BRASIL, 1998, p. 40). Segundo Piaget 

(1976), um problema constitui uma motivação para o aluno agir em busca da solução e 

nesta busca, os alunos procuram relações com outros problemas resolvidos 

anteriormente, que se organizam num esquema mais amplo que passa a incluir o novo 

problema. 
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Atividades Desenvolvidas 

Primeiramente explicamos como o sistema de medidas surgiu; como era 

realizada a medição em tempos remotos antes de um sistema padrão.  Exploramos o 

conhecimento dos estudantes sobre situações nas quais usamos réguas, trenas e fitas 

métricas. Neste caso, sugerimos que os alunos, individualmente, realizassem medições: 

da carteira; da largura e do comprimento da sala de aula; da distância entre a porta da 

sala de aula e do portão da escola; da altura da sala de aula. Por serem atividades 

diferentes de outras habituais, os alunos mostraram-se bastante motivados em suas 

realizações. 

Em outro encontro, mostramos medidas não convencionais e fizemos as mesmas 

medições anteriores utilizando palmos, polegadas, passos normais, pé ante pé, 

polegadas, para que os alunos sentissem a necessidade de medida padrão, pois eles 

puderam perceber as diferenças entre as pessoas e as medidas convencionais. A partir 

daí, iniciamos o uso do sistema de medida padrão, propondo aos alunos exercícios para 

o aprendizado de conversões de medidas. No caso, medidas de comprimento. 

Conversamos com os alunos sobre a forma como poderíamos fazer conversões de 

uma medida para outra.  Por exemplo, questionando-os como fazer a conversão de uma 

medida que está em metros para centímetros, ou de milímetros para quilômetros, ou de 

decâmetros para decímetros, entre outras. Propusemos a tabela da Figura 9, no trabalho 

com sistemas de medidas. 

Quilômetro 
km 

Hectômetro 
Hm 

Decâmetro 
dam 

Metro 
m 

Decímetro 
dm 

Centímetro 
cm 

Milímetro 
mm 

1000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

Figura 9: Exemplo de tabela com a relação entre as medidas de comprimento no 
sistema métrico decimal. 

Na tabela da Figura 9, percebemos que cada unidade de comprimento corresponde a 

10 vezes a unidade de comprimento imediatamente inferior (à direita). Devido a isso, 

cada unidade de comprimento corresponde a um décimo da unidade imediatamente 

superior (à esquerda). 
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Quilômetro 
km 

Hectômetro 
Hm 

Decâmetro 
dam 

Metro 
m 

Decímetro 
dm 

Centímetro 
cm 

Milímetro 
mm 

   1     

   1 0    

   1 0 0  

   1 0 0 0 

Figura 10: Exemplo de tabela com a relação entre as medidas de comprimento no 
sistema métrico decimal, disposta como no QVL. 

Ensinamos os alunos a montar a tabela, conforme Figura 10, e a ler um número 

representado nela: 1m = 10 dm; 1m = 100 cm e 1m = 1000 mm. Dando continuidade ao 

estudo da tabela, eles descobriram que: 1m = 0,1 dam; 1m = 0,01 hm e 1m = 0,001 km. 

Para os outros sistemas de medidas o processo é o mesmo, não sendo necessário aqui 

evidenciá-los. 

Para fixação do conteúdo e para estimular os estudantes a prestarem atenção no 

enunciado das questões propostas, aplicamos uma lista de “Desafios Matem|ticos”, em 

que deveriam ler e interpretar o que estava sendo pedido, para assim chegarem à 

resposta do desafio (BRASIL, 1998). 

Algumas atividades que foram desenvolvidas 

1. Use o corpo para medir os objetos da sala de aula. 

a) Quantos palmos têm sua carteira? 

b) Quantos passos têm o comprimento de sua sala de aula? 

c) E quantos pés têm o comprimento da sala de aula? 

d) Use o polegar como unidade de medida. Quantos dedões têm a largura de 

seu caderno? 

e) Compare seus resultados com o dos colegas. A que conclusão vocês 

chegaram? 

2. Transforme as medidas usando a tabela a seguir: 

a) 0,936 kl em dl = b) 7,8 hl em l =   c) 502 ml em l  =  d) 13 

kl em dl = 
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Quilolitro Hectolitro Decalitro Litro Decilitro Centilitro Mililitro 

kl hl dal L dl Cl ml 

3. Desejo emoldurar um quadro com comprimento 0,85 cm e largura 0,50 cm. 

Quanto custará emoldurá-lo se o metro de moldura custa R$ 120,00? 

4. O mapa mostra que para ir do bairro A até o bairro E há dois caminhos. As 

distâncias estão indicadas em quilômetros. 

 

a) Quantos quilômetros há de A até E, passando por D? E depois passando por 

B e C? 

b) Qual é o trajeto mais comprido. Quantos metros a mais que o outro ele tem?    

5. Uma rede de vôlei tem 3 m de comprimento e 1,5 m de largura. Um garoto que 

observava a rede decidiu encontrar a área dela e descobriu que A= 4,5 m². Qual foi o 

cálculo que ele realizou para chegar nesse resultado? 

Resultados Obtidos 

O desenvolvimento do projeto foi diferente para os alunos, pois estavam acostumados 

com a maneira tradicional de ensino de Matemática e neste caso saíram da rotina, fazendo 

medições dentro da sala de aula. A sala de aula tem se tornado um ambiente de prática, 

através da mediç~o dos objetos nela presente. Segundo D’Ambrósio, U. (2001, p. 20) “O 

mundo atual está a exigir outros conteúdos, outras metodologias, para que se atinjam os 

objetivos maiores de criatividade e cidadania plena.” O professor hoje em dia deve ir à busca 

de novas metodologias, pois nos dias atuais, continuar na mesmice de antigamente já não 

satisfaz, é necessário inovar, resgatar projetos, metodologias e ideias para se adequar ao 

mercado de trabalho de hoje e as novas tecnologias. 

Mas como problema de aplicação do projeto, a dificuldade encontrada por nós foi à falta 

de comprometimento de alguns alunos, mesmo propondo uma metodologia diferenciada do 
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usual, alguns não levarão a sério o ensino de medidas. Alguns chegaram a propor que 

querem a “conta”, a fórmula que resolve, ou seja, querendo que o conteúdo seja exatamente o 

tradicional. 

A maioria dos alunos aprendeu e pôde perceber que a Matemática faz parte do dia a dia, 

principalmente quando trabalharam com as atividades práticas sugeridas e com situações-

problema reais. 

O prazer e o envolvimento de alguns alunos nas atividades práticas ficaram evidenciados 

no nosso trabalho. Mas encontramos alunos que conjugam da ideia que apenas fizeram uma 

brincadeira e não aprenderam nada. Eles tinham que perceber a necessidade de uma medida 

padrão e que os povos foram evoluindo para isso. Que o sistema de medidas está no seu dia a 

dia e que ele o utiliza em diversos momentos dela. Acreditamos que para esses alunos a 

forma mecânica de instrumentalizar os algoritmos está enraizada e que a Matemática é 

difícil, ou chata. Quero o ensino de sempre, de aprendizagem por repetição, sem inteiração 

dos personagens envolvidos.  Há esses alunos nos cabe a tarefa de nas próximas atividades 

chamar sua atenção, procurando descobrir o que eles gostam, o que os instiga e puxá-los 

para o interesse, ensino e consequentemente prazer em estudar da Matemática.  

Os alunos que se envolveram no trabalho puderam vivenciar o desafio das atividades 

práticas, o novo (metodologia), o gostar de fazer e as discussões foram fundamentais para o 

seu aprendizado, como foi observado nas atividades avaliativas aplicadas. 

Referências 

AZEVEDO, M. V. R. de. A Influência dos Jogos e Materiais Pedagógicos na 

Construção dos Conceitos em Matemática. Tese de Mestrado, USP, 1993. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

D´AMBRÓSIO, U. Educação para uma sociedade em transição. 2 ed. Campinas-SP: 

Papirus, 2001. 

FARIA, T.C.L, BRAZ,A.M.G e NUÑEZ, I.B, A flexibilidade do pensamento, 

pensamento crítico e criativiade. Generalização e transferência de aprendizagem. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 150 

In: NUÑEZ, I. B, AMALHO, B. L. (org). Fundamentos do Ensino Aprendizagem das 

Ciências Naturais e da Matemática: o Novo Ensino Médio. Porto alegra: sulina, 2004. 

FREITAS, José Luiz M. BITTAR, Marilena. Fundamentos e Metodologia de 

Matemática para os Ciclos Iniciais do Ensino Fundamental. Campo Grande: UFMS, 

2004. 

MONGELLI, M. C. J. G. Instrumentação para a Pesquisa e Prática de Ensino de 

Matemática I. Campo Grande: UFMS. V.1; 2009. 

PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. Trad. Por Dirceu Accioly Lindoso e Rosa Maria 

Ribeiro da Silva. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976. 

SILVEIRA, J. F. P. O que é um problema matemático? Site: 

http://athena.mat.ufrgs.br/~portosil/resu1.html Vygotsky, L.S., Lúria, A. R. & Leontiev, 

A. N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Icone. 

  

http://athena.mat.ufrgs.br/~portosil/resu1.html


 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 151 
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ensino do conceito de equação do primeiro grau e sua resolução na 

escola estadual Abadia Faustino Inácio 
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Resumo 

O presente trabalho trata do conceito de equação do primeiro grau e de como resolvê-

la não utilizando a memorização de regras. Resolver uma equação é conhecer o valor de 

algo desconhecido, que é o objetivo do estudo de equações. O professor deve trazer para 

sala de aula, meios de ensinar a ler e a escrever matematicamente de forma que desperte 

o interesse e prenda a atenção do aluno envolvendo-os na construção do conceito de 

equação do primeiro grau. Temos como objetivo mostrar para os alunos que a Matemática 

não é tão complicada como pensam, e que é possível ensiná-la de forma diferente, focando 

a importância de aprender a ler textos matemáticos. Tornar a aula de Matemática mais 

agradável e menos memorizações de fórmulas tendo assim melhores resultados. 
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2 Supervisor do PIBID 
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Introdução e tema escolhido 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/UFMS tem 

oferecido para nós acadêmicos do curso de Matemática – EaD a grande oportunidade de 

ajudar a melhorar o ensino nas escolas públicas proporcionando aos atuais professores 

ideias diferentes de ensinar certos conteúdos e ao mesmo tempo aprender com eles, 

adquirindo experiências que ainda não temos.  

Na escola Estadual Abadia Faustino Inácio no município de Camapuã-MS, temos 

como propósito a investigação do processo de ensino de equações do primeiro grau e sua 

resolução, privilegiando leitura e escrita Matemática, sem a utilização da memorização de 

fórmulas e com o entendimento de todos os passos necessários em busca da resposta da 

equação dada, com vistas à melhoria do processo de aprendizagem. É sabido que o ensino 

de Matemática tem sido transmitido por muitos professores como a aplicação imediata de 

fórmulas, algoritmos, modelos, artifícios, entre outros mecanismos, ou fixam a 

aprendizagem no concreto sem fazer nenhum esforço de formalização e axiomatização, 

objetivo por onde caminha o pensamento matemático. O tema escolhido: Ensino de 

Equações não tem sido apresentado aos alunos de modo diferente: faça assim que dará 

certo, e surgem inúmeros problemas. Esses problemas podem estar ligados ao fato de que, 

a aprendizagem das equações, representa para os alunos o início de uma nova etapa no 

seu estudo da Matemática, surgem agora outras expressões, envolvendo novos símbolos e 

novas regras de manipulação, que remetem para outro nível de abstração. 

Miguel, Fiorentini e Miorim (1992) comentam sobre o ensino atual da álgebra, 

que ainda é feito de forma  mecânica e automatizada, dissociada de qualquer significação 

social e lógica. Preocupados com essa forma de ensino por memorização, queremos que no 

ensino de equações, os alunos, aprendam a ler e escrever simbolicamente uma equação 

Matemática e que este passe a ter significado para o aluno. O professor apresenta ao 

aluno: (2x + 6 = 9), esta equação não tem significado para ele. Ler é dar sentido ao que está 

escrito. O ensinar e aprender a ler Matemática deveria fazer parte da metodologia de todo 

professor. Os alunos, hoje em dia, não podem mais ficar sem o desenvolvimento do 

domínio da linguagem necessária ao desenvolvimento do pensamento matemático. Seria 

diferente se o professor apresenta-se: Que número que multiplicado por 2 mais 6 é igual a 
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9? O aluno poderia buscar o resultado experimentando valores, o mesmo não acontece na 

equação apresentada simbolicamente pelo professor. 

Nosso tema é de extrema importância, pois o estudo das equações algébricas 

levou ao aparecimento da Álgebra e esta desenvolve a capacidade de abstração e 

generalização e é uma poderosa ferramenta para resolver problemas. As experiências 

mostram que os alunos no ensino de equações, revelam dificuldade no processo de 

aprendizagem, de acordo com Neânder (2009), muitas vezes estão relacionadas com 

técnicas de mecanização associadas à utilização de frases como: "isolar o x", "trocar ou 

mudar o sinal". Portanto, este estudo procura apontar caminhos para novas abordagens 

de metodologias sobre os métodos de resolução de equações com o grupo de alunos do 6º 

ano da escola na qual o projeto PIBID atua. 

Referencial teórico  

No ensino de álgebra têm-se discutido nos últimos tempos como tornar os 

conceitos da Matemática mais significativos para os alunos e com isso melhorar os 

processos de ensino. As dificuldades encontradas pelos professores talvez esteja em como 

propor atividades fugindo dos processos algorítmicos de letras que substituem números, 

ou seja, o entendimento de que |lgebra é o “simples c|lculo com letras” (LINS e GIMENEZ, 

1997). Os problemas relacionados com o ensino de equações são: incompreensão no uso 

de letras; manuseio e aplicação de operações inversas; reconhecimento de uma equação; 

reconhecimento de diversas formas pelas quais as equações são apresentadas; barreiras 

para generalizar e abstrair uma equação, entre outros.   

No ensino de Matemática a leitura e produção da escrita pelos alunos permitem 

que eles organizem e reflitam sobre suas experiências, suas práticas, seus objetivos e seu 

aprendizado. Segundo Nacarato e Lopes (2005) um dos meios mais eficientes que o ser 

humano dispõe é a linguagem. A Matemática tem sua linguagem própria: a linguagem 

escrita e a linguagem simbólica. Esta última é a mais problemática para os alunos. Os 

aspectos dessa linguagem precisam ser considerados inseparáveis dos aspectos 

conceituais para que a comunicação e, por extensão, a aprendizagem aconteça.  

Queremos ensinar equações, partindo de que devemos ensinar os alunos a lerem 

uma equação e através de questionamentos do entendimento do que é encontrar a 
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solução de uma equação partiremos para mostrar a importância de verificar se sua 

resposta é correta ou não. A leitura e escrita são ferramentas que podem ajudar a 

aprendizagem Matemática. Se o aluno souber ler uma equação as coisas se tornam muito 

mais fáceis, podendo chegar à solução por simples tentativa de chutar um determinado 

número que resolva a equação que queremos resolver. 

Atividades Desenvolvidas 

Inicialmente, discutimos com os alunos, o que é uma sentença Matemática e o que 

é uma equação. Na verdade teremos uma sentença Matemática, quando transformamos 

uma sentença apresentada com palavras em uma sentença que esteja escrita em 

linguagem Matemática. Por exemplo: O valor de 2 peras é R$ 6,00 (sentença com palavra). 

2x = 6 (sentença em linguagem Matemática). 

Toda sentença Matemática expressa por uma igualdade, na qual exista uma ou 

mais letras que representem números, é denominada equação. Cada letra que representa 

este número desconhecido é chamada de variável ou incógnita. Equação do 1º grau na 

incógnita x é toda equação que pode ser escrita na forma ax = b, sendo a e b números 

racionais, com a diferente de zero. Ao resolvermos uma equação do 1º grau obtemos um 

resultado (esse resultado é um valor numérico que, substituindo a incógnita por ele, 

chegamos a uma igualdade numérica), esse pode ser chamado de raiz da equação ou 

conjunto verdade ou conjunto solução da equação.  

Consideremos a seguinte equação: 2x + 3 = 15. O que tem acontecido em sala de 

aula é que muitos professores escrevem esta equação no quadro e parte para ensinar os 

modos de como resolver a equação dada, sem nenhuma leitura, o que é falho. O aluno 

começa a aplicar regras, mas sem saber o porquê e sem saber o que busca e por que. O 

professor fala: 2 xis, mais 3 é igual a 15. O valor de x é?  

Nossa proposta é a seguinte: Duas vezes um número, mais 3 unidades resulta em 

15. Qual é esse número? Ou: Que número que multiplicado por 2, mais 3 unidades dá 15? 

Nela, o aluno imediatamente passa a buscar o número, tentando valores, até que a 

resposta correta apareça. Na maneira tradicional o aluno não parte em busca da solução, 

pois da forma como foi lida, não diz nada, parece não ter significado algum para ele.  
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Se o aluno faz a leitura da equação: Qual é o número que multiplicado por 2 dá 4. 

Imediatamente nos dá a resposta correta, que no caso é 2. Muitas vezes os professores 

não aceitam que o aluno faça de cabeça, ele insiste que o aluno deve fazer uma conta 

para chegar ao resultado. O que queremos é que o aluno saiba fazer ou que saiba 

reproduzir um algoritmo? A equação até poderia ser mais complicada e mesmo assim o 

aluno encontrar a solução. É valido ou não? Somente se fosse uma equação muito 

complexa é que pararia para fazer contas. Qual deve ser nossa atitude? Considerar ou 

não a resposta do aluno? Particularmente, consideraríamos a resposta do aluno. Nossa 

preocupação sempre foi essa, não importa como o aluno faça, mas que saiba fazer em 

qualquer lugar, dentro ou fora da escola. E saber ler Matemática seria o grande 

diferencial. Sem a capacidade de ler e interpretar expressões, os alunos não dispõem de 

mecanismos para verificar se um dado procedimento é correto. 

Depois dos conceitos anteriores terem sido absorvidos pelos alunos, partimos 

para encontrar a solução de uma equação do primeiro grau passo a passo, sem utilização 

de regras.  

Exemplo: Na equação 3x – 1 = 14 queremos encontrar o valor de x que satisfaça a 

igualdade. Podemos fazer a seguinte pergunta: “O triplo de um número menos 1 unidade 

é igual a 14. Qual é esse número? 

 1° passo:  

Queremos achar o valor de x, na equação 3x - 1 = 14. Para isso questionamos: O que 

precisa acontecer para ficarmos apenas com o 3x no primeiro membro da equação? 

Precisamos sumir com o (-1) do primeiro membro. E como podemos fazer isso sem 

alterar a equação inicial? Precisamos somar (+1) em ambos os membros da equação. Por 

quê? Propriedade 1: Se somarmos ou subtrairmos um mesmo número de ambos os 

lados de uma equação ela não se altera. Vamos verificar. 

3x - 1 = 14 3x – 1 + 1 = 14 + 1 3x = 15 

 2° passo 

Agora nossa equação é: 3x = 15. 

Já temos o valor de x? Podemos obtê-lo facilmente. A equação pode ser lida da 

seguinte maneira: Que número que multiplicado por 3 dá 15? Cinco. 
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Mas podemos obtê-lo fazendo contas. 

Que número devemos multiplicar no primeiro membro para ficarmos apenas com a 

variável x? 

Este número é 1/3, pois 1/3. 3x = x. Assim, multiplicando ambos os membros da 

equação por 1/3. 

3x = 15  3x. 1/3 =15. 1/3 3/3 x = 15/3  x = 5 

E finalmente encontramos o valor da equação que a torna verdadeira: x = 5. De fato, 

substituindo 5 na equação dada temos: 3 . 5 -1 = 14   15-1=14  14=14. Verdade. 

Logo, x = 5 é solução. 

Da mesma forma, continuamos a fazer junto com os alunos, outros exercícios, 

sempre os questionando o que deve ser feito. Para efeito do nosso trabalho é bom 

olharmos como os professores têm ensinados os alunos na resolução de uma equação do 

primeiro grau. 

Numa outra direção, o que vêm sendo feito em sala de aula é a memorização de 

passos e de regras de acordo com a situação que temos. Vamos ver como a resolução da 

equação: 3x-1 =14 vêm sendo trabalhada em sala de aula. 

3x - 1 = 14  Como (-1) está no primeiro membro, devemos passá-lo para o 

segundo, mas com o sinal trocado. Assim, nossa equação fica: 3x = 14 +1 

Somando 14+1. 

3x = 15  Como o 3 está multiplicando o x, devemos passá-lo para o segundo 

membro, dividindo. 

x =15/3   x= 5. 

E é assim que muitos professores ainda continuam ensinando equações e 

dificilmente mudarão. Para o aluno a Matemática não passa de manipulação de símbolos 

e de regras que devem ser seguidas sem ser questionada, faça assim que dá certo (LINS e 

GIMENEZ, 1997). A Álgebra consiste em um conjunto de ações para as quais é possível 

produzir significado em termos de números e operações. No entanto, percebe-se que o 

trabalho com o estudo algébrico não vai muito além de manipulações de símbolos que, 

na maioria das vezes, não possuem nenhum significado que não seja o de manipular 
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números e letras, sendo o seu estudo desenvolvido de forma mecânica. Dentro da nossa 

proposta, salienta-se a importância do papel do professor neste processo. É dele que 

devem vir os questionamentos, despertando a curiosidade do aluno (BRASIL, 1997).  

Nas atividades de sala de aula trabalhada, a primeira atividade foi apresentar 

oralmente uma equação Matemática, uma para cada aluno da sala e eles deviam resolvê-

la mentalmente. Por exemplo: Que número que somado com 10 dá 15? Na segunda 

atividade, as questões foram propostas na linguagem simbólica, uma para cada aluno da 

sala e eles deviam resolvê-la mentalmente. Por exemplo: x + 10 = 15. A terceira atividade 

era encontrar solução de uma equação, passo a passo. Por exemplo: x + 5 = 9. A última 

atividade sugerida envolvia situações-problema. 

Resultados Esperados nas atividades desenvolvidas 

Existem vários caminhos para resolver um problema. Um deles é por meio de 

tentativas. Esperamos que os alunos, na primeira atividade, saibam resolvê-la, outros 

terão que pensar um pouco, mas darão a resposta correta. Isso acontecerá, pois parecem 

situações corriqueiras do aluno e pela forma que estão sendo colocadas a estes. Na 

segunda atividade proposta à leitura desta linguagem Matemática, necessariamente 

depende da compreensão do significado dos símbolos. Nos problemas anteriores 

aparece à variável x, na qual figuram elementos desconhecidos que queremos descobrir. 

Já nesta atividade não acreditamos que teremos tanto acertos por envolver símbolos e 

números, por ser a primeira vez que são apresentados a estas equações. Será que as 

questões anteriores serão vistas pelos alunos como sendo a mesma coisa da primeira 

atividade proposta? Os alunos consideram a linguagem simbólica da Matemática muito 

formal. No entanto, se observarmos as duas atividades propostas anteriormente, nelas 

fica claro de que não há dúvida de que a linguagem algébrica simplifica a comunicação 

Matemática, por seu caráter universal, preciso e econômico, mas ao mesmo tempo da 

maneira como colocada na atividade 2, não significa nada para o aluno.  

Na terceira atividade, esperamos que os alunos consigam resolver as equações 

propostas, alguns preferiram fazer mentalmente à montar a equação e resolvê-la. Meira 

(1996) os alunos usam o procedimento de tentativa e erro como método inicial na 

resolução de equações e deste modo, estes alunos, possuem uma noção mais estruturada 
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do equilíbrio entre os lados direitos e esquerdos de uma equação. Alguns alunos devem 

fazer o método de transpor por ser uma versão reduzida do procedimento de efetuar a 

mesma operação em ambos os lados de uma equação.  Na quarta atividade, resolver um 

problema é determinar os valores desconhecidos, mas este deve satisfazer às condições 

impostas pelo enunciado. Nesta atividade esperamos que os alunos saibam resolvê-las, 

pois são situações-problema que podem resolver apenas fazendo cálculos mentais. 

Alguns podem ter dificuldades em resolvê-los, apesar de serem mais comuns, do que a 

atividade 2. 

 
 

Figura 11: alunos trabalhando nas atividades. 

Finalizando, para respondermos se os alunos avançaram durante o projeto, 

propomos atividades para avaliação deste, no qual são próximas das atividades 

desenvolvidas em sala de aula e não justifica apresentarmos aqui. 

Resultados Obtidos 

Certos que não devemos mais ficar questionando sobre o fracasso no ensino da 

Matemática nas escolas, procuramos caminhos para torna - lá agradável, estimuladora e 

com sentido para os alunos. Para amenizar este grave problema educacional, acreditamos 

que o ensino por compreensão e construção do conhecimento junto com os alunos é hoje 

em dia fundamental. Desta forma, nosso foco do trabalho na escola no qual o projeto PIBID 

atua, foi através do questionamento e da aplicação de atividades os alunos chegarem às 

propriedades que envolvem a resolução de uma equação do primeiro grau. 

O desenrolar nos nossos trabalhos foi muito produtivo para o conhecimento de 

todos os envolvidos: bolsistas do PIBID, professor supervisor e para os alunos. Durante as 
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atividades discutidas em sala de aula, nós trocamos ideias com a turma, tornamos a aula 

mais dinâmica, divertida e principalmente pudemos perceber que os alunos cresceram 

bastante na construção do conceito de Equação do 1° Grau e sua Resolução com 

entendimento dos passos necessários para a sua resolução. Os alunos de forma geral 

tiveram mais facilidade na passagem da linguagem natural para a simbólica do que vice e 

versa. Para sanarmos isso acreditamos que devemos trabalhar mais essa situação com os 

alunos. Já os problemas passaram a ter mais significado para os alunos, mas muitos 

resolveram com experimentação do que com os passos necessários para a solução de uma 

equação. 

No que diz respeito à linguagem Matemática, o docente ou o em formação deve 

buscar sanar as dificuldades encontradas nos conteúdos que englobam esta disciplina, que 

se atualizem e que reflitam sobre nossa proposta de leitura e escrita em Matemática, para 

que estas não reflitam no aprendizado de seus alunos. Sabemos que muitos professores 

antigos não receberam em sua formação o método de efetuar a mesma operação em 

ambos os lados de uma equação, por estar aparecendo nos livros mais atuais, para esses, o 

que receberam foi o método de transpor um elemento de um lado para outro. Mas este 

professor precisa de cursos de atualizações e que o desafio docente na tarefa de ensinar, 

hoje em dia, está na competência de propor aos alunos um aprendizado significativo para 

que seus alunos possam tomar decisões em qualquer situação de sua vida (BRASIL, 1997; 

ALARCÃO, 1996). Afirmam ainda que é tarefa do professor propor e gerir situações de 

aprendizagem na perspectiva de uma escola diferenciada, mais ativa e mais próxima da 

realidade. 
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Trabalhando a adição e subtração com materiais didáticos, como 

exemplo: a sapateria. 

Matemática/EaD – Polo de Costa Rica 

Mota, W. A. M.1 

Silva, J. N.1 

Silva, V. O.1 

Souza, A. A.1 

Lorenço, S. P.235 
Mongelli, M. C. J. G.3 

Burigato, S. M. M. S.3 

Resumo 

As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos bolsistas PIBIDianos na Escola Vale do 

Amanhecer iniciou com um levantamento prévio das dificuldades enfrentadas pelos 

alunos. Em que, verificamos que os mesmos não compreendiam o processo dos 

algoritmos da adição e subtração. Para sanar essas dificuldades encontradas, buscamos 

atividades com uso de materiais concretos que pudessem levar os alunos a compreender 

o algoritmo da adição e da subtração, escolhemos então, utilizar a sapateira que permite 

a visualização do processo de decomposição dos números nas operações citadas, pois 

trabalha com quadro valor lugar.   Foi possível verificar que as dificuldades foram sendo 

sanadas no decorrer das atividades, além disso, os alunos se mostraram mais motivados 

em resolver as atividades, de modo mais concreto, diferente do que é visto normalmente 

em sala de aula. 

  

                                                        
1Acadêmicos Bolsistas do PIBID. 
2 Supervisor do PIBID 
3 Coordenadores do projeto PIBID 
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Introdução 

O projeto “Trabalhando adiç~o e subtraç~o com materiais did|ticos” foi direcionado 

aos alunos do 5º e 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vale do 

Amanhecer, localizada no município de Costa Rica. E realizado pelos acadêmicos do 

curso de Matemática da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em 

conformidade com o PIBID, (Programa Institucional de bolsa de Iniciação a Docência). 

Este programa tem a parceria da UFMS e da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo é inserir os acadêmicos 

dentro da sala de aula, com objetivo de desenvolver metodologias de ensino 

diferenciadas, buscando com isso métodos que possam contribuir numa melhor 

aprendizagem dos alunos.  

Em um primeiro momento buscamos com o professor supervisor identificar 

problemas de aprendizagem dos alunos. Verificamos que os mesmos tinham muita 

dificuldade na resolução de atividades que envolvem as quatro operações, ou seja, a 

adição, subtração, multiplicação e divisão. E nos chamou atenção que os alunos do 6º 

ano n~o conseguiam compreender o significado do “vai um” na adiç~o e do “empresta” 

no caso da divisão. 

Diante disso, decidimos que para a primeira oficina seria importante aplicarmos 

conteúdos relativos à adição e subtração, através de situações problema, utilizando-se 

de materiais didáticos,  os quais terão por finalidade estimular os estudantes a 

compreensão da relação existente entre os algoritmos e as operações. 

Assim, escolhemos trabalhar a adição e a subtração através da utilização de materiais 

didáticos, especificamente a sapateira e do material dourado, os quais possibilitam que 

os alunos consigam trabalhar os algoritmos de maneira concreta, auxiliando na 

percepção do sistema de numeração decimal-posicional. Nesse artigo vamos apresentar 

como foi o trabalho realizado com a sapateira. 

Referencial Teórico 

Para a elaboração das atividades da oficina buscamos em alguns autores (MONGELLI, 

2009), (FREITAS e BITTAR, 2004) e (DANTE, 2009), informações de como devemos 
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proceder para uma melhor explicação de conteúdos, bem como, de situações problema 

que julgamos interessantes e que pudessem chamar a atenção do estudante. 

Assim, após a escolha do material a ser trabalhado e da elaboração das atividades a 

ser utilizadas nas oficinas, em que buscamos oferecer ao aluno uma forma diferenciada 

de trabalhar adição e subtração; aplicamos, em um primeiro momento a sapateira, e, em 

seguida utilizamos o material dourado e alguns jogos. Agora, apresentaremos o primeiro 

material que utilizamos na oficina, e de que trata esse trabalho, a sapateira.  

Conhecida como Quadro Valor Lugar, a sapateira é uma tabela confeccionada de 

forma lúdica com copinhos descartáveis e canudinhos. Tem por objetivo facilitar a 

aprendizagem Matemática (FREITAS E BITTAR, 2004), principalmente, das quatro 

operações, uma vez que é um material de fácil manipulação e que oferece ao aluno uma 

maneira facilitada de compreender como ocorrem as transformações dos grupos 

numéricos. Observe, em seguida, fotos dos alunos utilizando a sapateira para resolver 

situações problemas durante a oficina. 

 

 

Figura 12: alunos com a sapateira 

Destacamos a importância deste material didático, pois podemos trabalhar as 

operações matemáticas, oferecendo ao aluno a visualização concreta das noções 

referentes às unidades, dezenas e centenas, entre outros grupos de valores numéricos. 

Nas atividades utilizamos situações problema, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

apontam que a Resolução de Problemas deve ser: 

“[...] ponto de partida da atividade matemática. Essa opção traz implícita a 

convicção de que o conhecimento matemático ganha significado quando os 
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alunos têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver 

estratégias de resolução.” (BRASIL, 1998, p. 40). 

Procuramos em Dante (2009) algumas das atividades que utilizamos nas oficinas. 

Veja alguns exemplos de problemas proposto por ele: 

 No início de uma partida temos 125 figurinhas, mas durante o jogo ganhamos mais 14 

figurinhas. Com quantas figurinhas ficamos no final da partida? 

 Um menino tem 254 figurinhas de peixes no início de uma jogada, mas durante a jogada 

perde 123 figurinhas. Com quantas figurinhas ele ficou no final da jogada? 

Escolhemos trabalhar em grupos com os alunos na resolução das atividades, 

acreditamos que o aluno deve ter um papel ativo na aprendizagem e nessa perspectiva o 

papel do professor é outro, como apresenta os PCN, ele deve ser um facilitador, 

mediador, organizador e incentivador da aprendizagem. Neste sentido, o trabalho em 

grupo:  

“[...] estimula a cooperação entre os alunos, tão importante quanto a própria 

interação professor-aluno. O confronto entre o que o aluno pensa e o que 

pensam seus colegas, seu professor e as demais pessoas com quem convive é 

uma forma de aprendizagem significativa, principalmente por pressupor a 

necessidade de formulação de argumentos (dizendo, descrevendo, 

expressando) e de validá-los (questionando, verificando, convencendo.”, 

(BRASIL, P.38, 1998). 

Nessa oficina, nosso objetivo foi que o aluno compreendesse os algoritmos de adição 

e subtração principalmente em situações que envolvem trocas costumeiramente 

apresentadas como: o “vai um”, no caso da adiç~o e o “empréstimo”, no caso da 

subtração. Em seguida, apresentamos como foram encaminhadas as atividades. 

Atividades Desenvolvidas 

A oficina foi ministrada no 6º ano em uma turma de 26 alunos. 

Ao trabalharmos na sapateira, prosseguimos da seguinte forma, primeiramente 

explicamos o que significava cada copo de uma fileira, ou seja, que está nos oferece a 

ideia do quadro valor lugar, no qual estão contidas as unidades, dezenas, centenas, entre 

outros grupos de valores.  
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Em seguida, como são representados os números, sendo que as unidades serão 

representadas por canudos soltos e que juntando 10 canudinhos formamos um 

montinho amarrado que representa 1 dezena e que a cada 10 montinhos amarrados, 10 

dezenas, faremos um amarrado maior, no qual estarão contidos 100 canudos, ou seja, 1 

centena. 

Apresentamos a regra para utilizar na sapateira: coloca-se no máximo 9 (canudinhos 

ou amarradinhos) em cada copo que representa as unidades, dezenas e centenas, nunca 

10. Assim, se no copinho das unidades tiver 12 canudinhos o aluno deverá juntar 10 

canudinhos num amarradinho, e colocar no copo das dezenas e as 2 unidades restantes 

no copo das unidades, e assim em todas as posições.  

Após explicação de como trabalhar com a sapateira foram feitos alguns exemplos, 

como: 

4+3, 8+5, 17+9 e 86+32 – no caso da adição; 

9-7, 18-5, 51-39 e 100-62 – no caso da subtração. 

 Em seguida propomos as atividades com situações problema como exemplificado 

anteriormente. Os alunos iam resolvendo na sapateira e ao mesmo tempo, no caderno, 

eles montavam o algoritmo da adição, ou subtração, conforme o problema proposto. 

  

Figura 13: alunos trabalhando no caderno e na sapateira. 

Observamos que os alunos tinham muita dificuldade inicialmente em resolver as 

situações em que apareciam o “vai um”, por exemplo, e conforme resolviam com a 

sapateira através das trocas, feitas concretamente, e das discussões entre eles, 

começaram a resolver corretamente as atividades. A ideia era deixar que eles tentassem 
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resolver as dificuldades entre eles e nós iríamos intervir o mínimo possível, somente 

quando observássemos que eles não iriam conseguir avançar na atividade. 

Resultados Obtidos 

Durante a execução dos projetos percebemos que os alunos iam se soltando, 

aprendendo a trabalhar em grupo e passaram a ter mais facilidades nas resoluções dos 

problemas, pois, de uma maneira concreta, eles podiam resolver a atividade 

manipulando a sapateira e fazendo junto o algoritmo no caderno. 

A professora regente de sala achou relevante o trabalho realizado pelos PIBIDianos, e 

comentou a importância de começar a trabalhar com a sapateira já no segundo ano, pois 

é quando os alunos começam a ter a noção de quantidades e a introdução das unidades, 

dezenas e centenas. 

De fato, segundo Freitas e Bittar, o professor precisa conhecer materiais diversos, 

pois cada um tem características diferentes que podem possibilitar ao aluno 

compreender aspectos diversos de um conceito. Em particular, a sapateira “que permite 

construir junto com o aluno o algoritmo da adição e da subtraç~o” (p. 30, 2004). 

Percebemos com nosso trabalho o valor que a criança dá para o material de 

manipulação, por mais simples que seja como é o caso da sapateira, ele consegue 

prender a atenção dos alunos e leva-los a uma participação efetiva nas resoluções das 

atividades propostas. 

Esse trabalho mostrou também a importância dos professores de Matemática 

fazerem um trabalho integrado ao dos professores das séries inicias, pois muitos alunos 

chegam ao 6º anos do Ensino Fundamental sem compreender vários conceitos 

trabalhados nesses anos (BRASIL, 1998). 

Assim concluímos que o nosso trabalho veio para somar com o trabalho do professor 

regente e pudemos observar que contribuiu para o avanço dos alunos. Esse é o trabalho 

do PIBID, buscamos inovar e trazer novos métodos para o educador em formas de aulas 

diferenciadas, buscando a melhoria do aprendizado dos alunos. 
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Matemática e ENEM: possibilidades formativas na estruturação de 

uma oficina 
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Resumo 

Este texto busca apresentar a dinâmica de formação implementada no 

grupo PIBID - Matemática de Campo Grande no processo de elaboração de 

uma oficina sobre questões do ENEM. Com o intuito de explicitar o processo 

formativo do grupo PIBID - Matemática de Campo Grande, optou-se por 

assinalar para o modo como tem sido articulados teoria e prática nesse início 

de trabalho na Escola Estadual Maria Constança Barros Machado. Busca-se, 

aqui, esboçar uma primeira análise, possível a partir da articulação entre 

teorias do conhecimento, comunicação, resolução de problemas e avaliação. 

 

  



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 169 

Introdução 

O trabalho com esse grupo iniciou-se efetivamente, sob a atual coordenação, em 

agosto de 2011 e, desde então, tem-se buscado articular atividades de leitura, resenha e 

debates que antecedem as idas frequentes à Escola Estadual Maria Constança Barros 

Machado.  

As primeiras reuniões com os professores de matemática, coordenadores e 

diretora da escola (sempre junto com o professor supervisor) procuraram delinear as 

características do trabalho do PIBID, bem como estabelecer uma parceria em que fosse 

focada a formação de todos os envolvidos e, de modo mais presente, dos bolsistas 

participantes do PIBID. Com o intuito de que as ações a serem implementadas na escola 

sempre partam de sua demanda, duas ações foram inicialmente pensadas: o 

oferecimento de plantões que atendessem aos três períodos de funcionamento da 

unidade escolar e a estruturação de oficinas que abordassem questões de matemática do 

ENEM. Os plantões têm seu horário previsto de modo a atender não somente alunos 

interessados em discutir suas dúvidas em matemática, mas também professores que 

queiram discutir o andamento das atividades junto aos alunos do PIBID e sugerir ações 

específicas. A oficina sobre questões do ENEM foi estruturada e implementada junto aos 

alunos de cinco salas do terceiro ano do Ensino Médio e constitui-se como foco deste 

texto.  

Referencial Teórico 

O trabalho que vem sendo desenvolvido por este grupo, baseia-se no Modelo 

Teórico dos Campos Semânticos proposto por Romulo Campos Lins. Dois são os 

conceitos principais desse modelo: a comunicação e o conhecimento.  

A discussão acerca do processo comunicativo envolve um questionamento acerca 

do cl|ssico modelo “emissor-mensagem-receptor”, inserindo nesse contexto as 

distinções entre ser biológico (o outro) e ser cognitivo (a direção para a qual me dirijo). 

Nessa nova estrutura, a comunicação não é natural ou sempre efetiva, mas flui melhor 

na aproximação entre os seres acima citados. Quando alguém fala, sempre o faz em 

direção a alguém e esse alguém não é o outro à sua frente, mas a direção para a qual se 

coloca a falar. Do mesmo modo, quem ouve acessa resquícios da mensagem enviada por 
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um ser biológico inacessível, ou seja, ouve de um ser cognitivo por ele constituído. Em 

nossa leitura, o diálogo (como compartilhamento de um espaço comunicativo) coloca-se 

como um meio de aproximação entre seres cognitivos e biológicos, sem que esses 

passem a coincidir. Considerando essa abordagem e a concepção de que conhecimento é 

uma crença-afirmação acompanhada de uma justificação que me autoriza a enunciar 

essa crença, o trabalho desse grupo começou a ser estruturado. 

A essa perspectiva teórica foram articuladas outras três, harmônicas em relação 

ao Modelo Teórico dos Campos Semânticos, a perspectiva investigativa no processo de 

ensino e de aprendizagem, a resolução de problemas e a análise de erros. 

Com Skovsmose e Penteado (2007) foi possível vislumbrar possibilidades 

educativas via estruturação e desenvolvimento de projetos na Dinamarca, discutindo, 

assim, uma postura diferenciada para a figura do professor. O desenvolvimento de 

autonomia e de uma postura investigativa colocam-se como uma direção possível aos 

trabalhos desse grupo, tanto em relação à formação dos bolsistas do projeto quanto em 

relação à própria escola ao levar adiante práticas implementadas por esse grupo, mas de 

modo independente deste. 

Com o intuito de estruturar uma oficina que abordasse questões de matemática 

do ENEM e, com isso, criássemos oportunidades para discutir conteúdos já levantados 

junto aos professores da Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado como 

problem|ticos; optamos pela abordagem metodológica “resoluç~o de problemas” na 

vertente discutida por Onuchic (1999). A opção pelo estudo dessa abordagem deu-se 

por inúmeras razões: a possibilidade de ensino de matemática via resolução de 

problemas, o trabalho com leitura e interpretação de textos, a potencialidade de colocar 

os alunos para trabalharem em grupo (incentivando uma comunicação mais fluente, por 

considerar que o diálogo entre alunos ocorre de modo mais frequente e fácil do que 

aquele que se coloca entre professores e alunos), o estímulo para que os alunos 

trabalhem sua argumentação de modo a explicitar o que até aqui temos chamado de 

conhecimento (ou seja, não somente a resposta correta, ou uma crença-afirmação, mas a 

justificativa que lhe leva a afirmar como correta uma determinada alternativa), entre 

outros. 
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Desse modo, buscando atender a solicitação feita pela instituição com a qual 

trabalhamos, foram selecionadas dez questões de provas do ENEM de anos anteriores. 

Dessas dez, cinco foram selecionadas em provas específicas de matemática e cinco foram 

selecionadas em provas da área de Humanas de modo que usassem pensamento 

matemático em sua resolução. 

O trabalho com a Resolução de Problemas apresenta um aspecto subjetivo 

fundamental que está ligado ao conceito de problemas como aquilo para o qual não se 

tem uma solução imediata, mas um interesse em buscá-la. Desse modo, o que se 

caracteriza como um problema para um aluno, pode, naturalmente, não se configurar 

desse modo para outro. Nessa perspectiva, foram selecionadas questões que 

englobassem conceitos diversos e estratégias diferenciadas de resolução. As temáticas 

abordadas foram: análise de gráfico, funções, progressão aritmética, geometria plana e 

espacial, lógica, regra de três, conversão de unidades, leitura e interpretação de texto (a 

maior parte destas já sugeridas pelos professores do Ensino Médio para exploração por 

meio das atividades do PIBID). 

As questões selecionadas foram analisadas, assim como as produções escritas dos 

alunos, na perspectiva de Santos e Buriasco (2008 e 2009). Segundo esses autores, a 

análise de enunciados das questões passa pela identificação de um conteúdo realístico 

(há indícios de que há uma plausibilidade maior na leitura, quando o problema faz 

referência a um contexto de vida real do aluno), das potencialidades em termos de 

números de resoluções e mobilização de distintos conteúdos para seu encaminhamento, 

entre outros. O próprio estudo das resoluções propostas por alunos dão indícios para 

uma análise do enunciado proposto. 

É também desses autores que parte um questionamento quanto à análise de erros 

dos alunos e uma crítica ao que reconhecem ser uma leitura pela falta: “o aluno errou 

isso, porque lhe falta saber tal conteúdo, porque n~o domina tal relaç~o”. Segundo 

Santos e Buriasco (2008), “ao tratarmos do erro, estamos tratando do que os alunos n~o 

fizeram em relação ao que eles deveriam ter feito, estamos olhando para esses ‘erros’ 

pela perspectiva do acerto, acreditando que nossos alunos estão fazendo as mesmas 

inferências e significações que nós fazemos” (p.90). 
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Como contrapartida, os autores propõem um estudo acerca das “maneiras de 

lidar” do aluno, buscando identificar traços do que este sabe, do que mostrou dominar 

ao articular determinada resolução. É a partir dessa identificação, pelo que existe e não 

pelo que falta, que os autores propõem uma intervenção pedagógica.  Santos e Buriasco 

(2008) partem, assim, da ideia de que o aluno  

“[...] não interpretou equivocadamente o enunciado da questão, não utilizou um 

procedimento incorretamente; ele realizou essas ações pelo modo 

idiossincrático de expressar suas maneiras de interpretar e resolver o 

problema que construiu a partir do enunciado da questão. O aluno construiu a 

sua maneira de lidar com aquela situação. Como julgar uma resolução errada do 

aluno se a questão que ele interpretou foi outra?” (p.91) 

“[...] O que queremos mostrar é a impossibilidade de fazermos uma leitura da 

atividade matem|tica dos alunos, se estivermos ancorados na idéia do ‘erro’. De 

fato, ao estarmos em sala de aula, devemos oportunizar aos nossos alunos 

estratégias e procedimentos considerados corretos para que eles possam 

resolver seus problemas de uma maneira eficiente. Mas não podemos ignorar 

seus modos particulares de pensar e, a partir deles propor que conheçam 

outros.” (p.96). 

No contexto da resolução de problemas, Santos e Buriasco (2008) colocam a 

existência de pelo menos uma duplicidade: o problema proposto e o problema resolvido. 

Essa diferenciação emerge do próprio Modelo Teórico dos Campos Semânticos acima 

citado, base para a discussão desses autores, que assinala para o fato de que a 

mensagem emitida nem sempre é a mensagem recebida. 

Lins (1999) afirma, nessa perspectiva, o que poderíamos considerar como uma 

postura educacional: 

“Não sei como você é; preciso saber. Não sei também onde você está (sei apenas 

que está em algum lugar); preciso saber onde você está para que eu possa ir até 

lá falar com você e para que possamos nos entender, e negociar um projeto no 

qual eu gostaria que estivesse presente a perspectiva de você ir a lugares novos. 

(p.85).” 
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Atividades Desenvolvidas 

Apoiados na perspectiva teórico metodológica da Resolução de Problemas foram 

selecionadas dez questões de provas do ENEM de diferentes anos e foi articulada uma 

dinâmica de trabalho com os alunos durante as aulas (cedidas pelos professores).  

Como dito anteriormente, as questões selecionadas incluíam cinco questões das 

provas de Matemática e cinco de Humanas que previam, em sua resolução, algum 

raciocínio matemático. Seus enunciados foram analisados em reunião específica de 

modo a, por meio dos estudos realizados por Santos e Buriasco (2009), identificar as 

potencialidades e limitações das questões selecionadas.  

Na escola foram negociados espaços nas aulas por duas semanas seguidas. A 

primeira semana para que os alunos tivessem um primeiro contato com as questões e 

tempo para, em grupo, buscar soluções; e uma segunda semana em que o grupo do 

PIBID - Matemática atuaria mais efetivamente em sala, buscando uma análise conjunta 

das resoluções propostas e apontando alternativas de leituras e conceitos para aqueles 

problemas. 

Desse modo, foi estruturado um trabalho em grupo entre os alunos do terceiro 

ano do Ensino Médio, de forma que estes se colocassem a discutir e mobilizar estratégias 

para a solução das questões propostas. Havia uma orientação para que as respostas 

viessem acompanhadas de uma justificativa (descrição de pensamento, contas, esboço 

de um padrão encontrado, entre outros). Essa justificativa é fundamental para o 

trabalho, pois é através dela, de sua análise que poderíamos entender a leitura feita 

pelos alunos e a lógica de sua construção, em outras palavras, entender o conhecimento 

que o aluno buscou mostrar. 

Entre a primeira e a segunda semana de trabalho foram realizados trabalhos de 

discussão sobre as resoluções propostas pelos alunos e de mapeamento dos conceitos 

mobilizados por eles para encaminharem as questões propostas. Foram realizadas 

discussões acerca das “incorreções” percebidas, buscando abord|-las segundo a 

perspectiva das “maneiras de lidar”.  

Assim, a segunda semana de trabalho na escola foi estruturada de modo a 

explorar os argumentos dos alunos, trabalhar a leitura de problemas e extração de 
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conceitos por eles abordados e, a partir de uma reunião com o supervisor do projeto na 

escola, apresentar soluções alternativas àquelas emergentes da sala.  

Como assinalado inicialmente, o trabalho do PIBID - Matemática em Campo 

Grande teve início efetivo na escola no mês de agosto e, portanto, entre os estudos 

iniciais, o mapeamento das características de todos os alunos (Ensinos Fundamental e 

Médio) e professores de matemática do Ensino Médio, elaboração das ações a serem 

implementadas e sua efetivação, houve pouco tempo. Desse modo, as análises que aqui 

apresentamos são ainda iniciais. 

Entre as dez questões aplicadas na oficina foi selecionada uma questão a ser 

analisada, a questão 45 do ENEM cancelado de 2009 (Figura 14). 

 

Figura 14 – Questão 45 do ENEM 2009. 

Esta questão apresenta um caráter interdisciplinar, além de ter um conteúdo 

realístico (no sentido apontado por Santos e Buriasco, 2009) que pode auxiliar na 

interpretação por parte dos alunos. O enunciado em questão traz um informativo inicial 

para que o aluno possa analisar o consumo de energia. Dessa forma é trazida uma tabela 

contendo a conta da energia gasta por uma estudante e suas três amigas contendo vários 

dados a serem relacionados, sendo eles consumo total de energia, valores totais gastos, 

entre outros. Pede-se para que o aluno calcule qual seria o acréscimo na conta de luz no 

caso das estudantes utilizarem um secador de 1000 w de potência por 15 minutos, cada 

uma, por dia durante 20 dias. O exercício traz o elemento “uma menina e suas três 

amigas”, em que “uma” deve ser encarado n~o como um artigo indefinido, mas sim como 

o numeral cardinal “1” (veremos mais adiante que esse tipo de escrita confunde o leitor). 

Também o exercício exige que o aluno realize conversões de medidas de W/h para 

KW/h e de minutos para horas. 
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Considerando essa mesma questão, toma-se como referência para este texto, a 

resolução de dois grupos de alunos. 

Resolução 1 

 
Figura 15: Resolução de tipo 1 realizada pelos alunos da Questão 45 do ENEM 

2009. 

Nesta resolução observamos que os alunos realizam o produto de 15 minutos por 

4 meninas para descobrir o tempo de consumo diário do secador, obtendo 60 minutos 

como resultado. Posteriormente, realizam outro produto de 60 minutos por 20 dias, 

resultando em 1800 minutos. Outro ponto observado, é que os alunos desse grupo 

conseguiram fazer a conversão necessária de 1000 w/h para 1KW/h e de 1800 minutos 

para 20 horas. Com isso puderam chegar que a quantidade gasta no mês foi de 20 KW/h. 

Os alunos apresentam, ainda, domínio sobre razão e proporção, pois utilizam a razão 

entre o consumo total e o valor total gasto para calcular de quanto seria o acréscimo. 

Tendo como base a estratégia elaborada e a leitura da questão proposta, os alunos foram 

capazes de chegar à resposta correta. 

Resolução 2 

Nesta questão podemos observar que a interpretação do enunciado foi distinta, pois 

os alunos consideraram apenas três amigas utilizando o secador, desconsiderando uma 

estudante. Entre as discussões acerca da solução proposta, surgiu a ideia de que, ao 

buscar as informações para uma questão matemática, busca-se por numerais (no caso 3) 

como dados do problema. Considerando a quantidade de três estudantes, a estratégia 

elaborada e a resolução são coerentes. Esse grupo de alunos conseguiu fazer as 

conversões corretamente, soube utilizar os dados extraídos do enunciado e soube 

trabalhar com as proporções do valor que as estudantes irão pagar pelo acréscimo. 

Como o problema resolvido não foi exatamente o problema proposto, o grupo chegou a 
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um resultado que não estava entre as alternativas e tomou o cuidado de aproximar o 

resultado para uma das alternativas indicadas. 

 

Figura 16: Resolução de tipo 2 realizada pelos alunos da Questão 45 do ENEM 
2009. 

Resultados Obtidos 

As análises dos enunciados das questões selecionadas do ENEM, de um modo 

geral, evidenciam uma diferença qualitativa no que se refere à sua amplitude: algumas 

situações-problema possibilitam inúmeras resoluções com a mobilização de diversos 

conteúdos matemáticos, enquanto outras apresentam domínio restrito, não permitindo 

essa variedade de estratégias.  

De um modo geral, as análises das resoluções dos alunos evidenciam uma 

variedade de interpretações das questões propostas e, em vários casos, dentro dessa 

variedade, o esboço de um pensamento lógico matemático. O enunciado dos problemas, 

em termos da ênfase ou não-ênfase em determinados termos, da utilização de artigos ou 

numerais, entre outros, afetou diretamente a construção de diferentes leituras e, com 

isso, diferentes estratégias de resolução (corretas em relação ao problema resolvido e 

erradas em relação ao problema proposto). 

A an|lise feita a partir da busca pelas “maneiras de lidar” posicionam o professor 

e, neste caso, o grupo de alunos a trabalhar as questões do ENEM na Escola, de modo que 

este perceba o que o aluno tem a oferecer e onde se localiza a dificuldade a ser 
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trabalhada (leitura e interpretação de texto, extração de dados de uma situação 

problema, um algoritmo matemática específico, entre outros). 

O trabalho desenvolvido até o momento tem contribuído para que explicitemos 

nossas concepções e, de modo intencional, estruturemos ações coerentes com as 

concepções explicitadas. 
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Contextualização de Sólidos Geométricos através de material lúdico 

e tecnológico 

Matemática/Campus do Pantanal 
Rocha, C. A. S. da 
Santos, I. K. dos 

Silva, B. R. da 
Silva, E. V. da 

Resumo 

O presente trabalho aborda materiais elaborados pelos pibidianos deste 

grupo, para o aprimoramento do ensino da geometria em sala de aula. 

Procuramos fugir do ensino tradicional, que trata a geometria somente com 

ilustrações nos livros didáticos, através da apresentação de sólidos de isopor, 

de aula no laboratório de informática e de utilização de um jogo que 

contextualiza o conteúdo de sólidos geométricos. Além de trabalharmos o 

conteúdo de geometria, conseguimos, por exemplo, com o jogo Piff 

Geométrico, fazer com que os alunos interagissem entre si, rompendo a 

individualidade estabelecida entre eles. Nos trabalhos com softwares, 

buscamos melhorar a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo de 

geometria e, ao mesmo tempo, minimizar as dificuldades dos mesmos em 

manipular determinadas ferramentas computacionais. Tentamos mostrar aos 

alunos que a informática é uma importante ferramenta de aprendizagem se 

usada de maneira eficaz. Todo este trabalho lúdico-tecnológico colaborou e 

muito no entendimento do conteúdo que, até o presente momento, não se 

apresentava concretizado pelos alunos. Eles estavam com grande dificuldade 

em compreender o conteúdo de geometria e com o auxílio das atividades 

práticas desenvolvidas apresentaram um razoável aproveitamento. Visando 

melhorar o ensino da geometria, cada atividade proposta teve um enfoque 

dentro dos critérios estabelecidos pelos pibidianos como fundamentais para 

a assimilação do conteúdo. Tais atividades foram separadas em: a) Oficinas 

expositivas de material concreto; que focaram na visualização e na 

manipulação concreta do conteúdo; b) Oficinas de jogos; que focaram na 
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fixação e no entendimento do conteúdo ministrado; e, c) Oficinas de 

softwares; estas abrangeram visualização, manipulação, fixação e 

entendimento do conteúdo ministrado. Vale ressaltar que todas as atividades 

tomadas como base para este trabalho foram realizadas com os alunos dos 

sextos anos. Elas procuraram atender encarecidamente o contexto vivido 

pelos alunos. Toda esta contextualização do conteúdo através do concreto e 

da tecnologia teve o envolvimento do professor, do aluno e do pibidiano com 

a realidade do ensino da educação encontrada naquela Unidade Escolar. É de 

grande importância que a contextualização matemática esteja presente no 

cotidiano das aulas. Dessa maneira, o aluno poderá sanar eventuais ou 

grandes dificuldades encontradas no decorrer do conteúdo ministrado. Jogos, 

oficinas concretas, utilização de softwares, entre outras atividades, vêm para 

incrementar o ensino da matemática dentro do contexto vivido pelos alunos e 

é isto que propomos neste trabalho. 
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Introdução 

Você já deve ter perguntado a si mesmo (ou a seu professor): 

“Para que eu devo estudar matem|tica?” 

Há três respostas possíveis: 

1ª -  A matemática permite que você conheça melhor a realidade; 

2ª - A matemática pode ajudar você a organizar raciocínios; 

3ª - A matemática pode ajudar você a fazer descobertas. 

O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por 

parte de quem ensina como por parte de quem aprende: de um lado, a constatação de 

que se trata de uma área de conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante 

dos resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à sua aprendizagem.  

A constatação da sua importância apoia-se no fato de que a Matemática desempenha 

papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações 

no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na 

formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do 

raciocínio dedutivo do aluno. No entanto, cada professor sabe que enfrentar esses 

desafios não é tarefa simples, nem para ser feita solitariamente. A disciplina Matemática 

é um instrumento que pretende estimular a busca coletiva de soluções para o ensino 

dessa área. Soluções que precisam transformar-se em ações cotidianas que efetivamente 

tornem os conhecimentos matemáticos acessíveis a todos os alunos. 

As oficinas que foram trabalhadas em sala de aula e no laboratório de informática 

procuraram trabalhar diversificadamente com os alunos, no caso com materiais 

concretos e softwares matemáticos, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997).  

“(...) A Matem|tica é componente importante na construção da cidadania, na 

medida em que a sociedade utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos 

e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. A 

aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado; aprender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe 
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vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos. Recursos 

didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadora, computadores e outros 

materiais têm um papel importante no processo de ensino aprendizagem. 

Contudo, eles precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da 

análise e da reflexão, em última instância, a base da atividade matem|tica” 

(BRASIL, 2002). 

A importância da definição dos PCNs para um país como o Brasil, marcado por 

enormes desigualdades sociais e pela diversidade cultural, além da grande dimensão 

territorial, reside fundamentalmente na urgência de se reconhecer o princípio da 

equidade no interior da sociedade. Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo de locais 

com pouca infraestrutura e condições socioeconômicas desfavoráveis, deve ter acesso 

ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como uma forma 

sensata de se aprender. 

Com todo esse embasamento teórico foi procurado trabalhar a geometria e suas 

aplicações no contexto vivido pelos alunos atendidos. 

Referencial Teórico 

Estimular o aluno é a principal função do professor. Para tanto, não basta ilustrar 

todas as aulas e, sim, ilustrar todo um contexto escolar. O professor deve preparar suas 

aulas seguindo as referências curriculares fornecidas pelas instituições de ensino e 

também, embasado na realidade da escola. 

O ensino fundamental está estruturado nos termos previstos pela Lei Federal nº 

5.692, de 11 de agosto de 1971, que, entretanto, manteve em vigor vários dispositivos da 

LDB de 1961. Dentre estes, destaca-se o artigo 1º que afirma ser a educação nacional 

"inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana", tendo por 

finalidade:  

 A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da 

família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

 O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 

 O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 
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 O desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do 

bem comum; 

 O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e 

tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do 

meio; 

 A preservação e expansão do patrimônio cultural; 

 A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política 

ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça. 

O presente trabalho segue o tópico de Espaço e Forma, pois nele é trabalhada a 

geometria e ela é o foco de nosso contexto. 

Atividades Desenvolvidas 

Procuramos abordar os conteúdos que os alunos estavam estudando ou já haviam 

estudado e, seguidamente, aplicamos uma avaliação inicial para uma melhor 

compreensão do conhecimento do aluno. Após essa avaliação aplicamos atividades 

envolvendo material concreto e lúdico. E, posteriormente, aplicamos outra avaliação 

para verificar se obtivemos resultados positivos. Alguns dos trabalhos efetuados foram: 

oficinas de sólidos, de jogo (Piff geométrico) e de software (Polly), nos quais obtivemos 

um notável interesse dos alunos que mesmo sem perceber estavam aprendendo de 

maneira divertida e assim despertando-os para novos métodos de aprendizagem. 

Trabalhando também a contextualização pudemos acrescentar algo mais no 

aprendizado do aluno para que, com o passar dos anos, eles possam diferenciar as 

formas geométricas e o seu conhecimento venha a evoluir a partir do que puderam 

aprender tanto com seus mestres quanto com as atividades aplicadas pelos pibidianos.  
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Procurando atender as questões consideradas importantes para o aprendizado do 

aluno foram realizadas três atividades com as turmas dos 6º anos. Foram elas: 

 Oficinas de sólidos geométricos 

Nesta oficina foi proposto ao aluno uma forma concreta de visualizar os sólidos 

geométricos. Dentro desta proposta foi incrementado uma maneira simples de se 

conhecer as principais características dos mesmos, tais como, número de vértices, 

faces e arestas. Antes da aplicação desta oficina foi aplicada aos alunos uma atividade 

para avaliar se os mesmos tinham os conhecimentos citados acima sobre os sólidos. 

Como o resultado obtido foi abaixo do esperado enfocamos esta oficina no propósito 

de esclarecer eventuais dúvidas. Foi demonstrado ao aluno como identificar as faces, 

vértices e arestas dos sólidos e, em seguida, fizemos o trabalho de identificação junto 

com os alunos.  

 Oficina de jogos (PIFF geométrico) 

Tal oficina veio com o propósito de fixação de tudo que o aluno aprendeu na 

oficina de sólidos geométricos e ainda mostrar ao aluno outras características dos 

sólidos e suas respectivas planificações numa forma de jogo onde o aluno aprenderia 

brincando e sem a pressão de decorar e sim com a satisfação de aprender. As regras 

deste jogo são: 

O jogo pode ser realizado com o número de 4 a 6 participantes. O objetivo é formar 

pares de cartas que se refiram a um mesmo sólido geométrico. 

Instruções: 

(1ª) Distribuir as cartas aos participantes de modo que todos recebam a 

mesma quantidade de cartas, exceto quem as distribui que receberá uma carta a 

mais. 

(2ª) Após a distribuição das cartas, cada participante deve verificar se há pares 

de cartas em sua mão. Se houver, deverá mostrá-los aos demais jogadores. Em 

seguida, deverá deixar os pares de cartas sobre a mesa. 

(3ª) O jogador da direita em relação a quem distribui as cartas, inicia o jogo. 

Ele retira uma carta do jogador que está à sua esquerda. Se esta carta forma um 

par com alguma das suas, ele deverá colocá-lo sobre a mesa, à vista dos demais 
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jogadores. Se não formar o par, será a vez do jogador da direita. O próximo 

jogador pega a carta, verifica se forma par e prossegue o jogo, obedecendo 

sempre ao sentido anti-horário. 

(4ª) Se um jogador apresentar aos demais jogadores um par errado, deverá 

pegar as cartas novamente, será punido e deixará de jogar na rodada seguinte. 

(5ª) O jogo chegará ao final, quando os pares estiverem formados, restando 

apenas um jogador com uma carta na mão. O jogador que ficou com a carta que 

não possui par é o perdedor. 

 Oficina de software (Polly) 

Esta oficina veio com o intuito de sanar qualquer dificuldade restante do aluno em 

relação aos sólidos geométricos. 

 

Figura 17: Planificação do octaedro através do software Polly. 

Por ser um software que dá ao aluno a liberdade de mexer com o sólido (colocando-o em 

diferentes sentidos e planificando-o), ajudou e muito nas partes de fixação e visualização 

do conteúdo, e mais, das três oficinas aplicadas essa foi a que despertou um maior 

interesse nos alunos.  
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Resultados Obtidos 

Durante a aplicação das oficinas nos deparamos com alguns obstáculos tais como: 

falta de interesse de alguns alunos em participar no início das atividades e falta de 

conhecimento na hora de trabalhar operações básicas da matemática. Como nosso 

principal objetivo na aplicação das atividades é a busca da melhoria do ensino de 

matemática, fizemos o possível para sanar estas dificuldades encontradas. Procuramos 

interagir e prender a atenção dos alunos através das oficinas e preparamos uma oficina 

para recuperar conhecimentos básicos em matemática dos quais são deficientes.  

Após a aplicação das atividades envolvendo os recursos metodológicos citados no 

texto, os alunos fizeram outra avaliação para que pudéssemos, de alguma forma, 

quantificar o aproveitamento obtido por eles. O resultado que obtemos foi abaixo do 

esperado pois o que gostaríamos, é claro, é que todos os alunos tivessem apresentado 

cem por cento de aproveitamento. Mas, houve uma melhora significativa no aprendizado 

do conteúdo e, com isso, chegamos { seguinte conclus~o: “A educaç~o n~o pode ser 

medida em dados e sim em propósitos, ou seja, não dá para avaliar o desempenho do 

aluno em um curto espaço de tempo, mas sim num amplo contexto escolar, não se 

prendendo a eventuais notas e sim ao desempenho do aluno nas atividades propostas”. 

Assim, se este aluno for avaliado num espaço de tempo considerável seu aproveitamento 

será ainda melhor. 
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Explorando a função quadrática com o software Geogebra  

Matemática/Campus do Pantanal 

Cárcano, M. F. D. 
Marques, M. F. P. 
Oliveira, J. M. S.  
Santos, R. B. dos 

Resumo 

O uso de espaços informatizados para o ensino da matemática desenvolve 

ações que caracterizam uma matem|tica “construída” em que o aluno pode 

manipular, interpretar e conjecturar modelos matemáticos, mudando o 

cotidiano de uma educação tradicional, promovendo assim a melhoria do 

ensino. Dessa forma, escolhemos o software Geogebra para o ensino do 

conteúdo de função quadrática. Ele é um software que permite trabalhar a 

matemática de uma forma dinâmica e deixa que os alunos explorem o 

conteúdo de função quadrática através da construção de gráficos de 

parábolas. A sua utilização possibilita, em geral, um maior tempo para análise 

e fixação do conteúdo, expõe o aluno a desafios constantes, estimula a 

investigação e pode aumentar a participação do aluno na construção da 

aprendizagem do conteúdo de funções. A principal preocupação, quando da 

utilização deste software, foi a de não tratar o conteúdo de funções já 

trabalhando conceitos prontos. Sugerimos que os alunos construíssem 

gráficos de funções quadráticas, do tipo f(x) = ax2+bx+c, alterando apenas os 

coeficientes. Se estas construções fossem efetuadas manualmente, o tempo 

despendido seria muito extenso, o que, na maioria das vezes, tornaria essa 

abordagem impraticável. Computadores e calculadoras gráficas servem para 

facilitar essas construções, viabilizando o tempo para reflexão e 

conceituação, através de análises e observações das ocorrências ao se alterar 

os coeficientes “a, b e c” de uma funç~o do segundo grau. Relatamos, neste 

trabalho, as atividades desenvolvidas com a aplicação do software Geogebra 

no primeiro ano do ensino médio. E, com a sua utilização, procuramos 

desenvolver, junto com os alunos desse ano, a construção de conceitos 
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matemáticos de forma crítica e reflexiva, em conformidade com a proposta 

das Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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Introdução 

A educação no novo contexto dos dias atuais deve desenvolver no aluno a capacidade 

de selecionar o mais relevante em cada situação, procurar trabalhar em equipe para 

compartilhamento de conhecimentos específicos e nos capacitar para adquirir novas 

habilidades e conhecimentos, que se traduzirão em fator competitivo em nossa vida 

profissional. Nesse contexto, a educação precisa dar conta de preparar o cidadão 

adequadamente para sobreviver na nova sociedade que se forma. Nessa mesma 

perspectiva, entendesse que o objetivo principal da incorporação das tecnologias no 

âmbito educacional deve ser a construção da cidadania. 

Os alunos, por intermédio do software apresentado, terão uma nova ferramenta para a 

resolução de problemas e, concomitantemente, entusiasmo para aprender. Além disso, 

com a Internet oferecendo imensas possibilidades de busca de informações, eles 

poderão aprofundar o conhecimento visto através da comunicação com pessoas 

especialistas neste conteúdo. O uso do computador no processo de ensino-

aprendizagem leva a uma mudança de posicionamento do professor frente ao aluno, 

proporcionando uma maior interação com o aluno. 

O projeto propõe um trabalho diversificado na sala de aula, através das oficinas, 

pressupondo o reconhecimento de que a situação normal em uma sala de aula é a 

diferença de ritmo, de motivação e de formação, e de que queremos respeitar o direito 

de todos de acesso ao conhecimento. Ao mesmo tempo em que pretendemos melhorar 

as metodologias de ensino e o uso de recursos tecnológicos da escola, antecipamos a 

aproximação do acadêmico com a sala de aula. Situação esta que muitas vezes é 

discutida nas aulas de Prática de Ensino do Curso de Matemática e só vivenciada com o 

Estágio Obrigatório. 

Referencial teórico 

A ideia partiu de situações e desafios que o jovem do ensino fundamental e médio 

enfrentara no âmbito escolar, no mundo do trabalho e no exercício da cidadania 

marcado pela mobilização de conhecimentos e habilidades. 

Nessa etapa da escolaridade, portanto, a Matemática vai além de seu caráter 

instrumental, colocando-se como ciência com características próprias de investigação e 
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de linguagem e com papel integrador importante junto às demais Ciências da Natureza. 

Enquanto ciência, sua dimensão histórica e sua estreita relação com a sociedade e a 

cultura em diferentes épocas ampliam e aprofundam o espaço de conhecimentos não só 

nesta disciplina, mas nas suas inter-relações com outras áreas do saber. 

Conforme destacam os PCNEM (2002) e os PCN+ (2002), o ensino da Matemática 

pode contribuir para que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à 

representação, compreensão, comunicação, investigação e, também, à contextualização 

sociocultural.  

“Aprender Matem|tica de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e 

habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que 

instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para 

compreender e interpretar situações para se apropriar de linguagens 

específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar 

decisões, generalizar e para muitas outras ações necess|rias { sua formaç~o” 

(PCN+; 2002) 

A utilização de recursos como o computador pode contribuir para que o processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática se torne uma atividade experimental mais rica, 

sem riscos de impedir o desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos sejam 

encorajados a desenvolver seus processos metacognitivos e sua capacidade crítica. 

Através desse recurso, o professor poderá desempenhar um papel fundamental na 

criação, condução e aperfeiçoamento das situações de aprendizagem. 

Em Matemática existem recursos que funcionam como ferramentas de visualização, 

ou seja, imagens que por si mesmas permitem compreensão ou demonstração de uma 

relação, regularidade ou propriedade. 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que hoje a computação gráfica é um 

recurso bastante estimulador para compreensão e análise do comportamento de 

gráficos de funções bem como as alterações que estes sofrem quando ocorrem 

mudanças nos parâmetros de suas equações. 

O uso do computador como recurso de ensino para determinados conteúdos pode 

proporcionar um trabalho mais ativo por parte do aluno. A matemática ganhará 
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significado e, trabalhando também com a contextualização do conteúdo, tornará a 

aprendizagem motivadora, que leva o aluno a superar o distanciamento entre os 

conteúdos estudados e a experiência do mesmo, estabelecendo relações entre os tópicos 

estudados e entre a matemática e outras disciplinas. 

Atividades Desenvolvidas 

Com a necessidade de sair dos métodos tradicionais, procuramos alternativas que 

não se restringem somente ao giz e à lousa. Utilizamos então o laboratório de 

informática. Um de nossos recursos bastante significativo foi à utilização do software 

gratuito Geogebra, que foi utilizado para trabalhar uma oficina que tinha como principal 

objetivo mostrar ao aluno de forma dinâmica o estudo de funções do 2º grau.  

Entre os diversos aspectos através dos quais podemos analisar as atividades 

desenvolvidas de função quadrática usando o software Geogebra alguns merecem 

destaque, tais como: a avaliação inicial, a oficina aplicada e a avaliação final. 

Foi analisada primeiramente a importância de uma avaliação inicial, que somente 

através dela poderíamos saber o nível de conhecimento dos alunos. Aplicamos uma 

avaliação inicial escrita, com exercícios referentes à função quadrática, em sala de aula. 

Logo após esta avaliação seguimos com os alunos para o laboratório de informática para 

aplicarmos uma oficina com o software Geogebra. Iniciamos fazendo uma breve 

explicação do software dando continuidade com uma explanação dos coeficientes 

através de slides, modelos já prontos no software e aplicamos exercícios para os alunos 

desenvolverem no software. Trabalhamos a identificação e mudança dos coeficientes de 

uma função do segundo grau. Em seguida, pedimos para que eles encontrassem pontos e 

através desses pontos para que construíssem o gráfico da parábola. 

Devemos frisar que foi importante também aplicarmos uma avaliação final escrita em 

sala de aula referente ao conteúdo ministrado nas oficinas, para assim observarmos se 

foi construtivo para os alunos e se assimilaram melhor o conteúdo já trabalhado em sala 

pelo professor.  

Todas as oficinas passam pelas seguintes etapas: Elaboração do Plano da oficina; 

Apresentação em slides; Roteiro explicativo; Avaliação inicial e final; Arquivos anexos; 

Fotos.  
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Figura 18: Modelo 1 - Estudo dos coeficientes da função do 2º grau no Geogebra. 

Resultados Obtidos 

Vimos que é importante e necessária a utilização de métodos auxiliares no ensino de 

matemática. A aplicação da oficina de função quadrática com o software Geogebra 

auxilia o professor, por ser uma ferramenta dinâmica, a despertar o interesse no aluno 

em aprender através do contato com recursos que permitem a facilidade no aprendizado 

de matemática. 

Com a oficina de funções do 2º Grau no software Geogebra, conseguimos ações de 

suporte à atividade docente: cada atividade proposta de desenvolvimento e/ou 

intervenção foi desenvolvida na forma de miniprojeto. Essas atividades proporcionaram 

de alguma forma, motivação e interesse dos alunos quanto ao uso do laboratório pelos 

assuntos trabalhados. As experiências adquiridas com a oficina demonstraram que o uso 

dos novos recursos tecnológicos no ensino de matemática torna o processo ensino-

aprendizagem mais agradável e motivador tanto para os alunos quanto para os 

professores envolvidos. 

Gostaríamos de destacar que observamos algumas dificuldades, por parte dos alunos, 

na resolução de exercícios aplicados. Isto mostrou que não basta levarmos os alunos 

para o laboratório de informática para aplicarmos uma oficina, que o resultado será 

sempre positivo. Devemos fazer um planejamento de forma que, ao utilizarmos o 

computador como recurso, dependendo do conteúdo, o ideal é que se trabalhe antes em 

sala para que depois se trabalhe no laboratório. 
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Figura 19:  Modelo 2 - Estudo dos pontos da função do 2º grau no Geogebra 

O contato com a escola permitiu o conhecimento sobre a sua realidade e a dos alunos. 

Conseguimos superar obstáculos encontrados no processo de ensino-aprendizagem do 

conteúdo trabalhado. Essa superação muito nos incentivou ao exercício da docência. 

Além disso, amadurecemos ideias e trocamos experiências com acadêmicos, que já 

tiveram contato com o estágio e práticas de ensino, e com professores que já atuam no 

ensino básico. 
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O PIBID de Matemática da UFMS/Campus de Paranaíba e sua 

atuação no período de 2009 a 2011 

Matemática/Campus de Paranaíba 

Tizzo, V. S. 
Silva, E. G. 

Freitas, A. B. 
Pereira, A. C. 

Rodrigues, T. D. 

Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de descrever e refletir sobre as atividades realizadas 

pelo grupo PIBID – Edital 2009. No inicio as atividades estavam ligadas a auxiliar 

os alunos da escola parceira em suas dúvidas em Matemática com o Projeto Fazer-

Compreender, após isso, pensando em trabalhar temas de formas diferenciadas 

com alunos que tem facilidade em Matemática criou-se a frente Saber-Crescer. 

Buscando contemplar temas como respeito, preconceito, violência, drogas 

instituiu-se o Projeto Ser (verbo) Humano e objetivando auxiliar a formação 

continuada dos professores da escola parceira foi idealizado o Projeto 

EmFormação. Além destas frentes de atuação direcionadas a atividades na escola 

também foi criado o Grupo de Estudos da Práxis Inclusiva – GEPI no objetivo de 

compreender as teorias e práticas da Educação Inclusiva. Além das atividades na 

escola os bolsistas foram incentivados a pesquisar no intuito de aprimorar os 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas do curso e qualificar as atividades 

relacionadas ao PIBID. Os resultados destas pesquisas puderam ser divulgados em 

eventos regionais, estaduais e nacionais. Durante dois anos os “pibidianos” tiveram 

experiências reais de docência, contato com a rotina escolar, estudo de teorias 

educacionais e refletiram sobre a prática docente, isso proporcionou a eles um 

campo fértil para que tivessem uma formação inicial de qualidade e soubessem a 

importância da formação continuada. Assim o PIBID se mostra um importante 

aliado na construção de uma escola de qualidade para todos. 
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Introdução 

Atingir uma educação de qualidade até 2015 é um compromisso firmado pelo 

Brasil após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien. 

Apesar de avanços importantes nesse sentido, nosso país ainda esta longe de alcançar 

essa posição. 

Neste intuito, o Governo Federal tem desenvolvido várias ações que visam uma 

Educação Para Todos. Entre estas ações temos o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, que visa à melhoria da formação – inicial e continuada – de 

professores, além de incentivar os alunos dos cursos de licenciatura a atuarem como 

professores da rede pública de ensino fundamental e médio. 

Neste sentido, o PIBID se mostra um importante programa, pois os bolsistas 

pesquisam, refletem, discutem, preparem e executam as atividades e tendo assim a 

oportunidade de experimentarem novas ferramentas de ensino, além de atuarem em 

situações reais de docência. Essas experiências proporcionadas aos bolsistas 

corroboram com a construção de uma bagagem consistente no que diz respeito à práxis 

educacional. 

Ações e reflexões 

O curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul – UFMS, em Paranaíba, tem um grupo PIBID que desenvolve na Escola Estadual 

José Garcia Leal diversas atividades ligadas ao ensino e aprendizagem da Matemática de 

alunos do Ensino Médio. Estas atividades correspondem a quatro frentes de trabalho, 

que se denominam Projeto Fazer-Compreender, Projeto Saber-Crescer, Projeto Ser 

(verbo) Humano e Projeto Em FormAção.  

O projeto Fazer-Compreender se dedica a alunos com dificuldades de 

aprendizagem em Matemática. Os bolsistas trabalham com as salas participantes do 

projeto, voltando-se à preparação de atividades diferenciadas para a abordagem dos 

conteúdos matemáticos vistos, paralelamente, em sala de aula, junto à professora 

supervisora do PIBID. 

Neste projeto, os alunos têm a possibilidade de conhecer de perto as dificuldades 

e problemas do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, este projeto é uma 
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importante experiência para os bolsistas, pois, além de trabalhar as dúvidas de 

Matemática dos alunos, faz com que seja necessário estudar Matemática, pesquisar 

sequências didáticas diferenciadas,  

Aos alunos que gostam de Matemática, o Projeto Saber-Crescer objetiva constituir 

um grupo de estudos junto aos alunos da escola que mostram facilidade com esta 

disciplina, com a intenção de trabalhar por um prisma que permita o seu 

aprofundamento e consequentemente aproxime a Matemática de situações do nosso dia 

a dia. 

Buscando uma orientação mais ampla, o Projeto Ser (verbo) Humano, realizado 

em 2009, se dedicou a resgatar e discutir valores junto aos alunos e professores de 

disciplinas. Para tanto, foram escolhidos filmes que retratavam histórias reais e 

contemplavam indisciplina, respeito, violência, motivação, família, amizade, drogas, 

sexualidade, discriminação racial, preconceito, superação, entre outros. 

Visando a qualidade da formação dos educadores, o Projeto Em FormAção, se 

dedica a discutir e elaborar cursos de formação continuada a professores da 

comunidade. Para isso, estão sendo elaborados cursos sobre informática no ensino da 

Matemática, a intenção é que os graduandos pesquisem na área de informática na 

educação e softwares educacionais, preparem os cursos e ministrem aos professores da 

rede pública. Estes cursos também serão disponibilizados em CD para os professores e 

para as escolas. Além desses cursos, com o objetivo de discutir a formação inicial e 

continuada de professores, a equipe do PIBID tem o Grupo de Estudos da Práxis 

Inclusiva – GEPI que visa discutir a inclusão de alunos com deficiências do ensino 

regular. 

A melhoria do ensino básico, dentre outras coisas, esta vinculada uma formação 

de qualidade dos professores, neste sentido o PIBID vem se mostrando uma importante 

ferramenta para esse progresso, pois possibilita, a partir de seus projetos, a 

aproximação dos futuros professores com a rotina da escola, essas experiências aliada às 

pesquisas realizadas, discussões e reflexão sobre a práxis educacional, cria um ambiente 

muito rico para a formação dos acadêmicos.  
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Espera-se assim que o PIBID contribua para que alcancemos a Educação de 

Qualidade almejada e necessária para o Brasil.  
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Projeto Fazer-Compreender: desafios e dificuldades do ensino e 

aprendizagem de Matemática  

Matemática/Campus de Paranaíba 

Martins, O. J. B. 
Moreira, M. A. 

Silva, H. B. 
Paula, P. J. A. 
Vasco, L. P. 

Rodrigues, T. D. 

Resumo 

O projeto Fazer-Compreender é uma frente de atuação do PIBID do curso 

de Licenciatura em Matemática da UFMS, campus de Paranaíba que visa dar 

apoio aos alunos da escola parceira no objetivo de sanar suas dúvidas 

oriundas dos conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula. Para 

tanto, os bolsistas, em constante parceria com a supervisora do PIBID na 

escola, preparam os conteúdos trabalhados em sala de aula e oferecem o 

atendimento aos alunos durante a semana em período diferente ao de aula. 

Para a execução das atividades, os bolsistas foram distribuídos em grupos e 

cada um deles ficou responsável por uma série, a fim de que os bolsistas que 

já são veteranos do curso de Matemática trabalhassem com os 2° e 3° anos do 

ensino médio e que os bolsistas ingressantes do curso trabalhassem com o 1° 

ano, entretanto a intenção é que em breve todos bolsistas trabalhem com 

todas as séries do ensino médio. As experiências proporcionadas por esta 

frente de atuaç~o s~o importantes no sentido de colocar os “pibidianos” em 

situações reais de docência e apresenta a eles as dúvidas e as dificuldades de 

aprendizagem da Matemática apresentadas pelos alunos. Além de sanar as 

dúvidas dos alunos, o resultado esperado com essa frente de atuação é que os 

bolsistas encarem esse momento com os alunos como uma importante 

oportunidade de refletir sobre as questões educacionais discutidas nas aulas 

de prática de ensino e nas reuniões semanais do PIBID e também possam 
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colocar em prática as ideias das Tendências em Educação Matemática no que 

diz respeito ao ensino e aprendizagem de Matemática. 
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Introdução 

O presente trabalho tem o objetivo de divulgar as atividades ligadas ao projeto Fazer-

Compreender desenvolvido pelo subprojeto PIBID do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UFMS/campus de Paranaíba. Esta frente de atuação direciona-se em dar 

apoio aos alunos do Ensino Médio em relação às dificuldades do processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática.  

Este projeto foi idealizado e desenvolvido pelo grupo PIBID que iniciou em 2009 e 

esta sendo dado prosseguimento com a turma que ingressou em 2011.  

Atividades do Projeto Fazer-Compreender 

O projeto Fazer-Compreender tem como objetivo sanar as dúvidas dos alunos da 

escola parceira referente aos conteúdos matemáticos propostos pelo professor da sala. 

Os bolsistas trabalham com alunos das salas participantes do projeto, voltando-se à 

preparação de atividades diferenciadas para a abordagem dos conteúdos vistos. 

Atualmente o grupo PIBID de Paranaíba conta com nove “pibidianos” e para a 

realização das atividades, os bolsistas foram divididos em quatro grupos, que ficavam 

responsáveis em oferecer duas horas de atendimento durante os dias da semana, exceto 

a quinta feira que é reservada para a reunião do Grupo. A organização dos horários das 

“aulas de dúvidas” levou em consideraç~o a estrutura e as atividades regulares da 

escola, pois a escola dispõe somente de uma sala, que não muito grande, no período 

vespertino. 

Pôde se observar que, de maneira geral, as dificuldades dos alunos no que diz 

respeito aos conteúdos matemáticos foram minimizadas após o inicio do projeto, em 

alguns casos pôde também se observar que as notas em Matemática de alguns alunos 

melhoraram.  

Entretanto, o objetivo principal desta frente de atuação vai além de sanar as dúvidas e 

melhorar a nota dos alunos em Matemática, seu intuito é possibilitar aos bolsistas 

situações reais de ensino, fazendo com que desenvolvam habilidades necessárias para o 

trabalho docente. Também é objetivo deste projeto que os bolsistas tenham contato com 

dos desafios e problemas inerentes ao processo de ensino e aprendizagem.  
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Outro ponto importante deste projeto é que para sua realização os alunos precisam 

pesquisar novas formas de ensinar e consequentemente refletir sobre o que vem se 

fazendo em sala e o que pode ser feito. 

Considerações Finais 

Considerando o exposto, podemos observar que o fundamental no projeto Fazer-

Compreender é a oportunidade que os acadêmicos bolsistas do PIBID têm de atuar em 

situações reais de docência, pesquisar e experimentar novas ferramentas no ensino da 

Matemática e terem oportunidade de experienciar o processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática. 

Além de sanar as dúvidas dos alunos, o resultado esperado com essa frente de 

atuação é que os bolsistas encarem esse momento com os alunos como uma importante 

oportunidade de refletir sobre as questões educacionais discutidas nas aulas de prática 

de ensino e nas reuniões semanais do PIBID. Esperamos que, também, possam colocar 

em prática as ideias das Tendências em Educação Matemática no que diz respeito ao 

ensino e aprendizagem de Matemática. 

Referências  

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Da teoria à prática. 12. ed. São 

Paulo: Papirus, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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Projeto Saber-Crescer: experiências e reflexões acerca da Resolução 

de Problemas 

Matemática/Campus de Paranaíba 

Freitas, A. B. 
Lopes, R. M. G. 
Barbosa, M. A. 
Oliveira, L. Q. 
Pereira, A. C. 

Rodrigues, T. D. 

Resumo 

O projeto Saber-Crescer é uma frente de atuação do PIBID do curso de 

Licenciatura em Matemática da UFMS, Campus de Paranaíba que se dedica a 

trabalhar com alunos da escola parceira que gostam de matemática. A 

necessidade da criação deste projeto se deu na execução do projeto Fazer-

Compreender (que tem como objetivo sanar as dúvidas dos alunos) ao nos 

depararmos com alunos que traziam não necessariamente dúvidas, mas 

buscavam aprender além do que o ensinado em sala de aula. Esta frente de 

atuação proporciona, pelo perfil do aluno que a procura e pelo próprio 

objetivo atribuído a ela, a possibilidade de se trabalhar temas da Matemática 

a partir de diretrizes sugeridas por Tendências da Educação Matemática 

como Modelagem Matemática, Resolução de Problemas, Jogos e Informática. 

Atualmente os “pibidianos” est~o trabalhando com a corrente metodológica 

Resolução de Problemas, para isso, foram pesquisadas referências 

bibliográficas e feitas discussões em grupo para a compreensão do assunto. 

Após esta fase de estudo foram escolhidos alguns temas de Matemática e 

datas para a execução do trabalho. O resultado pretendido neste projeto é a 

familiarização dos bolsistas com as Tendências da Educação Matemática, no 

intuito que eles pesquisem formas diferenciadas de trabalhar com 

Matemática, reflitam sobre sua utilização e enriqueçam sua formação inicial. 
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Introdução 

O presente texto tem por objetivo apresentar uma das frentes de ações do 

Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência – PIBID do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, 

Campus de Paranaíba. O PIBID em Paranaíba é desenvolvido na Escola Estadual José 

Garcia Leal. 

O projeto Saber-Crescer objetiva constituir um grupo de estudos junto aos alunos 

da escola que mostram facilidades com a Matemática, com intuito de aprofundar o 

conhecimento e aproximá-los do conteúdo matemático. Para tanto, serão desenvolvidas 

atividades a partir das Tendências em Educação Matemática e no momento está sendo 

trabalhada a perspectiva da Resolução de Problemas. 

O projeto esta ainda em andamento, mas serão apresentados nesse ensaio as 

atividades já executadas e mostrar quais são objetivos pretende-se chegar. 

Fundamentação Teórica 

O objetivo deste projeto que sejam trabalhados conteúdos matemáticos a partir de 

abordagens inerentes a várias Tendências em Educação Matemática, para isso, optamos 

por iniciar trabalhando com a Resolução de Problema.   

A corrente metodológica Resolução de Problemas caracteriza: os estudantes como 

participantes ativos, os problemas como ferramentas precisas e bem definidas e a 

atividade como uma coordenação complexa simultânea de vários níveis de atividade. 

(Onuchic, 1999). 

Assim, a Resolução de Problemas pode ser pensada como uma metodologia de ensino, 

onde o problema é olhado como um elemento que pode disparar o processo de 

construção de conhecimento. Sob esse prisma, os problemas são propostos ou 

formulados de modo que contribuam para a formação dos conceitos antes mesmos de 

sua formalização matemática. O foco está na ação por parte do aluno. (ONUCHIC, 1999). 

Atividades Desenvolvidas 

Para iniciarmos as atividades deste projeto, primeiramente foi escolhida, em uma das 

reuniões semanais do Grupo, a Tendência da Educação Matemática que seria 
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Trabalhada. Após a escolha, foram pesquisados artigos e demais materiais que 

possibilitassem a fundamentação teórica necessária para pôr em prática essa ação. 

Ainda em reunião, pré-estabelecemos quatro conteúdos a serem abordados: Equação 

de 1º Grau, Sistemas de equações, Analise combinatória e Áreas de Figuras Planas. Para 

isso, foram sugeridos pela professora supervisora uma lista com dez problemas, desta 

lista foram selecionados três para a primeira aplicação e três para segunda. Os 

problemas foram selecionados considerando seus graus de dificuldade – fácil, médio e 

difícil – esta divisão foi estabelecida em grupo, mas não foi informada aos alunos.  

No momento da aplicação os problemas foram entregues em folhas separadas e de 

forma aleatória. Pediu-se que os alunos ficassem à vontade para resolver os problemas, 

que poderiam ser feitos em grupo, com pesquisa ou com o auxilio de calculadora.  

Durante a atividade os pibidianos observavam os alunos com intuito de direcionar as 

atividades. Para isso, nos primeiros trinta minutos os bolsistas não interferem no modo 

de resolução, deixando assim que os alunos usem o método que acharem melhor. Após 

isso os “pibidianos” ofereceram dicas aos alunos, no intuito de direcionar 

matematicamente as soluções e finalmente tentou-se fazer uma ponte entre o 

desenvolvimento feito pelos alunos e o conteúdo matemático proposto. 

A fim de gerar material para análise, os bolsistas pediram aos alunos para não 

apagassem o que foi feito durante a atividade e também neste intuito esta sendo 

elaborado um caderno de campo, objetivando unir as percepções de cada bolsista, pois, 

cada “pibidiano” observa, olha, e descreve cada aç~o de maneira distintas. 

Por enquanto foram realizadas duas atividades nestes moldes, uma abordando 

Equações do 1º grau e outra abarcando Sistemas de Equações, a intenção é que no inicio 

do primeiro semestre de 2012 se realize as atividades com Análise Combinatória e com 

Área de Figuras Planas, para que depois disso seja possível reunir o material para 

análise e que se possa propor atividades com outra Tendência da Educação Matemática. 

Considerações Finais 

As atividades previstas nessas ações ainda estão em andamento, é necessário que se 

termine as atividades em sala de aula, confeccione o caderno de campo, analise todos 
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esses dados. No entanto, ainda se tem a intenção de abordar outras Tendência da 

Educação Matemática. 

Entretanto, este projeto já está cumprindo o objetivo proposto inicialmente, que é 

abordar os conteúdos matemáticos de maneira diferenciada, mostrando que a 

Matemática pode ser mais próxima do cotidiano dos alunos e essa para atingir esse 

objetivo os bolsistas são levados pesquisem e refletirem sobre as correntes 

metodológicas necessárias para o trabalho. 

Referências 

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Da teoria à prática. 12. ed. São 

Paulo: Papirus, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. Ensino-aprendizagem de Matemática através da 

resolução de problemas. In: BICUDO, Maria Aparecida Viggiani(Org.). Pesquisa em 

Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo: UNESP, 2009. 
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Abordagem temática geográfica de orientação e localização com os 

alunos da Escola Antonio Santos Ribeiro 

Geografia/Campus de Aquidauana 

Duarte, R. L.² 
Conceição, D. R. 

Barbosa, R. A. 
Manes, M. I. L. 
Paixão, A. A. 
Santos, F. Q. 

Clemente, R. E. 
Anunciação, V. S. da³ 

Resumo 

Atualmente a disciplina de Geografia ainda é vista, por grande parte dos 

alunos de todas as séries, como uma disciplina descritiva baseada em 

memorização de conceitos. Em geral a metodologia utilizada nas aulas de 

geografia nas escolas não tem despertado no aluno a noção de que a 

Geografia encontra-se em tudo ao seu redor. Buscando superar essa 

realidade torna-se necessário agregar atividades práticas ao conteúdo teórico 

para que os alunos possam vivenciar toda a teoria vista em sala de aula. 

Dessa forma a atividade em específico tem como objetivo complementar as 

aulas teóricas de Geografia aplicadas em sala versando sobre a temática 

Orientação e Localização. A metodologia aplicada proporcionou a 

compreensão sobre o funcionamento de uma bússola e a dinâmica dos 

sistemas de coordenadas geográficas para localização de pessoas, objetos e 

lugares na superfície terrestre. A aula foi dividida em três etapas. Na primeira 

etapa foi organizado o roteiro. Na segunda etapa foi realizada uma revisão 

teórica com aulas expositivas e dialogadas dos conteúdos de orientação e 

localização. Durante essa etapa foi utilizado o programa de navegação Google 

Earth que representa um modelo tridimensional do globo terrestre, para 

localizar a escola e as casas dos alunos. Ainda na primeira fase os alunos 

receberam uma instrução básica para manusear a bússola. Durante a terceira 

etapa foi aplicada no p|tio uma atividade denominada “Caça ao Tesouro”, que 
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consiste em localizar pontos previamente demarcados utilizando uma 

bússola e anotar as informações contidas em cada um dos pontos. Para isso, 

os alunos foram divididos em cinco grupos de no mínimo quatro integrantes 

que contavam com um acadêmico como monitor. Cada grupo recebia as 

primeiras informações de azimute e distancia no ponto de partida e as 

informações seguintes eram obtidas nos próximos pontos.   
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Introdução 

A disciplina de Geografia no ambiente escolar é ressaltada como uma disciplina 

maçante e sem importância, sobretudo pelos alunos. Mas porque ela é vista dessa 

maneira? Essa imagem pode estar relacionada a vários fatores, principalmente pelas 

metodologias utilizadas nas aulas. Em geral essas metodologias não despertam o 

interesse dos discentes, tornando-os alienados em relação ao ensino. 

De nada adianta a utilização de inúmeros recursos didáticos e paradidáticos, se as 

metodologias não conseguem envolver o aluno na produção do conhecimento, pois 

nesse caso as aulas sempre serão apenas expositivas. A imagem do professor como 

transmissor do conhecimento e do aluno como mero receptor de informações necessita 

ser superadas. 

Entre os demais fatores podemos citar: as condições precárias de trabalho dos 

professores, baixos salários, pouco tempo para a preparação das aulas, falta de incentivo 

e investimento por parte do poder público na formação continuada dos docentes. Há 

casos em que o estudante de licenciatura não tem vocação para exercer tal função. 

Nesta perspectiva surge o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, com o intuito de aproximar os acadêmicos de licenciatura ao ambiente escolar. 

Por meio do referido programa, os acadêmicos do curso de Licenciatura em Geografia da 

UFMS – Campus de Aquidauana – CPAQ, passaram a ter, ainda durante a graduação, 

maior contato com o ambiente escolar e a possibilidade de desenvolver atividades 

práticas com os alunos, aproximando o conhecimento geográfico teórico ao prático, 

fortalecendo aos acadêmicos a vocação de ser professor e aos alunos, a consciência da 

importância e da necessidade da disciplina de Geografia em sua vida. 

Referencial teórico 

Com o objetivo de associar teoria e prática nas aulas aplicadas em sala foi 

desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Geografia Licenciatura, vinculados ao PIBID 

a atividade denominada “Caça ao Tesouro com Bússola” que consiste em localizar 

pontos previamente demarcados no terreno da escola. A atividade foi desenvolvida com 
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os alunos do 6º e 8º ano da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, situado no distrito 

de Piraputanga, município de Aquidauana – MS. 

Segundo Castrogiovanni (2000), “orientar-se é ir à procura do oriente, lugar onde o 

sol nasce (Leste). No sentido geogr|fico é o mesmo que rumo ou direç~o”. Saber se 

orientar com uma bússola em um lugar desconhecido é uma habilidade básica que todos 

necessitam conhecer, pois ficar perdido é algo que pode acontecer com qualquer pessoa.  

A bússola pode ser caracterizada como um objeto com uma agulha magnética que é 

atraída para o polo magnético terrestre. Seu princípio básico tem como referência a Rosa 

dos Ventos, que representa os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. 

A referida atividade trata-se de um jogo pedagógico baseada em situações reais, que 

permite a vivência e a reflexão. Dessa forma o aluno se depara com uma situação ou 

problemática que o leva a utilizar o raciocínio lógico, passando a construir seu próprio 

conhecimento, deixando de ser um sujeito passivo. 

Atividades desenvolvidas 

A atividade denominada “Caça ao Tesouro com Bússola” foi desenvolvida com os 

alunos do 6º e 8º ano da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro situado no distrito de 

Piraputanga, no município de Aquidauana.  A referida atividade foi dividida em três 

etapas. 

Primeiramente foi organizado pelos acadêmicos do PIBID o roteiro do percurso e a 

escolha das palavras-senha. Cada ponto foi determinado de forma a contornar a escola. 

Ao determinar os pontos foram obtidas com auxílio de uma bússola as informações de 

azimute e distância. As informações foram anotadas em cada ponto e em uma tabela. 

Na segunda etapa foi realizada uma revisão teórica com o objetivo de conhecer o 

domínio dos conteúdos de orientação e localização por parte dos alunos da escola e 

proferir uma exposição teórica a respeito dos princípios básicos do funcionamento da 

bússola. 

 A terceira fase consistiu na realização da atividade no espaço da escola. Os alunos 

foram divididos em grupos com quatro integrantes. O objetivo de cada grupo era de 

coletar as informações contidas em pontos previamente demarcados. Para isso os alunos 
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receberam as primeiras informações de azimute e distância (em metros) no ponto de 

partida. Sabendo a distância, foi necessário converte-la de metros para passos duplos 

utilizando “regra de três”, assim encontrando o próximo ponto, coletando no mesmo as 

informações para o ponto seguinte e assim sucessivamente. Além dos azimutes e das 

distâncias, cada ponto continha uma  senha que ao concluir todo o percurso formava 

uma frase. Todo o trajeto foi cronometrado e o grupo que concluiu em menor tempo foi 

o vencedor. 

Resultados obtidos 

Constatamos que a atividade proposta superou os objetivos inicialmente 

programados, no que se refere não somente ao aprendizado, mas também a mudança de 

comportamento em sala de aula, onde foi relatado que esses alunos não apresentavam 

respeito à unidade escolar e pela disciplina de Geografia. Contudo, a partir da dinâmica 

desenvolvida em que foi enfatizada a necessidade de cada aluno construir seus 

conhecimentos, valendo-se de suas próprias experiências para que o assunto torne parte 

de sua realidade deixando de ser algo abstrato e irreal, foi constatado segundo o relato 

da professora, notável mudança no comportamento dos alunos e motivação nas aulas 

com grande rendimento de avaliação escolar. 
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Resumo 

Ensinar Geografia nos dias atuais tem sido uma tarefa árdua, uma vez que em 

alguns casos ainda se utiliza métodos tradicionais de ensino, pouco 

contextualizados com a realidade dos alunos tornando para estes 

extremamente desinteressantes que até rotulam a disciplina como matéria 

decorativa baseada na memorização excessiva, como por exemplo, nomes de 

rios, montanhas, estados, capitais, etc.. Mesmo sabendo da importância e 

abrangência dessa disciplina, não é dada a devida atenção por parte dos 

alunos, nem aos conteúdos como também a forma como são ensinados. No 

entanto, o sistema metodológico antigo não tem mais lugar no mundo de 

hoje, que vive em constante transformação e tecnologia, assim o ensino de 

Geografia e metodologias adotadas na atualidade precisam acompanhar a 

evolução, ou seja, precisam superar o caráter tradicional mnemônico, 

descritivo e enciclopédico. Nesta perspectiva, é que os acadêmicos do curso 

de Geografia, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 

campus de Aquidauana, buscaram desenvolver uma atividade prática sobre o 

ciclo hidrológico e bacias hidrográficas com os alunos do 6º ano da Escola 

Municipal Antônio Santos Ribeiro, localizada no distrito de Piraputanga, no 

município de Aquidauana. O objetivo do trabalho consistiu em ampliar os 

conhecimentos a respeito da temática abordada em sala pelo professor 
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responsável pela disciplina, buscando promover aulas dinâmicas e práticas. 

Para a abordagem do tema em questão, foi realizada uma revisão teórica dos 

conceitos e esclarecimentos de dúvidas através da utilização de recursos de 

multimídia. Dentro desta revisão foram trabalhadas algumas definições, que 

envolve a dinâmica da água na superfície ou no subsolo, bem como as 

características principais de uma bacia hidrográfica.  Em seguida, os alunos 

com o auxílio dos acadêmicos, confeccionaram uma maquete de bacia 

hidrográfica usando massa de modelar feita com farinha de trigo, para 

exemplificação da teoria. Dessa forma, puderam identificar na maquete o rio 

principal e seus afluentes, divisores de água, a importância do relevo para o 

escoamento das águas. Depois visualizaram com o recurso Google Earth em 

versão tridimensional, imagens da região onde moram e identificaram as 

bacias e micro bacias hidrográficas ali existentes. Durante a realização das 

atividades foi possível notar grande entusiasmo e interesse por parte dos 

alunos. Além disso, puderam compreender melhor na prática os conteúdos 

estudados em sala. 
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Introdução 

A Escola Municipal Antônio dos Santos Ribeiro, localizada no distrito de 

Piraputanga, carece de recursos didáticos e paradidáticos especificamente observado 

para a disciplina de geografia. Isso se deve ao fato dessa instituição estar situada 

distante da sede do município, se tornando carente principalmente de recursos 

tecnológicos.  Ao serem indagados no dia da realização das atividades sobre os recursos 

mais utilizados, os alunos afirmaram que as aulas baseiam-se quase que exclusivamente 

no uso do livro didático e mapas.  

Em relação ao conhecimento sobre ciclo hidrológico e bacias hidrográficas, os alunos 

não apresentaram noção conteudística clara no momento da revisão teórica. Durante as 

atividades práticas, a teoria começou a tomar significado, ou seja, tornou-se mais fácil 

para os alunos conceituar um rio principal, seus afluentes e subafluentes, águas 

subterrâneas, ciclo da água, lagos, divisores de água, etc. 

Ao trabalhar a temática Ciclo Hidrológico e Bacias Hidrográficas pretendeu 

desenvolver uma atividade diferente, que veio enriquecer o conteúdo ministrado pela 

professora de Geografia dessa turma, oportunizando um aprendizado prático. 

Ressalta-se que tal atividade contribuiu com a melhoria do ensino da Geografia, tanto 

para os alunos como para os acadêmicos do PIBID quando organizaram as atividades 

práticas com o tema ciclo hidrológico e bacias hidrográficas, possibilitando-lhes a 

oportunidade de conhecer na prática os conteúdos estudados em sala. Além disso, 

estabeleceu uma conexão entre a Universidade e o Ensino Básico, melhorando o ensino 

como também aproximando os acadêmicos do curso de licenciatura em Geografia ao 

ambiente escolar. 

Referencial teórico  

A prática metodológica de ensino apresenta diversos desafios a serem superados, 

dentre eles está o distanciamento entre o que é ensinado em sala de aula e o cotidiano 

dos alunos. O ensino de geografia nas escolas torna-se mais atrativo a partir do 

momento em que se associam atividades práticas com as aulas teóricas ministradas em 

sala. Além de o ensino se tornar mais eficiente, as aulas saem da rotina, despertam o 
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interesse dos alunos porque serão mais dinâmicas e prazerosas. A esse respeito 

Vesentini (2004, p. 228) afirma: 

“É fundamental uma adoç~o de novos procedimentos did|ticos: n~o mais 

apenas ou principalmente a aula expositiva, mas, sim, estudos do meio (isto é 

trabalhos fora da sala de aula), dinâmicas em grupos e trabalhos dirigidos, 

debates, uso de computadores (e suas redes) e outros recursos tecnológicos, 

preocupações com atividades interdisciplinares e com temas transversais etc.”. 

Esses procedimentos mencionados pelo autor permitem o desenvolvimento de aulas 

mais contextualizadas com o cotidiano dos alunos para fugir da rotina monótona e 

cansativa da sala.  Além disso, proporciona uma maior interação entre o aluno e o 

conhecimento, tornando-o sujeito crítico de sua história. Nesse sentido, foram 

desenvolvidas atividades práticas sobre a abordagem temática do ciclo hidrológico e 

bacias hidrográficas, com os alunos do 6° Ano da Escola Municipal Antônio dos Santos 

Ribeiro. 

Buscando melhor compreensão das atividades aplicadas, partiu-se para a definição 

conceitual dos temas trabalhados com as atividades. Segundo Tundisi (2003) “ciclo 

hidrológico é o princípio unificador fundamental de tudo o que se refere à água no 

planeta. O ciclo é o modelo pelo qual se representam a interdependência e o movimento 

contínuo da |gua nas fases sólidas, líquida e gasosa”. Trata-se de um fenômeno dinâmico 

e incessante na natureza. 

No que diz respeito à conceituação de bacia hidrográfica, Coelho Netto (2005) a 

define como: “|rea da superfície que drena |gua, sedimentos e materiais dissolvidos 

para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial” e que s~o 

separadas de outras áreas através de uma porção mais elevada, denominada divisor de 

águas. 

Rodrigues e Adami (2005) apresentam a seguinte definição sobre bacia hidrográfica: 

“Sistema que compreende um volume de materiais, predominantemente 

sólidos e líquidos, próximo à superfície terrestre, delimitado interna e 

externamente por todos os processos que, a partir dos fornecimentos de água 

pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou de 

uma rede de canais fluviais. Inclui, portanto, todos os espaços de circulação, 
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armazenamento, e de saídas da água e do material por ela transportado, que 

mantêm relações com esses canais”. (RODRIGUES e ADAMI, 2005) 

A partir do momento em que se explorou a abordagem dos conceitos, partiu-se para a 

construção prática do conhecimento científico associado aos conhecimentos do senso 

comum dos alunos. 

Atividades desenvolvidas 

Inicialmente foi realizada dentro da sala de aula uma revisão teórica sobre o ciclo 

hidrológico e bacias hidrográficas por meio de apresentação de slides. Em seguida, os 

alunos foram conduzidos para o pátio da escola, onde receberam os materiais para a 

composição de uma massa de modelar. Para essa atividade foram utilizados os seguintes 

materiais: farinha de trigo, sal, água, óleo, isopor e tinta guache. 

Depois da massa preparada, trabalhou-se com a confecção da maquete de uma bacia 

hidrográfica e os elementos que as compõem. À medida que a atividade se desenvolvia, 

os acadêmicos do PIBID exemplificaram os conceitos de bacias hidrográficas e as 

respectivas formas de relevo: planalto, planícies, depressões.  

Figura 20 - Início da atividade prática. 

No final da atividade, uniram-se as turmas do 6° e 8° ano para visualização 

tridimensional do relevo e da hidrografia da região onde moram, por meio do aplicativo 

Google Earth, com o auxílio dos recursos de multimídia. 
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Figura 21 - Confecção da maquete. 

Figura 22 - Revisão teórica da temática abordada. 

Resultados obtidos 

Durante a realização das atividades sobre ciclo hidrológico e bacias hidrográficas, foi 

possível observar expressivo interesse e motivação dos alunos. Segundo a professora 

dessa turma, houve uma melhora significativa na participação deles nas aulas de 

Geografia. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 219 

Antes da atuação do PIBID nessa escola, a professora relatou que alguns alunos eram 

bem indisciplinados no ambiente escolar. Com o início das atividades ela constatou 

grande melhora no comportamento desses alunos. 

 

 

Figura 23 - Visualização no Google Earth. 

Referências 

COELHO NETTO, Ana L. Hidrologia de encosta na interface com a Geomorfologia. 

In.: GUERRA, Antônio José Teixeira & CUNHA Sandra Baptista da (Orgs). “Geomorfologia: 

uma atualizaç~o de bases e conceitos”. Editora: Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 6º 

edição, 2005. Cap. 3, p 93-148. 

RODRIGUES, Cleide e ADAMI, Samuel. Técnicas fundamentais para o estudo de 

bacias hidrográficas. In: VENTURI, Luis Antonio Bittar (org). Praticando geografia: 

técnicas de campo e laboratório. São Paulo: Oficina de Textos, 2005. p. 147-166. 

TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI: Enfrentando a Escassez. São Carlos: 
RiMa, IIE, 2003. 

VESENTINI, José Wilian. Realidades e Perspectivas do Ensino de Geografia no Brasil. 

In. VESENTINI, José Wilian (org) O Ensino de Geografia no Século XXI. Campinas, São 

Paulo: Papiros, 2004. 

  



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 220 

Caracterização dos aspectos físicos e sociais da Escola Municipal 

Antonio Santos Ribeiro 

Geografia/Campus de Aquidauana 

Manes, M. I. L. 
Duarte, R. L. 

Barbosa, R. A. 
Clemente, R. E. 
Conceição, D. R. 

Paixão, A. A. 
Santos, F. Q. 

Anunciação, V. S. da 

Resumo 

Este trabalho buscou fazer um levantamento de informações dos aspectos 

físicos e sociais da Escola Antônio Santos Ribeiro para que os acadêmicos do 

curso de Geografia da UFMS, campus Aquidauana, através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) elaborassem e 

executassem projetos relacionados ao ensino da disciplina de Geografia. A 

escola tem 38 alunos matriculados no 6º e no 8º ano, séries nas quais o 

programa foi desenvolvido. Nas dependências da escola funcionam 

programas sociais governamentais, o PETI (Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil) e o PROJOVEM. A escola conta com um acervo de mapas e 

na biblioteca há diversos títulos relacionados à disciplina. Foram levantados 

dados do quadro funcional e docente além de toda a estrutura física do local. 

Ao decorrer das atividades realizadas foi aplicada uma pesquisa aos alunos a 

fim de compreender melhor seus interesses pela disciplina e o modo como a 

mesma é ministrada. 
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Introdução 

A associação de atividades práticas aos conteúdos torna mais atrativa as aulas, pois 

sai de uma rotina cotidiana em sala de aula, tornando as aulas mais dinâmicas e 

interessantes. Os alunos, ao mesmo tempo, têm mais facilidade para compreender o que 

está sendo ensinado e também pode ser divertir durante a atividade. Somente a leitura 

de textos é insuficiente, pois torna o conteúdo algo abstrato e as práticas podem 

aproximar a teoria da realidade dos alunos. Essa aproximação pode ocorrer com mais 

facilidade quando utilizados elementos inerentes à vida dos alunos, como o terreno e a 

paisagem ao seu redor, o trajeto de casa até a escola, entre outros. 

Neste contexto surge o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, com o intuito de aproximar os acadêmicos de licenciatura ao ambiente escolar. 

Por meio do referido programa os acadêmicos do curso de Licenciatura em Geografia da 

UFMS, Câmpus de Aquidauana, passaram a ter, ainda durante a graduação, maior 

contato com o ambiente escolar, aproximando o conhecimento geográfico à realidade do 

aluno e fortalecendo nos acadêmicos a vocação de ser professor, estimulando-os ao 

ingresso na atuação profissional docente. 

Referencial teórico 

O conhecimento geográfico sempre esteve presente nos estabelecimentos 

educacionais existente no Brasil. Porém o ensino da Geografia nem sempre foi 

organizado a ponto de constituir uma disciplina específica. 

Na fase jesuítica o ensino da Geografia era baseado na descrição de territórios e seus 

habitantes, como um recurso utilizado para o estudo de trechos de obras de autores 

clássicos. A Geografia nesse período era ensinada por professores de outras profissões. 

O conhecimento geográfico nas escolas era descritivo, enciclopédico e distante da 

realidade do aluno. Segundo Saviani (2008): 

“...em suma a teoria da educaç~o (pedagogia) vigente no 1º século da 

colonização brasileira traduziu, para efeitos da organização e orientação prática 

educativa levada a efeito pelos jesuítas, a concepção tradicional religiosa, isto é, 

a filosofia da educação católica ajustando-se as condições particulares da 

colônia”. 
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Com a criação das Faculdades de Educação, Ciências e Letras em 1931 surgiriam os 

primeiros professores qualificados para o ensino da Geografia influenciados pela Escola 

Francesa, baseado em Vidal de La Blache. Segundo Pontuschka (2002): 

“por dar grande destaque para as questões regionais, seguindo as linhas do 

método de La Blache, que propunha: observação de campo, indução a partir da 

paisagem, particularização da área enfocada, comparação entre áreas e 

classificação, até uma tipologia.” 

Ao longo dos anos a Geografia passou por novas transformações, conquistou espaço 

como disciplina autônoma, de grande importância nos currículos escolares, e recebeu 

conteúdos voltados ao fortalecimento de uma consciência crítica. Porém atualmente o 

ensino da Geografia encontra dificuldades para alcançar esse objetivo. Isto é, o 

tradicionalismo ainda está presente nas aulas de Geografia. Esse fato pode estar 

relacionado à desvalorização e desmotivação do professor devido às condições de 

trabalho no ensino público. Outro fator que empobrece o ensino da Geografia é atuação 

de professores com formação em outras áreas, falta de professores de Geografia 

concursados na área de atuação. Além de que a maioria dos acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura em Geografia não pretende e não tem vocação para atuar na área do ensino. 

Atividades desenvolvidas 

Num primeiro momento foi feito um levantamento da estrutura física, quadro 

funcional e acervos ligados à disciplina de Geografia da Escola Municipal Antônio Santos 

Ribeiro. A escola está situada em Piraputanga, distrito do município de Aquidauana - MS 

e atende alunos da região e adjacência. Estão matriculados cerca de 140 alunos em todo 

o Ensino Fundamental, que tem funcionamento no período matutino.  

Na área utilizada pela escola há 03 construções. A primeira é o prédio mais antigo 

com cerca de 70 anos. Sua estrutura é precária, com desgastes ocorridos pelo tempo 

causando falhas na pintura, reboco, madeiramento e telhado. Há duas salas com 

luminosidade artificial fraca e devido às condições estruturais do prédio, não há entrada 

de luz natural ideal. As salas de aula possuem apenas um ventilador de teto cada uma e 

as carteiras utilizadas pelos alunos encontram-se em condições de má conservação. O 
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quadro de giz está desgastado devido ao tempo de uso. Este mesmo prédio comporta a 

biblioteca com os mesmos problemas de estrutura.  

A segunda construção é um prédio um pouco mais recente, que recebe o PETI 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) com funcionamento apenas no período 

da tarde, atendendo crianças com idade entre 6 a 10 anos. A terceira construção possui 

uma estrutura mais nova, com apenas 11 anos de uso, dividida em dois blocos. De um 

lado há quatro salas de aula e dois banheiros, um feminino e um masculino. Do outro 

lado, duas salas de aula, uma sala para professores, secretaria e diretoria com banheiro 

próprio e também uma sala multimídia.  

Dos recursos disponíveis na sala de multimídia, podemos citar TV, aparelho de som 

com caixas de som, aparelhos de DVD, computador, impressora, vídeo cassete, 

retroprojetor e ar condicionado. 

O quadro funcional administrativo da escola é composto por 11 funcionários 

contratados, nomeados e concursados, com cargas horárias que variam de 06 a 20 horas 

semanais somados a direção e a coordenação. O quadro docente da escola conta com 17 

profissionais contratados e efetivos. 

A Escola tem um acervo que conta com 19 mapas, todos em bom estado de 

conservação, com títulos variados: físico, político, hidrográfico, tanto Mundial como do 

Brasil e Regional (Mato Grosso do Sul). Na Biblioteca há aproximadamente 89 livros 

sobre Geografia, entre títulos didáticos e temas variados que abordam a disciplina. 

Na escola são desenvolvidos dois programas sociais, o PETI e o PROJOVEM. No prédio 

antigo da escola funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), que 

tem o objetivo de retirar as crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas do 

trabalho e protegê-los contra todas as formas de exploração infantil. O programa atende 

28 crianças do 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental que realizam diversas 

atividades no período vespertino.  

Os alunos participam de atividades como o auxílio tarefa (reforço) e projetos de 

reciclagem e horticultura. Também recebem apoio da Casa de Cultura Dona Zica, em 

pareceria com a prefeitura de Aquidauana onde aprendem dança, violão e informática. O 
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programa funciona com quatro funcionárias, sendo uma coordenadora, uma monitora, 

uma merendeira e uma auxiliar de serviços gerais. 

O outro projeto que funciona nas dependências da escola é o PROJOVEM, sendo este 

um programa do Ministério da Educação voltado para jovens do campo, que oferece 

certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Agricultura Familiar no prazo de dois 

anos. O objetivo do programa é promover o retorno dos adolescentes à escola e sua 

permanência no sistema de ensino; possibilitar o desenvolvimento de habilidades 

gerais, como capacidade comunicativa e a inclusão social; orientar o jovem para a 

escolha profissional consciente por meio de atividades que estimulem a convivência 

social. No distrito de Piraputanga, o PROJOVEM atende jovens entre 18 e 29 anos que 

saibam ler e escrever sem ter concluído o Ensino Fundamental.  

Foi aplicado questionário aos alunos com o objetivo de averiguar e conhecer o ideário 

dos alunos em relação à disciplina Geografia.  

Indagados sobre o que mais gostam e o que menos gostam nas aulas de Geografia, as 

repostas que mais se repetem são as seguintes: 

“[...] R.: 2 ‘aulas ao ar livre. n~o gosto aulas dentro de sala e ler’. (sic.) 

[...] R.: 7 ‘o que eu mais gosto é olhar mapas e o que n~o gosto é escrever textos’. 

(sic.) 

[...] R.: 8 ‘O que n~o gosto de leitura, e o que gosto das atividades pratica’. (sic.)” 

Quando questionados sobre o que consideram importante nas aulas de Geografia e 

para que serve esse ensino, a maioria respondeu o que se considera a Geografia 

Tradicional, ou seja, simplesmente as localizações de lugares: 

“[...] R.: 1 ‘conhecer cada localizaç~o de cada pais e estado’. (sic.) 

[...] R.: 3 ‘conhecer sobre o mundo os países cidades estados dentre outras 

coisas’. (sic.) 

[...] R.: 10 ‘que aprendemos ver muitos mapas, e muitas outras coisas’. (sic.) 

[...] R.: 14 ‘conhecer a localizaç~o de cada pais e estado’. (sic.)” 

Em relação a como esses alunos gostariam que as aulas fossem ministradas, quase 

unanimemente responderam que preferem quando as aulas são lecionadas fora do 

ambiente de sala de aula: 

“[...] R.: 9 ‘nada de teoria prefiro a pratica’. (sic.) 
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[...] R.: 11 ‘Eu gostaria que fosse perto de lugares que agente falase sobre a 

paisagem’. (sic.) 

[...] R.: 1 ‘Eu gostaria Que as aulas de mudasse ter nóis sair da andar pelas 

residências perto dos moros’. (sic.)” 

No que diz respeito aos recursos didáticos que são utilizados durante as aulas de 

Geografia, responderam em sua maioria que se trata apenas de mapas: 

“[...] R.: 13 ‘O professor traz mapas para nós poder consultar e saber onde se 

localiza cada país’.  (sic.) 

[...] R.: 5 ‘a professora mostra muitos mapas em sala de aula’. (sic.) 

[...] R.: 12 ‘S~o principalmente os mapas’. (sic.)” 

Num segundo momento, com o intuito de associar conteúdo e prática às aulas 

aplicadas em sala, foram desenvolvidas pelos acadêmicos de Geografia da UFMS/CPAQ 

inseridos no PIBID, atividades baseadas nas temáticas ministradas pela professora. Com 

os alunos do 6º ano o assunto foi em torno do conhecimento das Bacias Hidrográficas. 

Com os alunos do 8º ano foi referente aos países banhados pela Bacia do Prata, a 

chamada América Platina. E, por último, foi aplicado a ambas as séries uma atividade 

sobre localização e orientação com bússola.  

Resultados obtidos 

Mesmo com todas as mudanças que o ensino e a educação no Brasil, em geral, 

enfrentam, ainda há muito que se caminhar na realidade escolar.  Inclusive, e talvez 

principalmente, no que se diz respeito às áreas afastadas das zonas urbanas, como no 

caso do exemplo estudado. A situação de aparente descaso em que se encontra a Escola 

Antonio Santos Ribeiro é um reflexo do desinteresse do poder público em investir nestas 

áreas. Uma vez que o acesso à escola apresenta dificuldades constantemente, como 

quando há intensa precipitação, por exemplo. Contudo, as intempéries não são somente 

quanto às questões físicas e de acesso. Em se tratando do aprendizado da disciplina 

ainda existe uma visão muito forte da Geografia Tradicional, onde a principal referência 

são mapas e localização de países e capitais. A partir do momento em que se aproxima o 

assunto da realidade dos alunos facilita a compreensão, expandindo os horizontes, 

ampliando a visão do aluno com relação à disciplina Geografia. 
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Ensino da geografia: América Platina 

Geografia/Campus de Aquidauana 

Santos, F. Q.² 
Clemente, R. E. 

Paixão, A. A. 
Conceição, D. R. 

Duarte, R. L. 
Manes, M. I. L. 
Barbosa, R. A. 

Anunciação, V. S. da³ 

Resumo 

A geografia pressupõe o estudo dos aspectos sociais e naturais. Sob essa 

perspectiva de ensino e orientados em uma abordagem dinâmica do 

conteúdo, propusemo-nos que a aplicação do componente curricular, que 

versa sobre América Platina, tendo como público alvo os discentes do 8º ano 

da Escola Municipal Antônio dos Santos Ribeiro, fosse realizada nesses 

preceitos, o que alcançara satisfatório êxito. Elaborou-se uma aula simples e 

objetiva, que relacionou praticidade, explicações de definições, espacialização 

e fronteiras, citando aspectos gerais, econômicos, históricos e físicos. Tal 

linha de trabalho resultou em sucesso no tocante a aprendizagem do aluno, o 

que em grande parte se deve a aplicação do conteúdo em uma nova 

sistemática e sem pragmatismo. Deu-se o entendimento cooperativo da 

integração PIBID e ensino básico, aproximando os alunos juntamente com os 

bolsistas e posteriormente com a professora. 
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Introdução 

No ensino da Ciência Geográfica encontramos dificuldade de se fazer a compreensão 

dos diversos aspectos dessa ciência, cuja não é apenas ou não aborda a simples temática 

natural, acima de tudo é uma ciência social. Nesse contexto vemos as metodologias de 

ensino como um dos temas e desafios mais abordados hoje em dia, principalmente em 

disciplinas consideradas pragmáticas, caso da geografia.  

Buscando estabelecer relações entre a ciência geográfica e as práxis de análises, 

abordagem e aplicação do ensino e a prática do seu ensino o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência) contribui com  melhoramento do 

ensino prático no campo da determinação e compreensão dessa ciência, possibilitando 

ao acadêmico envolvimento no processo do potencial metodológico utilizado para fazer 

o ensino dinâmico. O PIBID prepara e investe no acadêmico para estimular o interesse e 

promover a participação na formulação das ideias, criando um vínculo com a atuação 

docente e a necessidade de pesquisar ou investigar o conteúdo a ser estudado e aplicado 

em sala de aula. 

Tal ideário é compartilhado com o que enfatiza Antônio Castrogiovanni onde ele diz 

que "todo trabalho espacial deve conter o sentimento da provocação tais como os 

porquês, para quê e para quem. Os quando e o como são indispensáveis no 

entendimento do processo", tornando assim o aluno parte do processo de ensino e não 

espectador. Desta forma o PIBID de GEOGRAFIA CPAQ  busca salientar  neste trabalho 

através das metodologias práticas a abordagem do conteúdo América Platina de uma 

forma que contemple a compreensão do conteúdo por parte dos alunos da Escola 

Municipal Antônio dos Santos Ribeiro 8º ano.  

Referencial teórico 

A base para nossos estudos partiu da necessidade de uma metodologia diferente nas 

aulas de geografia somando-se ao aprofundamento teórico da mesma, tomamos como 

ideia algumas considerações de CASTROGIOVANNI (2000), onde enfatiza vários 

momentos sobre a diversificação na abordagem do ensino que faz com que o aluno se 

torne parte do processo. 
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A conceituação teórica do tema América Platina partiu da necessidade de demonstrar 

um conteúdo de forma a concretizar seu entendimento por parte dos alunos, buscou se 

ancorar nos conceitos de VESENTINI (2007), quando descreve o tema em questão de 

forma bem completa e com uma linguagem de fácil compreensão, ideal para os alunos do 

ensino básico.  

Atividades desenvolvidas 

A atividade desenvolvida no 8º ano da escola Municipal Antônio dos Santos Ribeiro 

foi sobre o tema: América Platina. Dessa maneira iniciou-se a produção do conhecimento 

para os alunos do ensino básico com a demonstração da dinâmica das formações das 

bacias hidrográficas, abordando aspectos históricos e físicos da Bacia do Prata e do eixo 

América Platina.  

A utilização de um balde com água e depois a ação de derramá-lo no centro da sala 

(para uma melhor visualização) de apontamentos e demonstração para os alunos da 

idéia básica de formação de bacia hidrográfica, desde a representação dos rios com o 

movimento das águas no piso, que se deu pela irregularidade natural do mesmo à 

demonstração da bacia propriamente dita através do momento de repouso da água. Foi 

relatado o sistema de drenagem e escoamento das águas, tanto pluviais como as fluviais 

onde ocorre a formação da bacia, definição inicial da dinâmica hidrológica, completando 

assim o intuito de não somente falar para os alunos a respeito da definição de uma bacia, 

mas sim mostrar a eles como se dá essa formação. 

Na sequência foi abordado os aspectos físicos como: relevo, extensão territorial e 

hidrografia, (o estudo dos principais rios que formam a bacia do Prata) com recursos 

visuais, usando do quadro-negro, mapas tanto políticos quanto físicos para uma maior 

relação dos alunos com o tema em questão e o melhor aproveitamento teórico-visual  da 

temática em questão. Seguindo a abordagem dos aspectos políticos, econômicos e 

históricos dos países que formam a América Platina, através de recursos visuais 

(projetor multimídia) para uma melhor compreensão do assunto, não foi usada uma 

linguagem técnica para tornar o assunto menos maçante e mais proveitoso ao aluno. 

Por meio destes recurso, demonstrou ao aluno em fotos tudo aquilo que até então 

estava sendo enfatizado somente nos mapas, motivando-os a trabalhar em sua mente a 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 230 

noção de que o mapa existe de formas diferentes e que ele deve conhecer essas formas 

para uma melhor compreensão do mundo a sua volta, contextualizando e atualizando o 

espaço geográfico para muitos alunos do ensino básico. 

 

Figura 24 - Visualização do conteúdo abordado. 

Para complementação das atividades praticas do ensino geográfico, foi utilizado da 

capacidade de produção dos alunos. Para isso foi elaborada algumas maquetes de 

isopor, com os países que formam a América Platina. Para cada dois estudantes foi 

entregue um país, ficando eles responsáveis de encontrar seu país no mapa físico e 

traçar o rio que passava por seu território possibilitando uma assimilação mais rápida 

do conteúdo. Fazendo logo após a junção de todos os rios mostrando assim desde a 

importância econômica de cada rio para seu território, até seu aspecto histórico que 

envolve o nome do lugar de junção dos três rios (bacia do prata). 

Resultados obtidos 

Por meio das atividades aplicadas foi possível constatar o total envolvimento dos 

alunos com o tema proposto, fato que atendeu um dos objetivos da atividade, promover 

a interação e despertar o interesse do aluno.  

Pode ser acrescentado como instrumento de avaliação de resultados, os relatos da 

professora da escola, quando ressaltou, que durante aplicação das atividades os alunos 
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indisciplinados participavam ativamente das aulas e demonstravam interesse e 

mudança de comportamento, enfatizando que o PIBID não é apenas uma ferramenta de 

crescimento teórico na vida dos alunos, mas atua também como objeto de mudança 

social. 

 

Figura 25 - Trabalho com maquetes (traçando os rios). 
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Aprendizagem escolar: Perspectivas de se trabalhar com ensino 

fundamental de forma diferenciada. 

História/Campus de Três Lagoas  

Merizio, P. dos S. 

Oliveira, A. P. M. F. de. 

Resumo 

O PIBID tem por objetivo antecipar o vínculo entre os futuros educadores e as 

salas de aula, objetivando promover uma formação do acadêmico mais 

completa. Neste artigo, apresentamos algumas experiências vividas por duas 

pibidianas na escola campo ao desenvolver o projeto intitulado “Roma 

Antiga”, desenvolvido durante o fim do ano de 2010 e todo o ano de 2011. 

Nossa intenção é destacar alguns dos conhecimentos profissionais adquiridos 

no grupo de estudo e na análise de diferentes situações acompanhadas por 

estagiários e supervisionadas pela coordenadora do subprojeto História. 
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Introdução 

Desde 2010, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) vêm atuando nas salas de aula da escola Dom Aquino Corrêa, no município de 

Três Lagoas. Uma das metas do subprojeto era de construir, junto com os professores 

regentes, sequências didáticas para serem desenvolvidas em sala de aula, uma vez que 

será assim que o acadêmico poderá ser mais bem preparado para enfrentar as situações 

cotidianas na escola quando se tornar um profissional.   

As sequências começaram a ser produzidas dentro do conteúdo previsto no bimestre 

pelo documento intitulado Referencial Curricular de Educação Básica do Estado do Mato 

Grosso do Sul. Desde o ano de 2010, os pibidianos foram distribuídos entre os 

professores de história que trabalham na escola, atuando na sala de aula. 

A fim de apontar quais foram os principais ganhos com o trabalho dentro do PIBID, 

tanto para os universitários, participantes nos projetos, como para a relação entre escola 

universidade, estruturamos o texto em duas partes. Inicialmente, discorreremos sobre 

uma sequência didática planejada e desenvolvida em sala de aula no segundo semestre 

de 2010, destacando os principais desafios encontrados ao longo do trabalho. Em 

seguida, e na conclusão, apontaremos os maiores ganhos do ponto de vista da 

aprendizagem profissional que os alunos universitários participantes tiveram, 

destacando também as contribuições para sua formação acadêmica. 

Desenvolvimento da sequência didática  

Um ponto muito importante desde o início do trabalho na escola foi a presença 

contínua, duas vezes por semana, dos bolsistas auxiliando os professores em suas 

atividades dentro da sala de aula, independentemente de ser aula onde haveria a 

aplicação das sequências. Para Forquin (1993), ao se entrar na escola, precisamos 

aprender a reconhecer os inúmeros símbolos e valores existentes em seu interior, os 

quais constituem o que o autor chama de cultura escolar. Dessa forma, é apenas com a 

entrada no dia-a-dia escolar que o educador (e, no nosso caso, como aprendizes) 

consegue se atentar para questões pertinentes ao seu trabalho. Nesse sentido, 

entendemos a importância do projeto para a formação acadêmica dos universitários é 

imensa, já que o mesmo possibilita um olhar para as formas e práticas políticas 
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existentes dentro do ambiente escolar. Bittencourt (2009) pontua como que é 

pertinente desenvolver essa relação com a escola no processo de formação, pois faz com 

que posamos pensar sobre questões cruciais para entender a demanda da educação no 

nosso país atualmente.  

Ainda nesse sentido, Pimenta (2002) destaca que o processo de educação é realizado 

dentro da escola, sendo o professor um importante agente nessa relação, uma vez que 

“A educação é uma prática social humana. Ou seja, característica dos seres 

humanos, e realizada por todo e qualquer cidadão, em todas as instituições 

sociais. A educação tem por finalidade possibilitar que as pessoas se tornem 

seres humanos; é processo de humanização. É somente na sociedade humana 

que ocorre um processo de educação, um processo de humanização. Tornar-se 

humano significa tornar-se partícipe do processo civilizatório, dos bens que 

historicamente foram produzidos pelos homens em sociedade e dos problemas 

gerados por esse mesmo processo. Nesse sentido, a educação tem uma 

dimensão de continuidade que se traduz na transmissão dos conhecimentos, da 

cultura e dos valores, e, ao mesmo tempo, de ruptura, ou seja, de produzir-se 

novos conhecimentos, novas culturas, novos valores, a partir não apenas do 

avanço do conhecimento, mas da análise crítica dos resultados desse processo 

civilizatório, produto de grupos de interesses dominantes nas sociedades.” 

(PIMENTA, 2002: 02). 

Estar em contado desde a graduação com as responsabilidades de um professor 

perante a sociedade é algo importante para a formação pessoal de qualquer 

universitário. Sendo assim, nas reuniões semanais da equipe composta por pibidianos e 

o professor regente, a sequência que passaremos a relatar começou a ser moldada e 

considerou todos os elementos pertinentes ao cotidiano da escola.  

Roma Antiga, 2010 e 2011 

Na primeira sequência aplicada em 2010, elegemos o trabalho sobre a constituição de 

Roma Antiga. Escolhemos esse tema pelas potencialidades de comparação com o 

presente que oferecia a partir da análise do processo histórico da formação das leis 

romanas em sua relação com a Constituição brasileira. Também escolhemos essa 

temática, pelo fato de estarmos fortemente ligados, em nossa contemporaneidade, a essa 

civilização antiga.  
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A partir da constituição do eixo temático, o professor regente, junto com os 

pibidianos, começamos a levantar os conteúdos factuais e conceituais referentes ao 

período chamado de Império Romano considerando os objetivos estipulados para a 

sequência didática. 

Um dos principais objetivos do trabalho com essa civilização antiga era possibilitar 

aos alunos a percepção das permanências de elementos histórico-culturais daquele povo 

nas sociedades do mundo ocidental contemporâneo. A equipe de 2010 elegeu como 

estratégia didática principal a organização dos alunos em grupo a fim de desenvolver 

habilidades relacionadas à organização e à relação social. Além disso, o trabalho em 

grupo é importante porque potencializa a aprendizagem pelo seu aspecto interssocial. 

Segundo Vygotsky (OLIVEIRA, 2003), a aprendizagem tem papel central no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e inclui a interação entre 

indivíduos. As relações interpessoais são essenciais na constituição das funções 

psicológicas superiores, pois “a interaç~o do ser humano com o mundo se d| mediada 

por outros sujeitos” (OLIVEIRA, 2003: 56). Dessa forma os educandos s~o 

desequilibrados, ocasionando segundo Vygotsky o autodesenvolvimento mediado pelas 

relações do cotidiano.  

Todo ano a escola desenvolve um evento chamado de “Mostra Cultural” (que em 2010 

ocorreu no dia 03 de dezembro), no qual cada sala apresenta para os demais integrantes 

escola um produto final de alguma sequência de aulas que foi aplicada ao longo do ano 

letivo. O produto final previsto para essa sequência foi a fabricação de um folder pelos 

alunos com as informações do período estudado. O folder trazia também as leis 

elaboradas pelos romanos na Antiguidade e os vestígios das mesmas na Constituição 

brasileira. 

Em 2011, desenvolvemos a mesma sequência com os alunos do 6° ano. Cabe ressaltar 

que tivemos mudanças nas equipes, de forma que os acadêmicos que participaram do 

desenvolvimento da sequência didática ano de 2010 mudaram para outra equipe, e 

novos pibidianos entraram nesta sequência. Consideramos que esses rearranjos foram 

essenciais para o desenvolvimento dos pibidianos, pois possibilitaram a construção de 

competências relacionadas ao trabalho com as diversas faixas etárias existentes na 
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escola, bem como de trabalho em equipe e de registro do trabalho desenvolvido. A 

situação exigiu que os registros que fizemos fossem facilmente entendidos por colegas 

que não haviam participado da aplicação da sequência, tendo sido o Dossiê36 produzido 

no decorrer do ano anterior um instrumento importante para o trabalho. A qualquer 

momento podíamos olhar para aquilo que já tinha sido feito e elaborar melhor as 

mudanças com base no que tinha ou não sido realizado com sucesso, pois o acesso a 

esses registros nos deu uma noção melhor do trabalho desenvolvido.  

Em 2011, começamos a reelaborar a sequência did|tica intitulada “Roma Antiga: A 

influência do direito Romano no direito ocidental”. O projeto está em fase de 

desenvolvimento, tendo sido iniciado em setembro. Algumas mudanças já foram 

elaboradas no planejamento, como por exemplo, o produto final. Nesta nova versão, a 

equipe está pensando em orientar a confecção de um produto final diferente para cada 

turma de 6º ano que faz parte do projeto. Uma das possibilidades seria uma sala 

produzir um folder e outra possibilidade seria a construção pelos alunos de uma linha 

do período romano com os principais marcos dessa civilização. 

Os objetivos da sequência giram em torno da caracterização dos grupos sociais 

existentes na sociedade romana (patrícios, plebeus e escravos); da comparação dos 

problemas atuais ligados a questão da terra no Brasil com aqueles vividos pela 

população de Roma no período da Reforma dos irmãos Graco e de como os embates em 

torno das leis refletem essas disputas. O objetivo geral é detectar influências do Direito 

Romano e do Latim nas sociedades ocidentais, principalmente no Brasil, entendendo 

que as leis e o idioma de um povo são construídos historicamente a partir da influência e 

contato com outros povos. A sequência de aula deste projeto foi organizada 

considerando a tarefa formativa que o ensino de História possui, pois, segundo Prats: 

“É evidente que para avaliar se os conteúdos de História são úteis e necessários 

para os alunos e alunas do ensino regular, dever-se-ia primeiramente definir se 

tais conteúdos respondem a alguma das suas necessidades educativas e se, de 

outro lado, estão ao alcance de suas capacidades. Do nosso ponto de vista, [a 

disciplina de História responde] plenamente às necessidades formativas dos 

                                                        
36 Pasta com plásticos que reúne várias fotos, trabalhos, produtos finais e as diferentes versões da sequência didática 

construída, revisada e reescrita pela equipe durante o projeto.  
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alunos e constituem componentes válidos em um projeto de educação que não 

esteja baseado somente na acumulação de informação, mas que se volte ao 

desenvolvimento das capacidades das crianças e adolescentes.” (PRATS, 2006: 

195) [grifos nossos]. 

O processo de desenvolvimento de capacidades cognitivas dos alunos, dentro do 

ensino de História, vai muito além do que só aprender conteúdos factuais, como Prats 

pontua acima, mas tem a função de desenvolver a capacidade de pensar sobre a 

sociedade na qual está inserido. A sequência aplicada na escola vai de encontro ao 

ensino tradicional de história em que o aluno é considerado apenas receptor passivo de 

informações. Oliveira (2003) destaca que a aprendizagem tem papel central no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, por isso, nosso trabalho esteve 

sempre voltado para a aprendizagem, planejando situações em que o aluno sempre fosse 

o sujeito.  

Ganhos e dificuldades 

A maior dificuldade encontrada pela equipe foi o gerenciamento cotidiano daquilo 

que planejávamos. Em algumas ocasiões não conseguimos cumprir o que havíamos 

planejado. Os motivos foram diversos, dentre eles as interrupções das aulas devido aos 

feriados, a realização de reuniões da Secretaria Estadual na escola, dentre outros. 

Sabemos hoje que esse tipo de situação é comum no espaço escolar e que precisamos 

aprender a lidar com elas. E aprendemos também que, dentre tantas outras funções, o 

registro do plano de aula e sua revisão são muito importantes para enfrentar essas 

adversidades. Como tudo o que planejamos, arquivávamos no dossiê, quando 

aconteciam esses imprevistos, voltávamos ao que tínhamos em mãos e trabalhávamos 

para solucionar esses problemas. Além do registro, também a integração dos membros 

da equipe foi essencial no enfrentamento das diferentes situações.  

Tivemos dificuldade também com a elaboração da sequência, pois o conteúdo do ano 

letivo é sugerido para as escolas pela Secretaria de Educação do Estado através do 

documento Referencial Curricular, j| citado anteriormente. Esse fator nos “obrigou”, de 

certa forma, a elaborar um plano de aulas a partir de diretrizes previamente 

estabelecidas.  
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Para refletir sobre essas questões e as dificuldades e dúvidas que surgiram, a equipe 

recorreu a referenciais teóricos discutidos no Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino 

de História (GEPEH). Esse grupo que conta com a presença de todos os pibidianos e 

acadêmicos bolsistas envolvidos em projetos ligados ao Laboratório de Ensino de 

História (LEHIS), coordenado pela profa. Maria Lima, da UFMS. É desse grupo de estudos 

que são tirados alguns dos referencias teóricos que têm embasado as sequências 

didáticas desenvolvidas na escola parceira.    

Em relação aos ganhos, consideramos que o trabalho em sala junto com o professor 

regente possibilitou a ampliação do nosso olhar sobre o que é ser professor.  Na 

universidade temos muito contato com a teoria em torno de questões chave para 

entender elementos do contexto da Educação em nosso país. Quando os pibidianos 

entram na escola não apenas como estagiários e sim como futuros professores, estando 

presentes na rotina escolar para aprender a lecionar e trabalhar junto com o professor, 

podemos começar a ver claramente questões em torno da gestão educacional, da 

aprendizagem, do ensino, da relação aluno/professor. Essa situação possibilitou que, 

como alunos, pudéssemos aprender a trabalhar e utilizar da teoria para agir diante 

desses problemas. 

Em todo momento tivemos acompanhamento da nossa orientadora e coordenadora 

do PIBID na elaboração ou na aplicação das sequências, e mesmo questões que 

enfrentamos no cotidiano. A professora nos dava base para conseguir lidar com os 

problemas. Essa base encontrada no PIBID é fundamental para a nossa formação 

profissional. Segundo Pimenta (2004), o estágio na formação inicial (universidade) nos 

moldes tradicionais, mantém os futuros professores muito distantes da realidade da 

escola e, portanto, da relação que se constrói entre professor/ aluno, não permitindo, 

assim, que o acadêmico em formação construa sua identidade docente, e não tenha uma 

boa formação profissional. Ser chamado de professor desde a graduação, principalmente 

desde o primeiro ano (como é o caso da acadêmica Ana Paula), possibilita ao graduando 

sentir o que é ser professor. Mais do que sentir, o primeiro contato com a sala de aula 

permite aos pibidianos perceberem as dificuldades da profissão e, ao mesmo tempo, 

trabalhar sobre as mesmas mobilizando a teoria. 
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Concluímos, então, que os ganhos profissionais para os estagiários são inúmeros. Com 

o PIBID estamos construindo uma geração de futuros professores mais preparados para 

lidar com pessoas em formação, crianças e jovens, e também com adultos. Percebemos 

que, dentro do projeto (em sua execução) há a união da teoria com a prática, a partir do 

estudo da ação docente. O principal ponto é a melhor formação de professores nas 

licenciaturas. Como integrantes ativos no PIBID, notamos a diferença que esta ação fará 

no decorrer de nossas carreiras docentes. 
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História em Documento: Uma reflexão sobre o ensino de história e o 

uso de multimídias em sala de aula 

História/Campus de Três Lagoas 

Capute, E. 
Fernandes, K. 

Resumo 

O texto é um relato da experiência de formação ocorrida no desenvolvimento 

do projeto did|tico intitulado “História em Documento - Ditadura Militar no 

Brasil (1964 a 1985)” por bolsistas do PIBID/Subprojeto História no ano de 

2010. Tal projeto buscou promover o desenvolvimento de algumas 

capacidades dos alunos a partir do trabalho com conceitos relacionados ao 

golpe militar, trabalhando temáticas relacionadas ao nacionalismo, censura, 

repressão, além de conhecer o período militar e suas particularidades. 

Apresentamos um breve balanço da experiência, destacando suas 

potencialidades. 

  



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 241 

Introdução 

Neste texto temos por objetivo apresentar um breve relato de experiências vividas 

por nós em sala de aula, durante um projeto desenvolvido em 2010 na Escola Estadual 

Dom Aquino Correa.  A sequência did|tica intitulada “Ditadura Militar no Brasil (1964-

1985)” foi planejada e executada por uma equipe composta por acadêmicos da UFMS e 

um docente da escola parceira. 

Tal trabalho esteve pautado em objetivos do ensino de História em uma nova 

perspectiva apontados pelos especialistas na área. 

No decorrer de todo o projeto tivemos algumas dificuldades para realizá-lo, as quais 

foram enfrentadas em equipe. Houve reformulação constante de nosso planejamento 

para que pudéssemos obter nosso resultado final, atingindo todos os objetivos 

delimitados no inicio do projeto. 

Desenvolvimento do projeto 

O projeto “Ditadura militar no Brasil (1964 a 1985)” foi desenvolvido no segundo 

semestre do ano de 2010 com turmas dos 9ºs anos do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Dom Aquino Corrêa, a qual é parceira do projeto PIBID/História desde o seu 

inicio, no primeiro semestre de 2010. A equipe esteve composta por quatro estagiários 

do PIBID, e a professora regente das turmas, além de contar com a colaboração dos 

estagiários da disciplina de Estágio Obrigatório. Os pibidianos estiveram presentes em 

sala de aula, participando ativamente da elaboração das sequências didáticas e 

auxiliando o professor em sala no decorrer do projeto.  

Em nosso trabalho utilizamos o conceito de sequência didática apresentado por 

Zabala (1998). Segundo este autor, as sequências didáticas são caracterizadas por 

permitirem a introdução de diferentes formas de intervenção aquelas atividades que 

possibilitem uma melhora na atuação dos professores nas aulas, como resultado de um 

conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada uma delas 

tem no processo de aprendizagem dos alunos.  

A partir do trabalho de investigação realizado pelos alunos sobre as principais 

manifestações culturais ocorridas no período militar, como as músicas censuradas, por 

exemplo, o projeto procurou promover o entendimento de que a história é construída. 
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A estruturação de todo o trabalho considerou os quatros principais objetivos da 

disciplina de História apontados por Prats (2006): compreender os fatos ocorridos no 

passado e saber situá-los em seu contexto; compreender que a análise do passado há 

muitos pontos de vista diferente; compreender que há formas muito diferentes de 

adquirir, obter e avaliar informações sobre o passado; transmitir de forma organizada o 

que se estudou ou se obteve sobre o passado. 

O início do projeto, de imediato, foi muito empolgante por ser algo novo tanto para 

nós pibidianos, que iríamos entrar em sala com uma proposta inovadora e presenciar 

um trabalho desenvolvido de maneira diferente, como para a professora que leciona na 

escola que receberia auxílio tanto na elaboração do plano de aula, quanto em sua 

execução na sala. No entanto, apesar da empolgação, o trabalho não foi fácil. Foram 

vários os desafios na realização das diferentes etapas do projeto: didáticos, gerenciais, 

de trabalho em equipe.  

Na primeira etapa da sequência inicial, realizamos atividades de mapeamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos. Para isso, realizamos atividades que os estimulassem 

a emitir opiniões sobre as ações do governo da época. Entregamos a eles charges para 

que interpretassem e músicas para que analisassem a letra, a fim de conseguir 

informações sobre o conhecimento de cada aluno sobre o assunto. Esse material nos 

forneceu subsídios para que pudéssemos analisar a visão que os alunos tinham sobre o 

golpe de 64, além de nos proporcionar um acompanhamento do aprendizado dos 

mesmos, comparando as atividades realizadas no decorrer de todo o projeto. As 

produções dos alunos foram lidas e analisadas com uma postura investigativa tanto do 

professor regente, como dos estagiários, não de modo a corrigir se está certo ou não, 

mas sim observando como o aluno estava compreendendo o que estava sendo ensinado. 

Na segunda etapa, os alunos foram convidados a elaborar questões de investigação a 

partir do questionamento sobre os motivos pelos quais o golpe militar ocorreu. O 

levantamento e sistematização de informações feitos a partir das questões 

caracterizaram esta etapa. Diversas fontes bibliográficas, tais como livro didático, 

revistas, textos científicos, documentários e sites da internet, foram utilizadas para a 

busca e seleção de dados. Alarcão (2005) afirma que, não esporadicamente, entramos 
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em contato com dezenas de informações que interferem diretamente, em nossa 

aprendizagem/conhecimento. Ao citar Morin, a autora expõe que somente o 

pensamento organiza essas informações e as transformam em conhecimento. Como as 

informações estão diretamente envolvendo a todos, segundo Alarcão, cabe à escola 

preparar e desenvolver a competência de lidar com as mesmas. Para isso, é necessário 

que os professores estejam preparados para ensinar como se relacionar com estas 

informações, desenvolvendo em seus alunos a capacidade de compreensão exigida na 

sociedade da informação. 

Na terceira etapa foi encaminhada a socialização dos dados levantados pelos alunos, 

articulada a aulas expositivas realizadas pela professora regente. A socialização das 

informações obtidas por cada grupo permitiu que todos pudessem ter acesso a um 

grande volume de informações, coisa que não ocorre quando se trabalha unicamente 

com o livro didático. 

Na sequência didática seguinte esteve centrada na produção de um documentário 

composto por entrevistas feitas pelos alunos com pessoas que vivenciaram a ditadura 

militar no Brasil. O documentário produzido pelos alunos com apoio dos pibidianos, foi 

exibido na Feira do Conhecimento, evento realizado anualmente pela escola parceira 

com a intenção de promover a socialização dos principais trabalhos desenvolvidos em 

sala de aula. 

Os desafios do trabalho em equipe 

Por ser um projeto de grande extensão, seu planejamento foi bastante trabalhoso 

devido à necessidade que encontramos de replanejar várias vezes, repensando o plano 

de aula para se adequar às situações vivenciadas. Para que conseguíssemos desenvolver 

todo o trabalho como planejado, tivemos reuniões semanalmente, nas quais discutíamos 

as sequências, refizemos os roteiros de aula, apontamos os objetivos que queríamos 

alcançar e analisamos nossas ações em sala de aula, 

Ainda segundo Zabala (1998), as propostas metodológicas que visam ser utilizadas 

em sala de aula compondo a sequência didática, devem antes de tudo, definir os 

objetivos os quais pretendem alcançar ao longo das aulas. Este alcance se dará pela 

realização das atividades no decorrer do planejamento. Esta é a maneira mais concreta 
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que se tem para conseguir alcançar tais objetivos, organizando as atividades de maneira 

que se articulem os conteúdos conceituais, procedimentais, e atitudinais propostos. 

Ao apresentar o projeto para os alunos, pareceu-nos que, de inicio, eles não 

perceberam (ou não conseguiram visualizar) no que o trabalho se tornaria ao ficar 

pronto. Entra em questão, o porquê isto acontece. Quando nós (professores e 

estagiários) iniciamos e desenvolvemos o projeto, visualizamos o trabalho completo e 

estabelecemos os objetivos que queríamos alcançar, para que todo o trabalho 

desenvolvido tivesse sentido. Os alunos, ao receberem a notícia do projeto, não 

conseguem visualizá-lo por completo e não compreendem a importância do alcance dos 

objetivos. Expor os objetivos, mostrar ao aluno o porquê será realizado o projeto, o que 

o professor espera da aprendizagem deles, apresentar um possível produto final são 

atitudes que cabem ao professor, pois será a retomada constante dos objetivos que 

possibilitará ao aluno a compreensão do trabalho como um todo. Trata-se, portanto, de 

atuar para construir o sentido da aprendizagem. 

Com o andamento das atividades e com a tal proporção que o projeto tomou, os 

alunos se empolgaram de tal forma que passaram a buscar informações e a realizar 

trabalhos fora da sala de aula, sem que a professora tenha pedido isso como tarefa.  

Além disso, o fato deles mesmo produzirem o documentário, colher entrevistas e 

escrever o texto que seria colocado no “filme”, foi algo importante para eles promovendo 

a aprendizagem de certas habilidades, as quais não seriam ativadas com o ensino em 

uma perspectiva mais empirista. 

Pudemos notar claramente o envolvimento dos alunos quanto da sua ida à 

universidade para a edição e finalização do documentário. Primeiramente, nós 

estabelecemos apenas um ou dois alunos por grupo para irem até a universidade para 

finalizar o projeto. No entanto, grande parte dos alunos se prontificou a locomover-se 

até lá para participar ativamente da criação do DVD, o que tornou a experiência muito 

especial para todos. 

Avaliando o trabalho desenvolvido 

Dentro da sala aula, procuramos seguir o planejamento conforme ia sendo 

modificado. Apesar de ter em mãos o roteiro das aulas, muitas vezes não conseguimos 
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fazer exatamente como tínhamos planejado. Isso ocorre devido às situações que 

encontramos em nosso dia a dia. Imprevistos naturais foram o nosso maior problema 

em relação do desenvolvimento do projeto. Estipulamos que o projeto fosse concluído 

em determinado tempo, porém por acontecimentos inesperados, impediram isso, 

exigindo de todos muito “jogo de cintura”. 

Outra situação que nos causou alguns problemas relativos ao tempo foi á diferença 

entre o tempo do aluno e o tempo previsto no planejamento. Muitas vezes esperávamos 

que os alunos realizassem as atividades em determinado tempo, porém eles levavam um 

tempo superior ao previsto o que acarretava em novas mudanças no plano de aula. A 

cada imprevisto e contradições que apareciam, toda a equipe se reunia para reorganizar 

e alterar o que fosse preciso. Depois do trabalho concluído, nós estagiários nos reunimos 

para realizar uma avaliação do desenvolvimento do todo o projeto. Com tal 

procedimento pudemos ter um panorama geral sobre todas as atividades realizadas no 

decorrer do trabalho.  

Quando se fala em avaliação, o que vem em mente é aprovar ou reprovar o aluno, 

considerando seu desempenho na realização do exercício apenas como certo ou errado 

definindo assim aprendizagem como concluída ou não. Segundo Hoffmann (2006), pode-

se falar de três tempos na avaliação chamada de mediadora: admiração pelo aluno 

(conhecer a trajetória do aluno, conceitos pessoais, ideias, pensamento); reflexão sobre 

as tarefas e manifestações de aprendizagem (profunda análise do professor sobre o que 

o aluno desenvolve em sala de aula, de forma interpretativa, levando em consideração 

sua admiração pelo aluno – ou seja, seu conhecimento do mesmo); e, por fim, a 

reconstrução das práticas avaliativas (novas formas de avaliações mediadoras e busque 

melhoria na qualidade do ensino - aprendizagem).  

Estabelecer diálogos com a sala, que instigam a reflexão de cada aluno sobre o 

que esta sendo avaliado, coloca o aluno em uma posição diferente o que está 

acostumado a se enxergar. Ele sai do papel de um mero receptor de informação e passa a 

participar ativamente da sua formação. Ele conseguirá ver, juntamente com o a 

orientaç~o do professor, o processo de sua aprendizagem e ele mesmo poder| “julgar” se 

fez certo ou não, segundo os seus conceitos. 
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No projeto ao rever todos os objetivos que pretendíamos alcançar, e analisando um 

por um diante das atividades realizadas pelos alunos, vimos que conseguimos obter a 

maioria deles. Cada aluno expressou de forma bem pessoal, o que achavam das 

concepções que queríamos que eles aprendessem. Fizemos esta atividade interpretativa 

de cada trabalho realizado, justamente com a intenção de compreender o que cada aluno 

aprendeu sobre os temas propostos, além de entregamos a cada aluno uma ficha de 

autoavaliação, em que eles mesmos avaliariam os seus trabalhos.  

Sobre este contexto em desenvolver no aluno uma postura ativa em que a opinião 

dele tem valor, Alarcão (2005) discorre sobre a importância de uma ação reflexiva em 

que visa construir no aluno um caráter construtivista, sociocultural. Para isso é 

necessário, a presença em sala de aula de um professor reflexivo que caracteriza seu 

aluno como um ser humano criativo que consegue ter sua própria interpretação ao que 

lhe é ensinado.  

Para formar professores reflexivos, Alarcão afirma a necessidade e uma metodologia 

de pesquisa em ação, um sistema de intervenção social, que estimule o trabalho 

cooperativo no planejamento e na avaliação dos resultados. Através de metodologias 

assim, Alarcão acredita em um crescimento profissional dos professores, refletindo essa 

prática na qualidade do ensino.  
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O uso de instrumentos escritos na formação dos pibidianos do curso 

de História: reflexões sobre práticas de formação 

História/Campus Três Lagoas 

Santos, M. A. L. dos 

Resumo 

No contexto das discussões a respeito da profissionalização do magistério, as 

discrepâncias entre o conhecimento teórico apreendido na universidade e a 

realidade encontrada pelos recém-formados têm sido apontadas como um 

dos principais problemas a serem enfrentados na formação de professores. 

Nesse sentido, diversas questões têm se colocado aos docentes das 

licenciaturas: como formar profissionais propositivos, reflexivos, que se 

mantenham atualizados? No caso específico dos cursos de História, como 

propiciar que esses trabalhadores ensinem os conteúdos da disciplina em 

uma perspectiva renovada, que rompa com a ideia de transmissão de uma 

Verdade pronta, acabada e de uma história construída pelas elites? Neste 

texto, apresento dois instrumentos utilizados no contexto de estratégias de 

formação que consideram o componente de artistry como elemento 

fundamental do agir docente. 
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Introdução 

No contexto das discussões a respeito da profissionalização do magistério, as 

discrepâncias entre o conhecimento teórico apreendido na universidade e a realidade 

encontrada pelos recém-formados têm sido apontadas como um dos principais 

problemas a serem enfrentados na formação de professores. Nesse sentido, diversas 

questões têm se colocado aos docentes das licenciaturas: como formar profissionais 

propositivos, reflexivos, que se mantenham atualizados? No caso específico dos cursos 

de História, como propiciar que esses trabalhadores ensinem os conteúdos da disciplina 

em uma perspectiva renovada, que rompa com a ideia de transmissão de uma Verdade 

pronta, acabada e de uma história construída pelas elites? 

O contato com a realidade da escola em situação de supervisão da prática tem sido 

considerado uma estratégia formativa eficaz na formação de profissionais efetivamente 

preparados para o exercício do magistério. No entanto, muito embora tenhamos clareza 

desses pressupostos e da necessidade contundente da transformação nas práticas de 

formação inicial, tornando a escola um laboratório importante de formação dos alunos, 

ainda encontram-se em aberto os instrumentos adequados às metodologias propostas 

como ideais para guiar o processo.  

No marco dessa problemática, alguns desafios se colocaram no trabalho com os 

pibidianos do curso de História de Três Lagoas. Que instrumentos poderiam se tornar 

significativos para promover a reflexão do acadêmico sobre, por um lado, os aspectos 

concernentes ao instruir, os quais, grosso modo, remetem a conteúdos da área específica 

na qual está se formando, e, por outro, a respeito dos elementos relacionados ao educar, 

dimensão na qual se situam os saberes pedagógicos?  

A busca pelas possíveis respostas a essa questão considerou que, no concernente à 

dimensão pedagógica e a partir de uma concepção dialética de educação, o educador faz 

arte, ciência e política, como nos aponta Freire: 

“Faz política quando alicerça seu fazer pedagógico a favor ou contra uma classe 

social determinada. Faz ciência quando apoiada no método de investigação 

científica estrutura sua ação pedagógica. Faz arte porque cotidianamente 

enfrenta-se com o processo de criação na sua prática educativa, onde no dia a 

dia lida com o imagin|rio e o inusitado” (FREIRE, 1992:05). 
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Pautada por outras experiências formativas, concebo que o uso de instrumentos 

escritos vem favorecer esse processo de integração, uma vez que quando escrevemos 

desenvolvemos nossa capacidade reflexiva sobre o que sabemos e o que ainda não 

dominamos. Além disso, o ato de escrever obriga-nos a formular perguntas, a formular 

hipóteses e, ao produzir respostas, aprendemos mais sobre perguntar e responder 

(FREIRE, 1992:06). 

No subprojeto História, vários foram os instrumentos escritos utilizados 

considerando a estratégia de formação da experimentação em conjunto, bem como da 

demonstração acompanhada de reflexão (ALARCÃO, 2005): relatos das reuniões de 

equipe; registro diário do que mais chamou a atenção durante o tempo que passou na 

escola; relatório semestral produzido a partir das intervenções no registro diário; 

fichamento de textos lidos para as reuniões do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Ensino de História (GEPEH); registro das sequências didáticas desenvolvidas em sala de 

aula (várias versões escritas pela equipe) em formato de plano de aula; comunicação 

frequente por email através de lista de grupo de discussão. Na medida em que era 

preciso escrever obedecendo a estrutura dos diferentes gêneros textuais, promoveu-se o 

desenvolvimento da competência escritora e, por decorrência, a elevação do grau de 

letramento dos pibidianos, uma vez que a produção sempre estava inserida em um 

contexto de comunicação real (escrever algo para alguém que precisava conhecer a 

situação descrita/analisada). 

Neste texto, analiso dois destes instrumentos, quais sejam, o registro diário do que 

mais chamou a atenção no dia, articulado ao relatório semestral que cada pibidiano 

produziu ao longo dos dois anos em que participou das atividades. 

Registro escrito: integração do conhecimento na ação, da reflexão na e sobre a 

ação  

Todas as estratégias que, no projeto, buscaram integrar teoria e prática foram 

projetadas a partir da concepção de que o agir profissional possui como componente 

essencial o artistry, como o apontou Donald Schön (ALARCÃO, 2005). Longe de ser 

entendido como improvisação espontaneísta, a ideia remete à existência de um saber 

fazer sólido, teórico, inteligente e criativo que permite ao professor agir em ambientes 
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instáveis. Portanto, minha prática como formadora considera a competência profissional 

como algo situado na ação, formulada em um contexto de constituição de uma 

identidade pelo trabalho. As reflexões de Tardiff (2000), muito embora elaboradas a 

partir da análise das práticas de professores em serviço, contribuem para a reflexão a 

respeito da formação inicial ao apontar que, se o trabalho modifica o trabalhador e sua 

identidade, modifica também o seu saber trabalhar ao longo do tempo. Trabalhar, assim, 

remete a “dominar progressivamente os saberes necess|rios { realizaç~o do trabalho” 

(TARDIFF, 2000:210). O autor destaca que, em alguns ofícios, o tempo de aprendizagem 

do trabalho confunde-se com a vida cotidiana (um pescador, por ex). Em outros casos, é 

necessário um processo de escolarização (professor, por exemplo). Essa formação é 

sempre complementada com uma formação prática, seja por experiência direta de 

trabalho, seja pela inserção em uma relação aprendiz/trabalhador experiente, caso no 

qual estão situados os bolsistas do PIBID (subprojeto História).  

Assim, desde o primeiro momento, da entrada na escola, com a observação de sua 

infraestrutura e sua dinâmica; da atuação em sala até o registro de suas impressões, 

passando pela minha intervenção e chegando ao relatório final, trabalhamos com as 

noções fundamentais implicadas ao conceito de artistry, fundamentando o projeto, 

portanto, na concepção de racionalidade prática. Isso significou, dentre outros aspectos, 

dar ênfase o caráter prático como parte do processo de aprendizagem; valorizar a 

experiência; oportunizar a construção de um saber contextual e estratégico; e 

considerar que na prática de ensino sempre há um componente artesanal, baseada na 

improvisação, a qual é irredutível e muito maior do que aquela do saber racional. 

Em nosso projeto, o processo começa na produção do registro dos elementos que 

mais chamaram a atenção no dia em que acompanharam o professor na escola. Os 

acadêmicos são orientados a não só relatar, mas também a expressar sua opinião a 

respeito do que estão contando. O instrumento foi elaborado com a intenção de 

possibilitar que o acadêmico constituísse um material de análise básico sobre o qual 

pudesse ancorar seu processo reflexivo.  

Ao participar ativamente do trabalho desenvolvido, dentro e fora da sala de aula, foi-

lhe possibilitado acionar na ação conhecimentos anteriores que possuía. A característica 
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básica do conhecimento na ação é o fato do mesmo estar incorporado à nossa prática, 

mas não sermos capazes de falar sobre ele. No decurso da ação em sala de aula, tanto o 

acadêmico em formação, quando o docente regente, pensam sobre a mesma e refletem 

sobre seus possíveis encaminhamentos, configurando uma reflexão na ação, a qual seria 

uma conversa com a situação. 

O registro escrito inicial aparece então como um momento importante da 

constituição do processo de reflexão sobre a prática, pois integra os dois momentos 

anteriores apontando para um terceiro que é chamado de reflexão sobre a ação, o qual 

toma corpo no momento da intervenção. 

A intervenção como prática de diálogo 

Os registros foram periodicamente entregues à orientadora, que elaborou 

intervenções sempre com a intenção de constituir pontos nodais que se estruturariam 

na última etapa (a de produção de um relatório analítico). Os comentários e 

intervenções variavam conforme o que os estudantes escreviam. Neste espaço, 

considerei tarefa desafiadora ler o texto do aluno como resultado de um conjunto de 

saberes, de relações, de valores e conhecimentos, deixando de se voltar apenas para 

problemas linguísticos pontuais como ortografia, gramática e dificuldades estruturais, 

para investir no processo de reconstrução mental da ação relatada pelo estudante e 

apoiar uma reflexão retrospectiva da mesma. Assim, a leitura precisou ser feita com 

olhos de compreensão, reconhecendo o texto como uma instância discursiva que 

demonstra os saberes do sujeito e, ao mesmo tempo, favorece a negociação de novos 

sentidos ou o enfrentamento de outros problemas. Isso significa assumir uma atitude 

responsiva frente a produções que esperam diálogo, em um movimento que considera 

referenciais da didática da Língua materna (GERALDI, 2003). 

Muito embora parecessem claras as orientações de se destacar aquilo que mais 

chamou a atenção e opinar sobre isso, na maior parte do tempo, os estudantes apenas 

contavam o que aconteceu. As intervenções atuaram de maneira a solicitar essa opinião 

e a dar início a um processo de reflexão sobre a visão que possuíam a respeito do que 

estavam contando. No trecho selecionado é possível observar aspectos desse processo: 
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Registro inicial Intervenção 

da orientadora 

Complemento do registro  

“Na aula ministrada por B. 

nos 7ºs anos e 2º do Ensino 

Médio, o professor fez a 

chamada. Ele continuou com 

as atribuições de notas aos 

cadernos dos alunos. Passou a 

atividade na lousa, as 

questões deveriam ser 

copiadas e respondidas, de 

forma que os alunos 

receberam ponto positivo que 

ser| somado { média final”. 

E o que você 

achou disto? 

“Acredito que h| pouca 

aprendizagem dos alunos quando 

são obrigados a copiar e 

responder as questões. Raros são 

os alunos que vão buscar 

elaborar uma resposta para as 

perguntas. Quase toda a turma 

responde minimamente a 

pergunta com fragmentos do 

texto. Se o professor pedisse uma 

resposta mais abrangente do 

assunto, faria com que os alunos 

pesquisassem mais” 

Nesse trecho, percebe-se que, pelo relato de situações em que o agente é o 

professor regente, o estudante é convidado, na situação de intervenção, a projetar-se em 

seu lugar de maneira consciente. Ao registrar, o estudante pode distanciar-se, 

instaurando-se a possibilidade de rever, corrigir, aprofundar ideias, ampliar o próprio 

pensar, constituindo uma reflexão sobre a ação. Dessa forma, a intervenção visou a 

iniciar um processo de aproximação gradativo de uma atitude mais reflexiva da docência 

pela busca de seus fundamentos: o que fiz? Por que fiz? Como vou encaminhar? 

A intervenção também teve o papel de dar visibilidade às concepções de 

educaç~o dos estudantes, promovendo um di|logo “consigo mesmo”, reestruturador 

porque mediado pela linguagem, acionando-se conhecimentos teóricos em contexto 

significativo. É o que se pode observar no trecho a seguir: 

 

Registro inicial Intervenção da 

orientadora 

Complemento do registro  
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“Dia de avaliação para os 

6ºs anos. Nada de novo. 

Aquelas avaliações tecnicistas 

com 10 perguntas, cada uma 

valendo um ponto, algumas de 

múltipla escolha, outras de 

relacionar colunas, outras 

“dissertativas” (basicamente, 

responder o que é o que, ou 

então os porquês). Embora 

muito simples, a avaliação foi 

um festival de notas bem 

abaixo da média. A grande 

maioria dos alunos não 

conseguiu responder o que é 

politeísmo e monoteísmo. Nesse 

caso, acredito que seja  um 

pouco de desinteresse, pois 

quase todas da sala, 

responderam os objetivos e não 

tentaram responder as 

dissertativas”. 

[intervenção 

referente ao 

trecho 

negritado no 

registro] 

Como assim? 

Será que essa não 

seria a 

explicação mais 

fácil? 

“Fico feliz de reler isso e ver 

o quanto mudou minha visão a 

esse respeito. A maioria das 

aulas está recheada de 

assuntos que em nada 

interessam os alunos. E, pior, 

não fazem sentido algum. 

Ainda assim, espera-se o 

tempo todo que os alunos se 

saiam bem nessas provinhas 

com 10 perguntas, cada uma 

valendo um ponto e a partir 

disso se “comprova” quais são 

os alunos aptos a continuar as 

séries e quais os inaptos. Parar 

de projetar a responsabilidade 

do fracasso escolar no aluno é 

o primeiro passo para uma 

mudança no processo de 

ensino-aprendizagem”. 

A intervenção, nesse momento, teve como objetivo promover o avanço na 

narrativa do acadêmico no sentido de analisar os elementos que teriam concorrido para 

a configuração da situação narrada. Simultaneamente, a forma de realizar a intervenção, 

com perguntas ou comentários, apresenta-se como um modelo de intervenção que foge 

à ideia de correção e aponta no sentido da construção de uma relação social de reflexão.  

Tanto o registro escrito, quanto a própria intervenção, consideram o conceito de 

mediaç~o na acepç~o de Vygotsky, para quem “a possibilidade de transformar o mundo 

material, mediante o emprego de ferramentas, estabelecia as condições para a 
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modificação da própria atividade reflexa e sua transformação qualitativa em 

consciência” (FREITAS, 2002:90). 

Sem dúvida, os dois primeiros momentos (produção do registro e retomada a partir 

de intervenções) foram importantes para o desencadeamento das reflexões, pois se está 

investindo, já na graduação, na configuração de pautas de comportamento requeridas ao 

docente em serviço. De acordo com Caimi (2008), no exercício da docência, 

“[...] ao tomarem sua pr|tica como objeto de observação e de reflexão, 

compartilhando sentidos com outros sujeitos, engendram-se condições de 

possibilidade para que os professores reconstruam o pensamento embasados 

em novos patamares, em sucessivas tomadas de consciência da ação docente. 

Tal reconstrução, apoiada num sistema de relações e referências conceituais 

mais amplo, configura uma nova estrutura epistemológica, que possibilita ao 

professor um pensar-fazer pedagógicos qualitativamente diferente do anterior” 

(CAIMI, 2008:264). 

No entanto, esse processo encontra-se apenas iniciado, pois será na produção do 

relatório, um texto com gênero definido e com objetivo de promover a sistematização 

dos pontos nodais, que a reflexão chega ao nível de metacognição requerido a um 

profissional competente. 

O relatório: espaço de associação teoria/prática  

Os pontos nodais que se configuraram ao longo da produção e retomada dos registros 

diários tornaram-se, no relatório semestral, os tópicos em torno dos quais os 

acadêmicos utilizavam-se da teoria para analisar determinadas situações. Apresento a 

seguir um trecho exatamente como ele aparece no relatório de um dos pibidianos. 

Diário de relatos: 23/maio/2011. 

Em certos grupos notei que existe uma grande dificuldade de interpretação dos alunos 
para certas palavras que o texto apresenta. Nesses grupos, tive que sentar e ler o texto com 
eles. Fiz uma leitura em voz alta explicando o significado das palavras. Essa dificuldade de 
interpretação é de certa forma ocasionada por falta de atenção do aluno. Também pode 
ser ocasionada pela dificuldade de relacionar as palavras e compreender a oração de 
forma geral. 

Intervenção: 

O que é ler? O que o professor pode fazer para ensinar os alunos a ler? 

Desenvolvimento: 
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Encontro desde o ano passado essa problemática entre os alunos da escola. Em vários 
momentos me peguei pensando “por que ser| que eles não compreendem os significados 
dessas palavras?”. Palavras simples como “localização”. Isabel Solé, em seu livro 
“Estratégias de Leitura” discorre sobre como se forma o processo de leitura para o ser 
humano. Ao ler essa análise, notei que não é falta de atenção do aluno. 

Em uma análise muito interessante, Solé nos fala que qualquer leitura é motivada por 
alguma problemática. A problemática pode estar relacionada com a vida pessoal de quem 
lê algo em busca de respostas. A interpretação da leitura está muito relacionada com os 
objetivos que queremos obter com a leitura de algo. (...) Sendo assim, analisei as situações 
que ocorreram com os alunos da seguinte maneira: será que eles têm alguns objetivos de 
leitura para com os textos da aula? Ou seria o professor o responsável por dar esses 
objetivos para os alunos? (...)  

Solé aborda também que o ato de ler é uma forma de aprendizagem. Ler é um processo. 
Um processo no qual temos inúmeras questões sobre como é ler e quais mecanismos os 
alunos desenvolvem neste ato. Não é ler por ler. Ler como notei nas falas de Solé é 
compreender, utilizar conhecimentos prévios existentes no leitor para decifrar os textos e 
assim formular respostas para as perguntas motivadoras da leitura. Como se pode ver, o 
ato de ler não é nada fácil. Esse ato é sim algo muito completo e cheio de especificidades 
(Trecho do relatório AP, 1º sem. 2011, pp. 10-11). 

Esse trecho é exemplar do processo experienciado pelo pibidiano nos relatórios. De 

uma impressão calcada em conhecimentos tácitos e representações sociais muito 

difundidas (o aluno que não aprende por não prestar atenção), os quais nos aparecem 

como uma preocupação pessoal, assistimos à instauração de um processo de expansão 

da experiência vivida pela teoria que é associada a ela. O texto lido pelo acadêmico 

trouxe-lhe elementos que lhe possibilitaram reinterpretar o narrado e, retroativamente, 

formular indagações sobre pontos cruciais do mesmo no que se refere aos aspectos 

didático-pedagógicos. Na continuidade do relatório, o acadêmico teceu considerações a 

respeito da didática do ensino de História, destacando a relevância da formulação de 

questões para o passado por parte do aluno, a exemplo do que o próprio historiador faz 

para construir sua narrativa. No relatório foi possível, então, associar elementos da 

didática do ensino de História a aspectos didático-pedagógicos mais gerais, produzindo-

se, a partir daí, uma reestruturação forte das representações inicialmente apresentadas.  

Importante destacar que no relatório a correção de aspectos relacionados ao sistema 

de representação alfabético (ortografia, gramática, semântica etc) foi exigida, pois se 

tratava de uma situação de comunicação efetiva de saberes dentro de um texto de 

gênero textual definido. Por ter estas características, tal cobrança ocorreu dentro de um 
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contexto significativo e não artificializado pelas práticas escolares de correção 

permanente, as quais mais silenciam do que incentivam o uso da escrita como apoiadora 

dos processos de pensamento e de comunicação. 

Breves considerações 

Fica claro nas estratégias formativas apresentadas aqui que a escrita mediou 

reflexões de diferentes naturezas. Seu uso mostrou-se importante por promover o 

desenvolvimento da competência escritora destes sujeitos em formação, em muitos 

casos privados de espaços reflexivos efetivos ou de diálogo real, apoiados pela escrita ao 

longo de sua escolaridade na Educação Básica. Por outro lado, a escrita também 

amparou a reflexão a respeito do seu papel como futuros docentes, na medida em que 

minhas intervenções visaram constituir um repertório de estratégias que poderão ser 

acionadas em seu futuro como profissionais diante da escrita de seus alunos. 

Como formadora, penso que um dos maiores desafios ao trabalhar na perspectiva 

apontada anteriormente é que não se consegue abordar todos aqueles conteúdos que 

consideramos absolutamente necessários na formação inicial do acadêmico. Essa 

sensação de que sempre falta algo, na realidade, a meu ver, nada mais é do que 

expressão da angústia de quem ainda está enraizado em uma concepção de 

racionalidade técnica presente, inclusive, na estruturação dos currículos nos cursos de 

formação inicial, marcados pelo modelo aplicacionista de conhecimento. Em tal modelo, 

o acadêmico e seu tempo de aprendizagem, suas questões, suas angústias perdem 

terreno para a necessidade de se “dar” o “conteúdo”, argumento que subsidia a 

permanência de projetos curriculares conservadores que apostam na ideia que a 

quantidade de conteúdos específicos dominados (leia-se “sabidos de cor”, 

descontextualizados, sem sentido social) pelo aprendiz por si só já dá conta das questões 

que se colocarão em sua futura atividade profissional.  

Devo destacar que a experiência que relato neste breve texto está muito relacionada a 

uma necessidade de constituição de uma prática mais libertária enquanto formadora e, 

por isso, também se colocou como um desafio pessoal. Considerando que a construção 

do conhecimento é eminentemente social, penso que valorizar a fala de meus alunos 

significa investir em práticas sociais efetivamente mais comprometidas com um projeto 
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de formação democrático, valorizando-se a necessidade de uma postura ética frente ao 

estudo e ao trabalho pela necessidade de sermos radicais no sentido freireano frente à 

realidade.  

Parece-me que as estratégias formativas apresentadas nesse texto contribuem na 

formação de profissionais que adentrem o espaço escolar com um olhar indagativo e não 

meramente taxativo, vitimizador, uma vez que privilegiaram um olhar investigador, um 

olhar de compreensão, um olhar que vê para além das aparências, implicando na 

formação de profissionais que superem o discurso de que “na pr|tica, a teoria é outra”, 

porque compreendem que teoria e prática são faces da mesma moeda e, portanto, 

caminham juntas em um processo dialético no qual a reflexão guia e constitui a prática e 

a prática guia e constitui a teoria. 
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Negritude em notícia: uma experiência de estudo das relações 

etnicorraciais com alunos do ensino médio 

História/Campus Três Lagoas 

Farias, J.37 
Gatti, M.38 

Resumo 

Neste texto, apresentamos o relato de uma experiência ainda em andamento 

de um trabalho que tem como foco central abordar questões referentes à 

educação etnicorracial. O trabalho, organizado no formato de sequência 

didática, enfocou conteúdos relacionados à temática da Escravidão no Brasil 

e tem como produto final um jornal produzido pelos alunos na Semana de 

Consciência Negra. Para o ensino de História temos como objetivos gerais 

que o aluno entenda que a narrativa histórica é construída, saiba ler 

diferentes tipos de fontes históricas, domine procedimentos de pesquisa, 

organize repertórios histórico-culturais reconhecendo e respeitando modos 

de vida diferentes do seu, dentre outros. 

  

                                                        
37 Acadêmica do curso de História – Campus Três Lagoas. 
38 Acadêmica do curso de História – Campus Três Lagoas. 
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Introdução 

Na elaboração da sequência didática, prevista para ser desenvolvida no âmbito do 

Subprojeto de História do PIBID/Campus CPTL, nossa equipe decidiu abordar questões 

referentes à temática da educação etnicorracial. Nossa intenção, além disso, era 

possibilitar que as atividades ganhassem mais significado ao propor que o produto final, 

um jornal, fosse lançado na Semana da Consciência Negra. 

A temática que surgiu como oportunidade para a produção de um material ligado à 

Semana da Consciência Negra também está relacionada ao conteúdo proposto para o 3º 

Bimestre do 2º Ano do Ensino Médio que se refere à economia colonial e trabalho 

escravo. A partir disso, procuramos associar o conteúdo curricular previsto para este 

ciclo a esta semana de novembro. O objetivo principal é possibilitar que os alunos 

percebessem mudanças e permanências dos processos envolvendo questões 

relacionadas à temática etnicorracial no Brasil, construindo conhecimento histórico. 

Assim, a escolha vem ao encontro desta proposta, sendo importante ressaltar que a 

produção dos textos e materiais em geral relacionados a confecção do jornal é o 

principal instrumento de avaliação para a conclusão do 3º bimestre. Nossa intenção é 

que esses educandos, por meio das aulas de História, se aventurem em outros tipos de 

produção, diferentes gêneros textuais, trabalhem em equipe, façam oficinas e arrisquem-

se na produção do jornal. 

O desenvolvimento do projeto 

Ao elaboramos a sequência didática, baseamo-nos nos pressupostos de Zabala 

(1998). O autor destaca que as atividades e sua organização são os elementos que 

especificam as sequências. Cada etapa de seu desenvolvimento deve contribuir para 

pensarmos em seu valor educacional e as razões que justificam sua execução, bem como, 

possíveis mudanças ou novas atividades. O autor atenta ainda para a necessidade de 

estabelecermos uma sequência de conteúdos dentro do planejamento, pois o próximo 

passo será relacioná-los com os processos seguintes na construção dos conhecimentos 

específicos, na aprendizagem de diversos conteúdos. Os exercícios de repetição são 

importantes, segundo sua visão, para as atividades dos conteúdos factuais, sendo 

importante utilizar estratégias que reforcem as repetições mediante organizações 
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significativas e/ou associações. O aluno deverá se tornar capaz de realizar sozinho as 

mobilizações do conteúdo ao final do trabalho. 

Segundo Nemirovsky (2010), “planejar a pr|tica escolar dessa forma deixa evidente a 

ideia de processo, conceito que  é fundamental hoje em educação. Os alunos passam por 

todas as etapas de produção de texto e, no fim,conseguem enxergar o quanto 

aprenderam nesse caminho” A autora discorre que a organização das atividades em 

sequências e projetos permite que os alunos se relacionem com o objeto de ensino. 

Toda a sequência didática foi elaborada levando em consideração, principalmente, 

esses aspectos: a participação ativa do aluno e que este assuma a postura de construtor 

do seu conhecimento, de forma que comece aprender a aprender, gradualmente. Não 

pretendemos, em momento algum, ignorar ou desprezar o conhecimento prévio desses 

alunos, sua cultura escolar e até mesmo o seu senso-comum, pois segundo Forquin 

(1993) há uma relação íntima entre a educação e a cultura. Ao discutir cultura escolar o 

autor ressalta que:  

“... quer se tome a palavra ‘educaç~o’ no sentido amplo, de formaç~o e 

socialização do indivíduo, quer se restrinja unicamente ao domínio escolar, é 

necessário reconhecer que, se toda educação é sempre educação de alguém por 

alguém, ela supõe sempre também, necessariamente, a comunicação, a 

transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, 

crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama precisamente de 

‘conteúdo’ da educaç~o.” (FORQUIN, 1993, p. 10). 

Ao contrário, pretendemos usar essa cultura escolar como ponto de partida para a 

construção de novos conhecimentos. Esperamos que os alunos possam ir se descobrindo 

e se conhecendo no decorrer das aulas, de modo que ousem produzir, escrever, 

pesquisar e expressar suas ideias e opiniões sobre as coisas. Além disso, é preciso 

ressaltar a importância que acreditamos que isso tenha na vida social desses alunos e 

que essa postura, mais consciente e crítica, vá além das paredes da sala de aula. 

Dessa maneira, no campo do ensino de História, como destaca Bittencourt (2009), 

não se entende aprender apena como apreensão de conteúdo, mas também a capacidade 

que essas crianças e adolescentes adquirem de fazer comparações com outras épocas, a 

leitura que eles se tornam capazes de realizar em diferentes tipos de informações, a 
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interpretação de textos, o trabalho em equipe, o desenvolvimento da escrita e da 

oralidade, etc. Assim, preocupamo-nos, também, com uma formação mais integral 

dos educandos. Nesse sentido a autora observa que: 

“... a formação intelectual (...) ocorre pelo intermédio de um compromisso de 

criaç~o de instrumentos cognitivos para o desenvolvimento de um ‘pensamento 

crítico’, o qual se constitui pelo desenvolvimento da capacidade de observar e 

descrever, estabelecer relações entre presente–passado–presente, fazer 

comparações e identificar semelhanças e diferenças entre a diversidade de 

acontecimentos no presente e no passado.” (BITTENCOURT, 2009, p. 122) 

A autora afirma ainda que, a escola não deixou de ser um lugar onde os alunos são 

apenas alfabetizados, ou obtêm informações sistematizadas das disciplinas escolares, 

mas é nela também que se aprendem os conteúdos sociais e culturais associados aos 

comportamentos e valores que devem estar planejados e avaliados no planejamento.  

Prats (2006) destaca a importância de apresentar aos alunos um plano de 

aprendizagem para que descubram a racionalidade da análise social, pois, para ele, o 

social é uma totalidade objetiva que pode ser analisada e explicada por meio de várias 

disciplinas, sobretudo, a de História com grande potencialidade formativa, principal 

responsável pela formação integral – intelectual, social e afetiva – de crianças e 

adolescentes. 

Nessa perspectiva, Caimi (2009) atenta para o aparente consenso contemporâneo da 

concepção de que aprender implica em um processo construtivo/reconstrutivo do 

sujeito, uma vez que o conhecimento não se copia nem se transmite, mas se estrutura 

progressivamente com as interações entre o sujeito, o meio físico, social, simbólico. E 

ainda, as potencialidades das interações em sala de aula para a construção do 

conhecimento histórico. A sala de aula deve se constituir num espaço rico de 

possibilidades de interação entre os estudantes, favorecendo que estes tomem 

consciência de sua própria historicidade que está relacionada à história do outro e da 

coletividade. 

Pretendemos utilizar o conhecimento prévio do estudante como ponto de partida 

nesse processo de construção do conhecimento e, dessa maneira, permitir por meio das 

atividades e trabalhos, dentro e fora da sala de aula, que ele possa se descobrir e se 
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conhecer, de tal modo que, ouse e disponha-se a escrever, pesquisar, discutir, debater, 

promovendo sua participação integral nas aulas. De maneira que, esta postura assumida 

em sala de aula reflita em sua vida social e postura enquanto cidadão. 

Com base em Forquin (1993), consideramos que esses alunos são portadores de uma 

cultura. Esse elemento é importante, pois, a partir dessa cultura é que, eles formulam 

conceitos históricos, tornando a aprendizagem em História mais intensa e significativa. 

Forquin afirma que: 

“... o pensamento pedagógico contemporâneo não pode se esquivar de uma 

reflexão sobre a questão da cultura e dos elementos culturais dos diferentes 

tipos de escolhas educativas, sob a pena de cair na superficialidade. Ele se 

encontra, na verdade, na situação paradoxal de não poder dispensar a ideia de 

cultura, mas tampouco de poder utilizá-la como um conceito claro e 

operatório.” (FORQUIN, 1993, p. 10). 

Bittencourt (2009) destaca a importância das interferências sociais e culturais no 

processo de aprendizagem e o conhecimento prévio dos alunos é a condição necessária 

para a construção de novos significados. A autora afirma: 

“No que se refere ao conhecimento histórico, essa posição torna-se ainda mais 

relevante, levanto em conta as experiências históricas vividas pelos alunos e as 

apreensões da historia apresentada pela mídia – cinema e televisão, em 

particular – por parte das crianças e dos jovens, em seu cotidiano. A História 

escolar não pode ignorar os conceitos espontâneos formados por intermédio de 

tais experiências. (...) O importante, na aprendizagem conceitual, é que sejam 

estabelecidas as relações entre o que o aluno já sabe e o que é proposto 

externamente – no caso, por interferência pedagógica –, de maneira que evitem 

formas arbitrárias e apresentação de conceitos sem significados (...)” 

(BITTENCOURT, 2009, p. 189)  

Continua lembrando que, atualmente considera-se necessário partir do conhecimento 

do vivido, senso comum, para enfrentar as problemáticas da vida em sociedade e 

efetivar a aprendizagem proveniente do conhecimento acumulado e sistematizado por 

métodos científicos. Todavia, desde a década de 1970, Paulo Freire já enfatizava como 

ponto fundamental o conhecimento cognoscitivo do sujeito, sua “leitura de mundo” 

imersa no pensamento. Nesta perspectiva, é papel do professor reconhecer e estabelecer 
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um diálogo com esse conhecimento, afinal, os alunos estão sempre em um processo de 

aprender mais. 

O reconhecimento da necessidade de aproximação do conhecimento do senso comum 

com o conhecimento científico possibilita um processo de aprendizagem diferenciado. A 

formulação de conceitos científicos dá-se de maneira articulada com os conceitos 

espontâneos dentro da sala de aula. 

Os objetivos gerais desse projeto visam que o aluno entenda que a narrativa histórica 

é construída, saiba ler diferentes tipos de fontes históricas, domine procedimentos de 

pesquisa, organize repertórios histórico-culturais reconhecendo e respeitando modos de 

vida diferentes do seu, reconheça permanências e mudanças nas vivências humanas, 

conheça as relações de trabalho no período colonial relacionando às desigualdades 

sociais da contemporaneidade e compreenda modos de organização dos movimentos 

negros – as lutas, as conquistas, as perdas e as relações mantidas com outros grupos. 

Para que estes objetivos sejam alcançados serão trabalhados conteúdos relacionados 

ao que caracteriza uma fonte histórica e como ela é utilizada pelo historiador para que 

este escreva história, a noção de processo histórico, escravidão e trabalho escravo e 

formas de resistência à escravidão. Para tanto, utilizaremos alguns procedimentos em 

que os alunos deverão registrar e sistematizar as ideias discutidas em sala de aula, 

produzir textos com características da narrativa histórica e, ainda, ler documentos 

históricos. Precisarão reconhecer a importância da preservação e cuidado com tais 

documentos/fontes, respeitar o outro, valorizando o trabalho coletivo e reconhecendo 

seus amigos como parceiros de trabalho e, por fim, valorizar a diversidade cultural e 

étnica do nosso convívio social, inclusive dentro da própria sala. 

Na primeira etapa, apresentamos para os alunos nosso plano de trabalho, 

cronograma, critérios de avaliação, objetivos do projeto e como será desenvolvido o 

trabalho. Por conseguinte, realizamos uma atividade disparadora com uma letra de 

música com o intuito de mapear os conhecimentos prévios dos mesmos, além de 

identificar quais serão as temáticas mais lembradas por eles, por meio de uma produção 

escrita e individual. Assim, com as produções em mãos realizamos as escolhas dos textos 

que foram utilizados nas etapas seguintes, isto está coerentemente ligado à ideia de que 
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as abordagens durante o trabalho vão ao encontro dos interesses e necessidades dos 

alunos. 

Miras (1997) destaca a importância de colocar em contato as novas informações com 

o conhecimento que o estudante já tem sobre o assunto, afinal, ele sempre inicia uma 

atividade com alguns conhecimentos e informações a respeito do que vai ser abordado. 

Assim, sempre que o aluno se depara com um novo conteúdo a ser aprendido, o faz 

equipado de uma série de conceitos, concepções, representações e conhecimentos 

adquiridos em experiências anteriores, que utilizará como instrumentos de leitura e 

interpretação de boa parte dessas novas informações que está entrando em contato. 

Assim, é graças ao que o aluno já sabe que ele poderá fazer uma primeira leitura do novo 

conteúdo, pois os conhecimentos prévios são fundamentais na formulação de novos 

significados. 

Na segunda etapa, trabalhamos as questões etnicorraciais para a escrita dos artigos 

que serão publicados no jornal. Utilizamos a produção feita a partir da atividade 

disparadora e fizemos o levantamento dos temas mais destacados por eles, 

selecionamos alguns textos e trabalhamos em forma de seminário debatido. Com a 

seleção dos textos, feita pelas professoras, os grupos de alunos foram sorteados para 

escolherem o texto pelo qual foram responsáveis. Além disso, cada grupo se 

responsabilizou por expor ao restante da turma o tema de seu texto e quais foram os 

principais aspectos levantados pelo autor. 

Consideramos a terceira etapa a mais densa da sequência didática, é a que 

trabalharemos o uso das fontes históricas e os referenciais bibliográficos. Para o ensino 

de História, trabalhar com documentos históricos é fundamental. Esse trabalho, segundo 

Trepat (1995) o trabalho com fontes promove a formulação de hipóteses e a criação de 

perguntas, então, o trabalho do historiador é pautado no uso de documentos. Todavia, 

destaca ainda, que tal atividade deve dar-se de maneira adequada a cada idade. As 

perguntas dos estudantes devem ser autônomas, pois são elas que motivarão a análise 

das respostas. A fonte vem a ser então, nosso principal recurso didático com 

fundamental apoio no processo de aprendizagem. 
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Prats (2006) destaca a importância de atividades que façam uso de fontes devido a 

complexidade do ensino de História. Ao contrário das ciências experimentais não 

podemos colocar nossos alunos, diretamente em contato, com nosso objeto de pesquisa. 

O autor afirma que, apenas, nos dispomos de fontes que supõem um trabalho de análise 

crítica. Logo, ele acredita que para que o ensino de História seja eficaz o aluno deve ser 

introduzido no que chama de “método histórico”, sendo mais interessante que o aluno 

não veja a História como uma verdade acabada, ou um amontoado de datas e fatos, mas 

é mais interessante que ele compreenda como podemos conseguir saber o que passou e 

como o explicamos.  

Este autor acrescenta que, os métodos e técnicas do historiador não devem estar 

ligados apenas às investigações científicas, mas que devem também ser usadas no 

âmbito escolar. Quanto à crítica de não estarmos formando cientistas, Prats rebate: 

“Se, do ponto de vista didático, não interessa o processo de elaboração da 

História, se não interessa conhecer como os arqueólogos sabem as datas das 

coisas, se não parece necessário que os estudantes saibam quais são os 

raciocínios hipotéticos sobre os quais os historiadores constroem sua visão do 

passado, se tampouco interessa como analisam criticamente a sociedade, se não 

interessa como são elaborados juízos críticos sobre textos e fontes, é porque se 

considera a História apenas em um âmbito literário ou cultural e não como uma 

ciência social, provavelmente uma das mais antigas e desenvolvidas.” (PRATS, 

2006, p. 204) 

Esperamos que os estudantes já estejam com seus temas definidos para as 

respectivas pesquisas quando chegarem à etapa de análise das fontes. Desse modo, 

pretendemos utilizar fontes históricas e referenciais bibliográficos que tratem das 

formas de resistência dos escravos e suas negociações, deslocando o escravo do papel de 

vítima do sistema escravista, mas também, como negociador de suas práticas 

socioculturais.  

Com isso, pretendemos, primordialmente, aproximar os educandos da narrativa do 

historiador. Prost (2008) atenta para a principal diferença entre ensino e pesquisa, entre 

a História que se expõe didaticamente na escola, em que os fatos já estão prontos e a 

História na Universidade, que aparece como pesquisa capaz de fabricar os fatos. Logo, ao 

questionar-se a História enquanto verdade pronta, imediatamente, pensa-se no seu 
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ensino como uma construção da História em que o aluno pode entrar em contato com o 

ofício do historiador. 

A última etapa está voltada para a confecção do jornal, como produto final, no qual os 

alunos serão responsáveis por demonstrar seus conhecimentos históricos adquiridos no 

decorrer deste projeto, em forma de artigos, além de outros gêneros discursivos como 

charge, desenhos, notícias, entrevistas etc. Entendemos a importância de se investir no 

desenvolvimento da competência escritora dos estudantes como forma de promover o 

aumento do grau de letramento dos mesmos. Ensinar o aluno a escrever é 

responsabilidade de todos os professores, pois o letramento caracteriza-se por um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos com objetivos específicos (KLEIMAN, 1995). 

Para a autora: 

“O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é 

concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os 

sujeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante 

das agencias de letramento, preocupa-se, não com o letramento, prática social, 

mas com apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo 

de aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo geralmente concebido 

em termos de uma competência individual necessária para o sucesso e a 

promoção na escola.” (KLEIMAN, 1995, p. 20) 

Procuramos ressaltar, então, a importância da variação linguística em sala de aula, 

respeitando tais variantes dos educandos. Buscamos fazer com que os alunos se sintam 

livres para falar em sala e, posteriormente, sintam segurança para produzir textos 

escritos, tendo sua expressão como legítima. Nesse sentido, deve-se permitir que o aluno 

desenvolva consciência sobre tais variações linguísticas 

O jornal contará com os textos produzidos pelos alunos, charges, desenhos, dicas de 

culinária afro-brasileira e outras seções que estão sendo discutidas aula a aula. Para a 

construç~o do “boneco”, os alunos analisar~o diferentes jornais que circulam na cidade 

de Três Lagoas. Além disso, foram convidados a visitarem a redação de um jornal para 

examinarem como se dá a produção deste suporte. Depois da definição de cada seção e 

dos temas, cada grupo se dedicará a produzir o material necessário. 
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A avaliação dos alunos não ocorrerá por meio de prova escrita, já que no 

planejamento formamos alguns critérios como: localizar acontecimento no tempo; saber 

ler diferentes tipos de fontes históricas; conhecer as relações de trabalho existentes no 

período colonial compreendendo alguns aspectos históricos, relacionados às 

desigualdades sociais da contemporaneidade; reconhecer os modos de organizações dos 

negros, incluindo suas formas de resistência à escravidão; entre outros. 

Para avaliarmos se os alunos alcançaram os objetivos propostos e corresponderam 

aos critérios avaliativos, utilizaremos diferentes instrumentos de avaliação: uma ficha de 

sistematização ao final da primeira etapa de trabalho; um texto sobre a leitura das 

imagens que os alunos analisaram enquanto fonte histórica; um texto escrito na forma 

de narrativa histórica (com alguma temática etnicorracial); e, por fim, a ficha de critérios 

preenchida na última etapa do processo como autoavaliação. 

Após o cumprimento da sequência didática, abordaremos a confecção do produto 

final, tendo o prazo de um mês pra desenvolvermos as atividades do ‘boneco’ do jornal 

até a sua confecção na gráfica. Para isso, elaboraremos um cronograma de atividade que 

nos permitirá encaminhar as produções, bem como o desenrolar do trabalho com uma 

maior proximidade. Esses próximos encontros ficarão destinados à confecção de textos 

de diferentes gêneros textuais que compõem um jornal real, como cruzadinhas, notícias, 

reportagens, charges, desenhos, poesias, agenda cultural, horóscopo de orixás, entre 

outros. 

Para a finalização do trabalho, após impresso os jornais, visando que o mesmo fique 

pronto na semana da Consciência Negra, organizaremos um lançamento na escola e 

outro na unidade II da UFMS, nas dependências do curso de História. O objetivo será o 

de apresentar os resultados de um bimestre de projeto realizado na Escola Estadual 

Dom Aquino Corrêa para a comunidade escolar e para a comunidade acadêmica. 

Durante toda semana da Consciência Negra, entre os dias 21 e 25 de Novembro, a escola 

desenvolverá atividades específicas com temáticas africanas e afro-brasileiras, sendo 

que um dos dias ficará destinado pra os alunos irem à Universidade fazer o lançamento 

do produto final, acionando o conhecimento acerca da escravidão no século XIX para a 

comunidade acadêmica. 
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A Era Vargas e a Ditadura Militar: contornos da repressão dos anos 

1930 e 1964: uma análise comparativa 

História/Campus de Três Lagoas 
Ávila, R. de C. 

Resumo 

Em uma parceria universidade, Escola Dom Aquino Correa e o curso de 

Licenciatura em História com apoio do Projeto Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência – PIBID/Subprojeto História, acadêmicos e professores 

regentes da referida escola estão desenvolvendo trabalho de planejamento e 

aplicação de sequências didáticas em sala de aula. O projeto a ser 

desenvolvido e aplicado por nossa equipe intitula-se A Era Vargas e Ditadura 

Militar: contornos da repress~o dos anos 1930 e 1964: “uma an|lise 

comparativa” e seu planejamento teve início no primeiro semestre de 2011. 

Neste texto, pretendo, além de apresentar as sequências didáticas que estão 

sendo desenvolvidas, comentar também aspectos do trabalho em equipe com 

a intenção destacar a importância do mesmo para a efetivação de boas 

práticas educativas na escola. 
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Introdução 

Em 2010, na Escola Estadual Dom Aquino Correa, escola do município de Três Lagoas 

– MS, foi desenvolvido um projeto didático que teve como  produto final elaborado pelos 

alunos um documentário enfocando aspectos do período da Ditadura Militar (1964-

1985). Essa ação aconteceu a partir do trabalho da equipe composta por acadêmicos do 

curso de História e  o professor regente, sob a coordenação e orientação da professora 

Maria Lima, docente do mesmo curso e coordenadora do subprojeto PIBID/História.  

Considerando a avaliação feita pela equipe PIBID de 2010, os novos componentes da 

equipe, composta por três pibidianos e pela professora regente Fabiula Edwiges Silva 

Nascimento, buscaram organizar o novo plano de aula a partir da última versão da 

sequência didática intitulada “ Ditadura Militar (1964 – 1985)”. A equipe que agora se 

constituíra decidiu então articular a sequência em torno da produção de uma análise 

comparativa entre as práticas de repressão do período denominado por historiadores de 

a “Era Vargas” (1930 a 1954) e aquele chamado de Ditadura Militar (1964 a 1985). 

Como produto final para o projeto, elegeu-se a elaboração de um documentário, 

linguagem entendida pela equipe como extremamente relevante de ser trabalhada pelo 

ensino de História.  

Segundo Gej~o (2009) “vivemos em uma sociedade cada vez mais bombardeada com 

imagens” e “apesar da import}ncia das fontes visuais e da ampliaç~o de documentos, a 

História ainda está a margem das realizações nos demais campos das ciências humanas 

e sociais, no que se refere { quest~o da visualidade” (GEJÃO, 2009: 258).    

O documentário enquanto linguagem fílmica é um recurso que potencializa a 

aprendizagem ao possibilitar que os alunos percebam nuances como ponto de vista ou 

multiperspectiva, inerentes tanto ao discurso histórico, quanto imagético. Desta forma, 

fomentar sua produção pelos alunos é um elemento crucial para a reflexão sobre 

aspectos do próprio conhecimento histórico. 

É importante destacar que as decisões da equipe foram pautadas por princípios do 

ensino de História em voga atualmente. Segundo Prats (1998), a História não tem a 

pretens~o de ser a “única” disciplina que objetiva a compreens~o do presente, mas pode 
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de forma significativa colaborar oferecendo informações que referenciem o 

entendimento para os problemas sociais, tornando a sua compreensão rica e relevante. 

As concepções apresentadas por esse autor apontam que a História enquanto Ciência 

Social, ao ser ensinada na escola se torna um instrumento para ajudar a valorizar, 

facilitar, despertar, ajudar, potencializar e contribuir na formulação de hipóteses as 

quais introduz os alunos a um conhecimento mais estrito e racional, possibilitando 

assim a construção do pensamento critico. 

Segundo Fonseca (2003) apesar da dificuldade de se precisar o ensino de história no 

Brasil anterior ao século XIX pode se caracterizar como um o ensino de história dentro 

do contexto de formação requerida pelo advento do Estado Nacional. Assim o ensino de 

história no Brasil se definirá inicialmente pela separação da história sagrada e história 

profana. Essa separação, segundo apontado por Fonseca (2003), promoverá um debate 

entre um ensino humanista e um ensino cientifico. 

Dentro dessa visão a história enquanto disciplina, antes do século XIX, se apresenta 

como uma espécie de saber útil, que só era apreendido por aqueles que tinham boa 

memória, assim nas escolas aprender história era sinônimo de decorar e reproduzir. 

Dessa forma, o ensino de história atendeu as políticas cuja determinante era o 

fortalecimento e a manutenção da ordem desejada.  

No entanto, não se pode esquecer que a História enquanto disciplina responde 

plenamente às necessidades formativas dos alunos e constitui componente válido em 

um projeto de educação que não seja baseado na acumulação de informações, mas que 

se volte ao desenvolvimento das competências e habilidades das crianças e adolescentes 

(PRATS, 1998). 

O desenvolvimento do projeto na sala de aula  

O primeiro contato com os alunos aconteceu em maio do presente ano. A partir de 

então, adentramos as salas de aula três dias por semana seguindo o horário da 

professora regente. Trabalhamos com aproximadamente 90 alunos de duas salas do 9º 

ano do Ensino Fundamental no período vespertino da escola parceira (E. E. Dom Aquino 

Corrêa), sendo que em cada sala há aproximadamente 40 alunos frequentes.  
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Como trabalhamos diretamente na sala de aula, acompanhamos a professora regente 

até que pudéssemos desenvolver o projeto no momento em que se abordasse o 

conteúdo programado segundo a proposta do Referencial Curricular para a Educação 

B|sica no MS, uma vez que a professora regente considera importante “seguir” os 

referenciais, entendendo-o não como referência, mas como currículo pré-determinado39.  

O plano de aula, como um todo, previa o desenvolvimento de duas sequências 

didáticas, modalidade organizativa utilizada na perspectiva apresentada por Zabala 

(1998). A sequência didática, por se caracterizar por uma série de atividades articuladas, 

pode ser reconhecida como elemento diferenciador das diversas formas de ensinar. 

Segundo Zabala, essa forma de gestão do tempo didático, por sua maior variedade de 

atividades, e por promover uma maior participação dos alunos desde as atividades 

iniciais, potencializa a aprendizagem. A primeira sequência didática esteve voltada ao 

trabalho com os conteúdos conceituais, factuais e procedimentais relacionados ao que a 

equipe considerou como os principais aspectos da era Vargas (1930 a 1945) e da 

Ditadura Militar (1964 a 1985). A segunda, em desenvolvimento, está voltada para a 

produção do documentário que apresentará uma comparação dos dois períodos 

anteriormente estudados, implicando, portanto, em uma retomada significativa dos 

conteúdos trabalhados na primeira sequência didática.  

Ao iniciarmos o trabalho em sala, procuramos mapear os conhecimentos prévios dos 

alunos. Segundo Mauri (1998): 

“os conhecimentos que o aluno possui n~o s~o um obst|culo para a 

aprendizagem, mas o requisito indispensável para ela, pois os alunos e alunas 

n~o aprendem apesar de seus conhecimentos prévios, mas através deles” 

(MAURI, 1998: 98). Ainda de acordo com essa autora, os conhecimentos prévios 

não são importantes somente por ser o instrumental que utilizarão para 

aprender, mas, fundamentalmente, porque “deles dependem as relações que é 

possível estabelecer para atribuir significado { nova informaç~o proposta” 

(MAURI, 1998: 97).  

Como atividade disparadora foi lançada a pergunta: O que sabemos sobre o regime 

ditatorial em nosso país? Após listarmos as respostas na lousa, os alunos foram 

                                                        
39 De nossa parte, consideramos que essa concepção é fortemente induzida tanto pelo próprio documento, quanto 

pela leitura que se faz do mesmo na instituição escolar. 
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convidados a coletar dados que pudessem responder a esse e aos questionamentos 

derivado desse. 

A coleta de dados foi realizada em diferentes momentos e em fontes diversificadas. 

Trabalhamos livros didáticos, revistas especializadas, textos historiográficos, relatos e 

reportagens relacionadas aos conteúdos estudados. Contemplamos o uso dos espaços da 

escola, visitando a biblioteca para selecionar referências bibliográficos de seu acervo. No 

laboratório de informática foram visitados sites pré-selecionados pela equipe, assim 

como sites conhecidos pelos alunos.  

Em aula, apresentamos também imagens contidas no livro didático adotado, 

promovendo situações que possibilitassem aos alunos perceber que elas eram 

construções sócio-históricas. Segundo Bittencourt (2004), o uso de imagens fotográficas 

pode favorecer o entendimento das mudanças e permanências, por intermédio de um 

estudo comparativo. Enquanto recurso didático, o reconhecimento do potencial 

cognitivo da imagem permite sua aceitação como fonte de estudo, uma vez que ao ser 

questionada a mesma pode evidenciar como fatos socais se convertem em elementos 

identificáveis no processo de produção e consumo de imagens (GEJÃO 2009: 259). 

Essa atividade foi dividida em três fases. Inicialmente perguntamos aos alunos o que 

viam naquelas imagens; em seguida, indagamos sobre as intenções daqueles que as 

produziram; e, finalmente , enfocamos os lugares pelos quais essas imagens circularam.  

Para o registro dessa atividade foi desenvolvido um formulário, o qual chamamos de 

ficha registro de imagens40.  

Também trabalhamos em sala um debate. Os alunos foram divididos em dois grupos, 

os quais debateriam a Era Vargas partindo das concepções sociais construídas na época 

desse governo, e que apresentavam Getúlio Vargas como “Pai dos pobres” e “m~e dos 

ricos”. 

Para esse debate os alunos se utilizariam das informações coletadas, assim como dos 

saberes adquiridos a fim de ao final da atividade responder as questões por eles 

levantadas.  

                                                        
40 Esse formulário está arquivado no dossiê do projeto organizado pela equipe, mais especificamente nas pastas 

que contém produções dos alunos. 
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A principal produção dessa etapa foi um texto argumentativo sobre as práticas 

repressivas exercidas durante o Governo Vargas, elaborado por cada aluno, uma vez que 

“esse tipo de produç~o por parte dos alunos consiste numa forma de criaç~o de material 

didático resultante do domínio de conhecimentos obtidos no decorrer do processo de 

aprendizagem”(BITTENCOURT 2004: 297-298).   

Conforme proposto no plano de aula, no terceiro bimestre iniciamos a aplicação da 

segunda sequência didática  compõe o projeto didático. Para iniciar o trabalho, lançamos 

aos alunos a seguinte quest~o: “o que vocês sabem sobre o período que hoje é chamado 

pelos historiadores de Ditadura Militar?” Os alunos apresentaram elementos originados 

em seus conhecimentos prévios, construídos também a partir da compreensão de 

conteúdos trabalhados na primeira sequência (A Era Vargas 1930 -1954).  

Avaliando o trabalho em equipe: o conflito como parte do processo de 

aprendizagem 

“A evolução da escola caminha para a cooperação profissional. Modismo, sob a 

influência de sonhadores, dir~o aqueles que só se sentem bem “sozinhos no 

comando”. No entanto h| múltiplas razões para inscrever a cooperaç~o nas 

rotinas do ofício de professor.” Perrenoud (2000: 78) 

Infelizmente, no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, houve muitos 

problemas da equipe no enfrentamento das dificuldades, o que resultou no quase 

abandono das atividades por parte de alguns dos pibidianos. Houve desentendimentos e 

conflitos que, em algumas horas, deixou a todos desanimados. Nossa coordenadora 

então, como forma de tornar esse aspecto um elemento fundamental para formação, 

propôs a todos a produção de uma reflexão teórica escrita a respeito do trabalho em 

equipe. Dessa forma, passo agora a apresentar algumas considerações a respeito disso. 

Podemos apontar uma série de razões para o trabalho em equipe no espaço escolar 

atualmente: a intervenção crescente na escola de profissionais de outras áreas como as 

dos setores médico-psicológico ou médico–social; a divisão do trabalho pedagógico com 

a emergência de papéis específicos; a redefinição do ofício de aluno; a evolução rumo 

aos ciclos de aprendizagem; a vontade de diferenciar e de conduzir procedimentos de 

projeto; a solicitação do diálogo por parte dos pais, dentre outros. Assim entendido, na 
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contemporaneidade, e pensando sobre o espaço da escola, trabalhar em equipe exige 

“que o trabalho em conjunto torna-se uma necessidade ligada mais a evolução do ofício 

do que da escolha pessoal”. (PERRENOUD 2000:79-80). 

Segundo esse autor, existem diversos tipos de equipes, as quais são diferenciadas 

pelos níveis de interdependência. Perrenoud (2000) classifica essas equipes a partir de 

seus níveis de interdependência da seguinte forma: uma pseudo-equipe, apresenta como 

competência apenas a partilha de recursos. Essa limitação fará com que essa equipe se 

dissolva, uma vez que se une apenas por esse fator. Sendo assim “por n~o conseguir 

administrar recursos e por não ter sabido encontrar uma divisão inteligente e 

equ}nime”. Sua duração será efêmera (PERRENOUD, 2000: 80). A equipe lato senso 

equivale a um grupo de permuta, pois “partilha recursos e ideias”. Nesse grupo “as 

pessoas partilham recursos porem se limitam a discutir respectivas ideias e práticas sem 

decidir nada”. Os membros dessa equipe “demonstram grandes habilidades de 

comunicaç~o” (PERRENOUD, 2000: 81). Por fim, uma equipe strictu sensu apresenta dois 

aspectos a serem ressaltados: o medo e a convicç~o. Pelo fato da equipe estar ligada “por 

uma ades~o entusiasta”, o medo superar| o entusiasmo inicial ao se descobrir que “n~o 

se sabe agir de modo cooperativo, que isto toma muito tempo ou cria ressentimentos ou 

estresses incapazes de serem superados ou verbalizados”. Essa equipe, apesar de 

duradoura, tende a se dissolver, pois seus membros necessitam desenvolver 

competências que ainda não possuem. Essa equipe partilha recursos, ideias e práticas, 

mas não permite a partilha de alunos no trabalho em equipe. 

Ao apontar o trabalho em equipe na escola Perrenoud também identifica essa equipe 

como sendo strictu sensu. Porem ressalta que o trabalho dessa equipe deve estar 

pautado em princípios da corresponsabilidade, isso implica que a partilha do trabalho 

nessa equipe deve ocorrer de maneira igualitária entre todos os envolvidos no trabalho.  

No trabalho escolar, uma equipe strictu sensu além de partilhar recursos, ideias e 

práticas, une-se pela corresponsabilidade dos alunos. Por ser uma equipe duradoura, 

seus membros devem partilhar uma “ampla autonomia de concepç~o ou de realização 

cada vez que não for indispensável dar-se as m~os”. Uma equipe pautada na 

corresponsabilidade dos alunos, segundo Perrenoud, exige ainda mais competências, 
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pois, mesmo que não se entendam, os professores não podem se separar no decorrer do 

ano. 

A partir de Perrenoud (2004), podemos dizer que, no início do trabalho éramos uma 

equipe lato sensu, com um grau de interdependência muito ligado às necessidade 

pessoais, uma vez que a equipe partilhava recursos, ideais e práticas, porém não 

conseguia decidir nada.  Penso que a equipe estava envolta em uma “autoproteç~o” 

advinda do receio que atinge acadêmicos que adentram a escola.  

Ainda segundo Perrenoud (2000), estaríamos equivocados em pensar que o conflito 

nasce apenas das personalidades presentes. Se uma equipe não é capaz de dizer 

explicitamente o que a mantém unida, ela se desfaz ou regride em um simulacro diante 

dos primeiros obstáculos (PERRENOUD 2000:84).  

Na crise que administrávamos, as orientações dadas pela coordenadora do projeto e a 

reflexão sobre a ação nos fizeram enxergar o verdadeiro coletivo. Nesse contexto, falar 

sobre medos, fantasias relativas a perda da autonomia, das disputas de território e dos 

poderes a assumir ou a se submeter se tornou condição primordial para começar a 

equilibrar os desejos de uns e de outros.    

Desenvolvendo os princípios da tolerância, da mediação, desenvolvemos a 

competência da moderação. Para tanto, em nossa ação em sala adotamos um 

cronograma comum à equipe. Todas as alterações nesse cronograma têm sido discutidas 

coletivamente, uma vez que em uma equipe o trabalho, como propõem Mariane e Louis 

Schorderet, “ apelar apenas para a toler}ncia ou para a empatia, é trabalhar 

intelectualmente sobre o que reúne e o que separa, valorizando, portanto, uma forma de 

lucidez sobre os verdadeiros desafios do conflito que surge” (apud: Perrenoud, 2000: 

89). 

As reflexões surgidas a partir de nossa fragilidade enquanto equipe têm servido para 

ajustar não apenas as funções seus membros, como também para que sejam analisados a 

atuação e o comprometimento individual necessários na profissão de docente. 

Considerações  

O trabalho em sala de aula foi extremamente produtivo, tanto para os alunos, quanto 

para os acadêmicos que o estão acompanhando. Estamos entrando, neste momento, na 
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etapa de produção do documentário, o qual será lançado no evento de final de ano da 

escola. Os alunos estão refletindo sobre o que significa produzir um documentário e 

pensando com que objetivos poderiam construir um tendo como público alvo a 

comunidade escolar. 

Ao longo do desenvolvimento da ação na escola parceira, parece-me que construímos 

um espírito propenso ao trabalho coletivo, cujo olhar sobre a prática docente está 

pautado na cooperação.  

Dessa forma, é possível afirmar que o PIBID não proporciona apenas conhecer a 

prática do professor pelos acadêmicos. O programa colabora também de forma 

significativa para que os acadêmicos desenvolvam competências características do fazer 

docente, pois, enquanto componente da equipe PIBID na escola, posso dizer que o 

desenvolvimento do projeto em sala de aula permite ao acadêmico a compreensão mais 

clara sobre a atuação do professor. Durante essa experiência o acadêmico também 

amplia os horizontes das discussões sobre educação; escola e sistema educacional já 

abordadas em outras disciplinas ao longo do curso. 

 É nesse sentido que o projeto faz o diferencial, pois quando o acadêmico entende 

o que é ser professor, ele não só observa sua prática em sala, mas desenvolve a 

competência de analisar o que está sendo desenvolvido, associando teoria a esse fazer e 

retroalimentando seu trabalho de forma permanente. 
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Refletindo sobre o fazer: relato de uma experiência de trabalho em 

sala de aula em parceria com pibidianos 

História/Campus de Três Lagoas 

Alcântara, J. de O. 

Resumo 

A participaç~o que tive no desenvolvimento do projeto “Ensinado uma outra 

h/História”  levou-me a refletir sobre a influência desta estratégia didática, 

muito nova para mim, nas minhas práticas em sala de aula. A presença dos 

estagiários do PIBID que, num primeiro momento pareceu-me muito 

incômoda, rapidamente tornou-se algo muito bom quando percebi de que 

maneira eles poderiam me auxiliar nas atividades pedagógicas. As mudanças 

lentas, porém, necessários no meu modo de ensinar. A elaboração de um 

projeto sobre Roma Antiga destinado a um público de 6º ano onde ousamos 

fazer um recorte de um conteúdo extenso relacionando-o com a atualidade e 

o período de execução do projeto. Sobre o mesmo levanto os seguintes 

pontos de reflexão: o desarranjo causado no formato tradicional de 

arrumação das carteiras colocando os alunos um de frente para o outro; o 

trabalho com uma sequência didática; os momentos de elaboração dos planos 

de aula; as dificuldades encontradas durante a execução do projeto; a fase 

cognitiva em que se encontram crianças de 6º ano e os momentos de 

avaliação durante e no final do projeto com o objetivo de verificar os 

equívocos cometidos pensando no aperfeiçoamento do projeto para 2011. 
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Introdução 

No ano de 2010, a Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, situada em Três Lagoas/MS, 

iniciou uma parceria com o curso de licenciatura em História da UFMS para desenvolver 

o Projeto de Extens~o intitulado “Ensinando uma outra h/História”, do qual passei a 

fazer parte da equipe já naquele ano. Esse projeto acontece em paralelo ao projeto 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – do 

governo federal. Senti-me muito à vontade desde o início, sem sentir imposições da 

escola, e motivado em participar do projeto que, naquele momento, mostrou-se como 

um grande desafio para mim.  

A princípio, não foi fácil entender o Programa e muito menos a presença constante de 

acadêmicos em minhas aulas, situação que me deixou um tanto quanto preocupado. Com 

o tempo, fui ficando mais tranquilo e quando o projeto começou a ser executado, o 

mesmo fluiu com bastante naturalidade. 

Essa parceria foi uma experiência muito enriquecedora, pois me possibilitou rever 

muitos aspectos da minha prática pedagógica e das minhas atitudes em sala de aula. De 

repente, tive que fazer um pitstop para refletir, rever e avaliar as minhas ações. O 

interessante é que enquanto esta parada acontecia, as aulas prosseguiam normalmente, 

isto é, a reflexão se fez (e faz) na prática.  

Esse rever e avaliar foram no sentido de conhecer e aprender a usar metodologias 

diferentes daquelas que até então eram muito comuns em meus planejamentos, como, 

por exemplo, a utilização de muitas aulas expositivas nas quais o professor assume a 

atitude de um transmissor de conhecimentos. Entendo que esta estratégia didática 

também é importante, porém, torna-se perigoso tomá-la como única. De acordo com 

Pura (2008), uma ação que prima pelo uso da aula expositiva como principal estratégia 

didática coloca o aluno numa posição de mero receptor de informações, uma vez que: 

“Essa abordagem fundamenta-se numa visão essencialista, segundo a qual o 

homem é constituído por uma essência imut|vel, considerado “tabula rasa”, 

receptor passivo de informações. O mundo é externo ao indivíduo, transmitido 

por intermédio da educação e das instituições sociais.” (PURA, 2008: 37) 

Fez-se necessário então um esforço de minha parte em iniciar um processo de 

aprendizagem buscando conhecer e experimentar outras estratégias com o intuito de 
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tirar o aluno dessa posição de simples espectador das minhas aulas. Meu objetivo 

principal foi o de atingir um momento no qual eu percebesse o aluno como um indivíduo 

que tem experiências individuais e sociais próprias, mesmo sendo ainda criança ou 

adolescente. Percebo que suas experiências precisam ser aproveitadas, o que requer que 

eu me torne um mediador entre essa vivência e o saber acumulado historicamente. Isso 

implica em considerar o aluno como um “ser histórico, sujeito do processo, portador de 

uma prática social (centro do processo) a ser problematizada e sistematizada 

coletivamente” (PURA, 2008: 46). 

Claro que não mudei completamente o meu estilo de lecionar, porque essa mudança é 

algo muito grande e não acontece da noite para o dia, mas pelo menos, existiu a 

provocação, o desafio, a reflexão e a necessidade. Nesse sentido, o projeto a ser iniciado 

seria um bom começo. Por outro lado, o fato de ter, em praticamente todas as aulas, um 

ou dois alunos do curso de História, me deixou inicialmente muito receoso. Tal situação 

parecia promover uma exposição constante das minhas limitações, das minhas falhas e 

defeitos. No entanto, fui percebendo que, pelo contrário, a presença dos acadêmicos foi 

positiva e ajudou-me de uma maneira formidável.  

Logo de início tive a consciência de como a presença e a colaboração deles seria de 

grande proveito para mim e para os alunos na execução dos planos de aula. Passei a 

delegar a eles algumas ações que levam certo tempo para serem realizadas em sala, 

principalmente quando há muitos alunos, como por exemplo, verificar as tarefas e 

registrar o visto no caderno de cada um; encaminhar algum aluno indisciplinado à 

coordenação quando há necessidade de intervenção das coordenadoras, o que não é 

muito raro; monitorar os estudos em grupo orientando os alunos na interpretação das 

atividades, entre outras coisas. Foram ações que os estagiários sempre atenderam e 

desenvolveram com disposição e competência. Junto com a coordenação do subprojeto 

História do PIBID, consideramos que o acompanhamento e realização destas pequenas 

tarefas era um componente importante de ser vivenciado pelo aluno, pois é justamente 

esse “miúdo” do dia a dia que, quando estamos trabalhando, percebemos que ocupa 

grande parte de nosso tempo em sala. 
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Em relação à execução do Projeto, escolhi apenas a turma A do 6º ano matutino. Era 

uma sala com mais de 35 alunos, porém a maioria deles estava bastante compromissada 

com o estudo e eu percebi então que ali poderia desenvolver um bom trabalho. E de fato 

foi muito legal.  

Como mencionei anteriormente, foi um desafio. Primeiro porque fazia muito tempo 

que eu não trabalhava com um projeto desse porte. Segundo, porque a proposta era 

envolvermos bastante os alunos em pesquisas, leituras, reflexões, reprodução de 

desenhos e de mapas e tudo isto mexeria muito com a disposição deles em sala de aula, 

desarrumando as fileiras em praticamente todas as aulas para formarem os grupos de 

trabalho. Em alguns momentos as carteiras ficaram dispostas formando um grande “u”. 

A intenção era mostrar aos meninos e meninas uma nova forma deles se enxergarem 

estando um de frente para o outro quebrando um pouco a tradição de só verem a nuca 

do colega. Com isso eles poderiam começar a perceber mais o outro respeitando e 

valorizando sua opinião e também perderem o medo de se exporem para o grupo. Outro 

ganho seria o aluno perceber a sua importância no processo da aprendizagem. Imagine a 

bagunça que essa desarrumação causa numa sala com tantos aluninhos. Deu certa dor de 

cabeça, mas a gente aguentou. Para eles foram momentos ótimos. 

O projeto teve como tema “Roma Antiga e a sua influência no mundo ocidental”, 

problematizando a relação do Direito Romano com a Constituição brasileira atual a fim 

de promover o desenvolvimento da noção de tempo histórico a partir de comparações 

do passado com o presente buscando identificar semelhanças/diferenças, 

permanências/mudanças.  

Eu e os pibidianos compusemos uma equipe orientada pela coordenadora do projeto. 

Realizávamos reuniões semanais na escola e na UFMS. A equipe desenvolveu um extenso 

projeto e a etapa de escrita não foi muito fácil. O formato da gestão de tempo adotado no 

projeto foi o da sequência didática que, segundo Zabala (1998), são um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores como 

pelos alunos. Para o autor, elas são sinônimo de unidade didática, unidade de 

programação ou unidades de interação pedagógica. 
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Levamos praticamente dois meses entre as pesquisas dos textos e outras fontes que 

seriam utilizados pelos alunos no decorrer dos estudos e a finalização. Essa atividade 

exigiu muito de nós, porque tínhamos que descrever no plano de aula o passo a passo 

das dezenove aulas que estavam previstas. Não parece muito, mas queríamos algo muito 

bem elaborado e detalhado. Obviamente, como era um planejamento, muita coisa foi 

alterada e cancelada considerando vários fatores externos ao projeto que estão 

presentes no cotidiano da escola e também fora dela e que interferiram na execução do 

mesmo. 

Não posso deixar de mencionar também que o plano estava direcionado para os 

alunos do 6º ano, crianças e adolescentes de dez a doze anos de idade, e que ao planejar, 

esquecemos, às vezes, de refletir sobre que fase da apreensão cognitiva elas estão 

vivenciando. Segundo Piaget (1978): 

“... a criança encontra-se, neste momento, no 2º estágio, o das Operações lógico 

concretas (dos 7 aos 12 anos). É o estágio das atividades de representação onde 

as operações lógicas só aparecem quando o pensamento da criança torna-se 

reversível (possibilidades da operação contrária ou voltar ao início da 

operação).” 

A falta dessa percepção pode nos levar e, de fato nos levou, a cometer equívocos que 

só puderam ser notados quando o projeto já estava em andamento o que também 

provocou mudanças e nos fez buscar alternativas. Por exemplo, a forma de conduzir a 

leitura de textos extensos e com linguajar de difícil entendimento para eles. Quando 

terminamos o projeto e fizemos a avaliação em dezembro de 2010, conseguimos 

perceber muitos desses equívocos e já começamos a prever as alterações que seriam 

necessárias no plano de  2011, quando o projeto seria novamente executado, agora 

incluindo um número maior de turmas.  

Neste sentido, a avaliação torna-se um elemento importante do trabalho do professor, 

na medida em que possibilita que se revejam procedimentos considerados inadequados 

provocando a reelaboração dos planos, o que seguramente colabora muito com a 

melhoria do trabalho docente. Segundo Hoffman (2006), ao produzir “novas 

oportunidades de aprendizagem, a avaliação mediadora exige qualidade do professor no 
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sentido de registrar suas percepções sobre o processo vivenciado pelo aluno”, 

observando também os equívocos cometidos durante a execução do plano.  

Além do que já mencionei acima, outro equívoco foi a elaboração de muitos objetivos, 

alguns dos quais foram atingidos e outros não. Neste aspecto, a reflexão que fizemos nos 

levou a identificar alguns motivos claros: a nossa inexperiência em trabalhar com um 

projeto dessa dimensão que faz um recorte de um conteúdo extenso como é o da 

História de Roma – no caso o Direito Romano relacionado à Constituição do Brasil – e o 

tempo muito curto para executá-lo. Isso nos levou a pensar que os objetivos são 

importantes para promover recortes significativos, possibilitando que os critérios de 

escolha desloquem-se da quantidade de conteúdos para a qualidade dos mesmos (para 

que estou ensinando?). 

Outro motivo que consideramos ser importante e, no meu ponto de vista, será de 

enorme valia para a minha vida profissional e de educador, é o fato de o aluno, ainda 

mais quando se trata de 6º ano, ter o seu tempo particular de aprendizagem, o qual 

precisa ser respeitado pelo professor. Ao trabalharmos com crianças nesta idade temos 

que ter a consciência de que elas estão numa fase de seu desenvolvimento cognitivo e 

nós estamos em outra. Equalizar estas duas situações também é um desafio. De acordo 

com Marta Khol (2003): 

“(...) em termos de atuação pedagógica (...) o papel explícito do professor de 

provocar nos alunos avanços que não ocorreriam espontaneamente consiste 

exatamente em uma interferência na zona de desenvolvimento proximal dos 

alunos. Ou seja, é fundamental colocar desafios para os alunos. Trabalhar na 

Zona de Desenvolvimento Proximal significa colocar os desafios e fornecer 

muita ajuda no início para, posterior e gradualmente, o aluno desenvolver 

mecanismos cognitivos (e aprendizagens) que lhe possibilitem fazer sozinhos 

aquilo que antes precisava de muita ajuda”. 

Em que pesem as inúmeras dificuldades, a equipe como um todo avaliou a 

experiência como algo muito positivo. De minha parte, percebo-me refletindo sobre o 

meu fazer sem desconsiderar as grandes dificuldades existentes dentro do ambiente 

escolar, as quais muitas vezes atuam como impeditivo de uma boa prática docente. Mas, 

seguimos aprendendo. 
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Produção de Textos com Enfoque para o Mercado de Trabalho 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Camapuã 

Huben41, L. da S. 

Resumo 

Este trabalho relata as atividades desenvolvidas em um dos subprojetos do 

PIBID de Letras Português e Espanhol do polo de Camapuã – MS que teve 

como objetivo trabalhar, inicialmente, com a problematização da formação 

do escritor e, posteriormente com a escrita dos seguintes gêneros textuais e 

veículos de informação: currículo, entrevista de emprego, e-mail, blog, redes 

sociais, resenha, apresentação em público, PowerPoint, carta pessoal e 

comercial, entre outros. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos os 

pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria dos Gêneros (KOCH & 

ELIAS, 2006) e a noção de sequência didática Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004 apud MARCUSCHI, 2008). Como resultados deste trabalho já é possível 

observar que houve uma evolução significativa na análise textual, produção 

escrita, capacidade de reflexão e autoavaliação dos alunos. 
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Introdução 

Considerando que as escolhas curriculares afastaram o ensino formal do ensino 

prático, é muito comum que nossos jovens questionem a utilidade de seu aprendizado 

para o mercado de trabalho. 

Isso ficou bem evidenciado com a Pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, no ano de 

2003, em que 20% dos jovens afirmam que uma das piores coisas de ser jovem é a falta 

de trabalho. Dos assuntos que mais interessam aos jovens, o emprego e o futuro 

profissional foram citados por 37% dos jovens. 

Por isso é fundamental reconhecer que educação e trabalho não são dimensões 

separadas na vivência juvenil. Através do trabalho continuado, o jovem melhora a sua 

vida no presente e também assegura um futuro autônomo, sem dependência em relação 

a seus pais. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os jovens ocuparam cerca de 90% das 

6 milhões de novas vagas criadas com carteira assinada no mercado de trabalho entre 

2003 e 2007. Ainda assim, muitos continuam esperando na fila e o desemprego tem 

afetado mais intensamente a juventude. 

Com efeito, essa escassez de oportunidades obriga os jovens a se dedicarem a bicos e 

quebra-galhos mal remunerados e, normalmente, trabalhando na informalidade. 63% 

dos jovens que trabalham não têm carteira profissional assinada. 

Guardando as devidas proporções, colocamos em prática algumas estratégias que 

possibilitam ao jovem buscar novas oportunidades. Esse desafio deveria ter maior 

prioridade na formulação de políticas para a juventude que, constantemente, alimenta a 

esperança de trabalhar e ter condições mais dignas de sobrevivência. 

O presente artigo propõe relatar a experiência com o projeto Labor, desenvolvido na 

Escola Abadia Faustino Inácio de Camapuã – MS. 

O material do projeto foi desenvolvido a partir de pesquisas sobre quais assuntos os 

alunos do Ensino Médio se interessam mais. 
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Referencial Teórico 

Mesmo que tardiamente, a juventude brasileira tem ganhado espaço na mídia, nas 

pesquisas acadêmicas e nos debates públicos nas últimas décadas. 

Devemos considerar ainda que o Censo do IBGE estima que o Brasil tenha 50,5 

milhões de jovens, ou seja, um quarto de toda a população brasileira. 

Como não existem políticas públicas que ofereçam oportunidades para esse enorme 

contingente, principalmente porque o Estado quando oferta serviços públicos não os 

oferece satisfatoriamente além de ter baixo conhecimento sobre a realidade juvenil, o 

que em muitos casos provoca um desencontro entre as demandas dos jovens e as 

políticas públicas. 

Outro aspecto relevante é a constatação de que os jovens em idade de trabalhar 

encontram barreiras para conseguir manter uma atividade remunerada e  quase a 

metade dos desempregados do país é jovem. 

Como desafio, utilizamos o Livro de Sérgio Pinto Martins que versa sobre o Direito do 

Trabalho e a Consolidação das Leis de Trabalho comentada por Valentin Carrion. 

A própria Constituição Federal autoriza, excepcionalmente, o menor a trabalhar a 

partir dos 14 anos na condição de aprendiz mediante contrato, e, posteriormente, o 

trabalho após completar os 16 anos, com alguns condicionantes, obviamente. 

Todas essas questões foram levadas em consideração no desenvolvimento do nosso 

trabalho objetivando informar aos jovens as formas de acesso ao mercado de trabalho e 

oferecendo orientações de como redigir textos, currículos, carta comercial, e-mail, blog, 

rede social, resenhas, resumos e apresentações em PowerPoint. 

Atividades Desenvolvidas 

Em princípio apresentamos o projeto aos alunos do 2° Ano do Ensino Médio e nessa 

apresentação entregamos os folders com as fichas de inscrição para os interessados. 

O curso foi dividido em duas partes, na primeira enfocamos a formação do escritor e 

na segunda o seu desenvolvimento. Com relação à formação do escritor, trabalhamos 

técnicas de escrita com as seguintes abordagens: coerência e coesão textual; como 
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planejar um texto; o papel dos conectores; clareza; introdução, desenvolvimento e 

conclusão, entre outros temas que norteiam as técnicas de escrita. 

Os tópicos foram explorados um a um, sendo trabalhado lentamente, com perguntas 

orais e, no final de todo o conteúdo, propusemos aos alunos, uma síntese abordando 

todas as dicas que foram dadas. 

  Posteriormente, começamos a trabalhar com os gêneros textuais que são utilizados 

frequentemente em nosso cotidiano de trabalho e também na universidade, tais como: 

currículo e como se apresentar em uma entrevista, gêneros da tecnologia – e-mail, blog e 

redes sociais – resenha, apresentação em público com o PowerPoint, carta pessoal e 

comercial, entre outros. 

Os gêneros foram explorados minuciosamente, com todas as suas particularidades. 

Abordamos que o currículo, por exemplo, é uma das principais estratégias utilizadas 

para buscar uma oportunidade de trabalho, um bom currículo precisa resumir em uma 

ou duas páginas quem é você, qual seu objetivo, sua experiência e suas habilidades, de 

maneira objetiva e honesta. 

Tratamos da complementaç~o do currículo com o tópico “como se apresentar em uma 

entrevista”, que consistia em apresentar para o aluno de uma forma teatral, qual a 

melhor maneira de se apresentar em uma entrevista, qual a roupa mais adequada, o 

melhor estilo e os acessórios mais adequados. 

Posteriormente, tratamos das tecnologias que estão cada vez mais presentes em 

nosso cotidiano, e, a partir disto, trabalhamos alguns gêneros da internet, como o e-mail 

– correio eletrônico que permite mandar e receber mensagens instantaneamente –, o 

blog – uma página da web que permite publicar texto com os mais variados assuntos – e, 

por último as redes sociais, como facebook, uma ferramenta que nos possibilita 

comentar, compartilhar, criticar ou criar o próprio conteúdo, tornando assim a internet 

mais interativa. 

Logo após, estudamos a resenha, entendida como uma síntese que pode abranger 

apreciações críticas sobre livros, obras literárias, filmes, musicais, teatros, etc. A resenha 

consiste em expor de forma resumida um conteúdo e expressar sua opinião, com o 
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intuito de avaliar seu ponto de vista, possuindo argumentos que convençam que essa 

avaliação é correta. 

Antes de trabalhar com a resenha, investigamos o resumo que consiste em abreviar o 

que foi lido, possibilitando um parâmetro para o aluno sentir-se seguro para fazer a 

resenha. 

Em seguida, dissecamos a carta pessoal e comercial, muito utilizadas para comunicar 

um assunto, porém, uma é de cunho pessoal e a outra comercial. A carta pessoal é 

informal, geralmente é direcionada a pessoas que o remetente já conhece. Já a carta 

comercial é formal, sendo utilizada para informar algo, ou para requisitar alguma coisa. 

Finalmente analisamos e trabalhamos com o PowerPoint – um programa de 

computador utilizado para criar apresentações que resumem palavras, imagens e sons 

em slides – ferramenta importante para as apresentações, possibilitando criar 

apresentações criativas, com efeitos especiais, sem esquecer que as imagens contribuem 

bastante para efeitos de sentido.  

Resultados Obtidos 

Apesar de nosso trabalho estar inconcluso, podemos enumerar alguns resultados, 

como por exemplo, o nosso blog que está funcionando regularmente com as publicações 

dos alunos. Outro resultado importante é a evolução que cada aluno está demonstrando 

conforme o projeto se desenvolve, pois eles estão utilizando conectores em seus textos, 

escrevendo textos coesos e coerentes. 

É satisfatório ver o envolvimento dos alunos gradualmente, pois eles chegam 

desmotivados com relação à escrita e com a previsão de ter que escrever mais, contudo 

nos surpreendem ao escrever cada vez mais e melhor. 

Conclusão 

Constatamos que o trabalho com os gêneros textuais proporcionou aos alunos, 

melhor preparo diante de novos desafios profissionais. 

Verificamos que há um grande desafio para a sociedade na medida em que a 

juventude ganha importância, novos desafios surgirão e novas políticas serão 

necessárias para atender às necessidades desse público. 
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Ações bastante simples podem impactar na melhoria da formação dos jovens e, um 

bom texto é condição indispensável para expressar o desenvolvimento intelectual, 

externar suas pretensões e manifestar seus anseios no mercado de trabalho. 

Estamos satisfeitos com o resultado do trabalho e certos de ter colaborado para o 

aperfeiçoamento do potencial dos jovens e na melhoria da sociedade. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência nos trouxe a certeza de 

que o Ministério da Educação está contribuindo grandemente para complementar o 

aprendizado dos alunos e, de outra maneira, oferecer aos graduandos a oportunidade de 

adquirir experiência e avançar no processo de docência. 
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A importância das Histórias em Quadrinhos no desenvolvimento do 

gosto pela leitura e pela escrita no Ensino Fundamental 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Camapuã 

Person, H. A. L. 

Rosário, W. A. 

Resumo 

Este trabalho visa analisar a importância do trabalho com as Histórias em 

Quadrinhos (Hqs) para o Ensino Fundamental de uma escola municipal de 

Camapuã – MS.  A partir da teoria dos gêneros (BAZERMAN, 2005, 2006; 

BONINI, 2001; SCHENEUWL e DOLZ, 2004, dentre outros) foi possível 

verificar a função que este gênero textual tem no processo de ensino e 

aprendizagem da língua materna que é de auxiliar aqueles que ainda não 

sabem ler ou escrever proficientemente no desenvolvimento do gosto pela 

leitura e pela escrita. O trabalho foi realizado de uma forma interdisciplinar 

interligando a disciplina de Artes (para o desenho, a pintura e a criatividade), 

de Língua Portuguesa (para a construção de narrativa, diálogos e revisão de 

texto), de História e geografia (para desenvolver as temáticas). Estes 

conjuntos de disciplinas ofereceram subsídios teóricos e práticos para 

trabalhar a utilização dos quadrinhos como um meio artístico e como recurso 

pedagógico em sala de aula o que reafirma a importância e a eficácia de 

realizar trabalhos integrados no ambiente escolar. 
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Introdução 

Este trabalho é o resultado de estudos sobre Histórias em Quadrinhos, sobre as quais 

planejamos e ministramos oficinas no PIBID, pretendendo compreender a relação que 

esta forma de linguagem tem no processo educativo e de ensino e aprendizagem da 

criança, auxiliando aqueles que ainda não sabem ler ou escrever proficientemente, ou 

seja, as histórias em quadrinhos fornecem mecanismos muito úteis para o processo de 

aprendizagem do aluno.  

Tomamos como pressuposto o que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Língua Portuguesa acerca do trabalho sobre gêneros textuais e discursivos partir do contato que 

nós, acadêmicos, estamos tendo em algumas disciplinas no curso de Letras. Também nos 

baseamos no livro “A leitura dos quadrinhos” de Paulo Ramos. 

Por meio deste estudo, buscamos compreender e ensinar aos alunos nas oficinas do PIBID, 

como se dá a aprendizagem dos gêneros textuais e discursivos, principalmente as Hqs, pois, 

segundo os PCN-LP42, durante os oito anos do Ensino Fundamental o aluno deve se tornar capaz 

de interpretar diferentes textos que circulam na sociedade. Assim sendo, torna-se imprescindível 

o estudo dos discursos veiculados na sociedade que se materializa nos textos e se organiza em 

gêneros e são levados pelos professores para as aulas nas escolas.   

 Para realização de nossas aulas, utilizamos planos de aula criativos, com aulas 

dinâmicas e variadas, com uso de filmes, vídeos, data show, power point, desenhos, 

pinturas, leitura e produção de textos. 

Fundamentação Teórica 

Como aparato teórico que deu suporte ao nosso trabalho, temos fundamentalmente o estudo 

centrado na teoria dos gêneros textuais descrita nos PCN de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental, pressupondo que o trabalho desenvolvido nas séries iniciais é a 

base para os conhecimentos que serão ampliados nos estudos subsequentes.  

Estudamos também o trabalho de Paulo Ramos, “A leitura dos quadrinhos”, em que se 

trata do gênero histórias em quadrinhos, explicando a autonomia dessa linguagem, suas 

diferenças e a necessidade de novos estudos, destrinchando como são representadas as 

                                                        
42 Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa.  
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falas e os pensamentos, para depois esclarecer a oralidade nos quadrinhos. O escritor 

revela também o papel da onomatopéia e da cor nas histórias em quadrinhos. 

Os três últimos capítulos são reservados à cena narrativa, aos personagens e como é a 

forma de narração. Por fim, o autor discorre sobre o espaço e o tempo na linguagem dos 

quadrinhos. 

Então, podemos dizer que as histórias em quadrinhos são recursos didático-

pedagógicos usados no âmbito educacional e um instrumento para a prática educativa e, 

por meio do contato com alunos interessados nesta temática durante as oficinas 

realizadas no PIBID, percebemos que a história em quadrinho agrega elementos 

essenciais que podem favorecer o aluno no desenvolvimento educacional e na inclusão 

escolar, devido ao fato deste instrumento pedagógico ser de grande interesse para a 

maioria das crianças. 

O uso de pontos, linhas, cores e a composição em geral, facilitam a interpretação 

texto-imagem do aluno. Este processo induz o aluno a chegar à escrita, mesmo que ele 

não saiba ler ou escrever fluentemente.  

Em vista disso, os quadrinhos são utilizados na educação como instrumento para a 

prática educativa, porque neles podemos encontrar elementos bastante úteis como meio 

de alfabetização e leitura saudável, sem falar na presença de técnicas artísticas como 

enquadramento, relação entre figura e escrita entre outras, que são importantes nas 

artes visuais. 

Diante disso, durante as oficinas, foram apresentadas imagens de quadrinhos aos 

participantes (alunos) que foram utilizadas como “facilitadoras” no processo de ensino e 

aprendizagem, abrangendo de forma interdisciplinar as áreas de Artes (desenho, pintura 

e criatividade), Língua Portuguesa (para a construção de narrativa, diálogos e revisão de 

texto) e História, oferecendo assim subsídios teóricos e práticos para trabalharmos a 

utilização dos quadrinhos como um meio artístico e, como recurso pedagógico em sala 

de aula. 

Segundo Bazerman (2005, p.106), “cada pessoa, através da comunicaç~o por gêneros 

textuais, aprende mais sobre suas possibilidades pessoais, desenvolve habilidades 

comunicativas e compreende melhor o mundo com que est| se comunicando”. Assim, 
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cada pessoa se torna apta a participar ativamente dentro dos espaços discursivos que se 

insere, comunicando e compreendendo melhor as situações comunicativas. 

Seguindo este pressuposto, entendemos que a mensagem das histórias em 

quadrinhos é transmitida ao leitor por dois processos: por meio da linguagem verbal – 

expressa a fala, o pensamento dos personagens, a voz do narrador e o som envolvido e 

por meio da linguagem visual – na qual o leitor interpretará as imagens contidas nas 

histórias em quadrinhos. 

Apresentamos elementos visuais complementadores a compreensão, tornando um 

estudo prazeroso, causando no aluno fascínio devido à combinação de todos esses 

elementos. Esse estudo possibilitou aprofundamentos referentes à oralidade nesse 

gênero discursivo, permitindo aos alunos criarem e vivenciarem, com textos e desenhos, 

este momento de trabalho em grupo, despertando assim o interesse dos alunos. 

Em vista do que já foi discorrido neste estudo, podemos afirmar que a principal 

função das histórias em quadrinhos é a de comunicar ideias e histórias através de 

palavras e imagens, mas para que isso ocorra, é necessário que haja eventos de forma 

sequencial no desenvolvimento da história, os quais s~o chamados de “quadrinho”.  

Todas estas informações com relação à estrutura gráfica dos quadrinhos foram 

apresentadas para os alunos durante as oficinas realizadas no PIBID. 

O interessante é que durante a realização das oficinas de quadrinhos, despertamos 

nos alunos grande interesse devido as suas diversas possibilidades interativas e 

imaginativas que auxiliaram a compreensão da diversidade de interpretações de 

imagens e temas durante as produções gráficas realizadas pelos alunos.  

Nessa perspectiva, o estudo dos gêneros possibilita compreender melhor o que 

acontece com a linguagem quando a utilizamos em uma determinada interação 

(MEURER & MOTTA-ROTH, 2002). Vistos dessa forma, os gêneros textuais podem ser 

apreendidos como ferramentas indispensáveis de socialização, usados para 

compreender, expressar e interagir nas diferentes formas de comunicação social de que 

participamos. 

Bazerman (2006, p. 76) argumenta que a familiarização com os gêneros e registros, 

correspondentes aos sistemas de que as pessoas participam, permite que o indivíduo, de 
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alguma forma, compreenda a complexidade das interações e equacione seus atos 

comunicativos em relação às ações comunicativas de muitas outras pessoas. 

Diante de tal situação, pode-se argumentar que o trabalho com Hqs propicia aos 

alunos um envolvimento concreto em situações reais de uso da linguagem, de maneira 

que possa escolher meios adequados aos fins que se almeja alcançar na produção de 

textos. 

Assim, evidencia-se que a escola é o lugar ideal para o desenvolvimento de 

competências comunicativas porque as situações escolares “s~o ocasiões de produç~o e 

recepç~o de textos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 78). 

A leitura, a construção e a desconstrução dos textos dos mais variados gêneros 

textuais em sala de aula, contribui para o efetivo pensar e repensar crítico das várias 

atividades sociais que estamos inseridos, possibilitando, assim, aos sujeitos envolvidos 

no processo de aprendizagem a ampliação de seus conhecimentos sobre as diferentes 

formas de realização da linguagem. 

A prática de ensino nas escolas por meio do trabalho com gêneros textuais, portanto, 

fornece aos alunos os conhecimentos linguísticos e textuais necessários para atuar 

reflexivamente em diferentes atividades comunicativas, uma vez que os alunos estariam 

praticando e refletindo em sala de aula com base em textos originais que são veiculados 

na sociedade. 

Dessa forma quando analisamos uma história em quadrinho, de uma maneira geral, 

estamos tentando dizer que a disposição dos principais elementos que a compõe, 

assumem uma característica importante: a linguagem como um meio de comunicação. 

Os quadrinhos estimulam muito a inteligência e a imaginação dos jovens, aliando-se a 

um raciocínio mais direto e amplo destes. Os alunos passam a ser estimulados também, 

pois entendemos que a imagem comunica de forma bem mais direta e objetiva do que 

um texto escrito. 

Desde muito cedo, crianças e jovens são estimulados a interagirem com o meio social 

e com manifestações artísticas e assim passam a apreciar as diferentes linguagens 

artísticas presentes na sociedade, como neste caso, as histórias em quadrinhos.  
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É importante reforçamos que, a utilização das histórias em quadrinhos em sala de 

aula como possível recurso didático-pedagógico se mostrou viável e prática no sentido 

de conseguir levar o aluno a uma melhor compreensão do conteúdo da disciplina 

apresentado durante as aulas, sem falar que os quadrinhos podem ser um 

“estimulantes” para sensibilizar o aluno quanto a questões ou problemas referentes ao 

seu meio social, como por exemplo, a inclusão social por meio da arte. Isto se justifica 

pelo fato de esta forma de literatura ser bastante acessível ao público juvenil.  

Contudo, apesar de ser uma forma de arte e de comunicação popular, utilizar a 

história em quadrinho enquanto recurso didático-pedagógico foi de grande valia e de 

muito enriquecimento para o aluno que pode conhecer profundamente a sua linguagem 

enquanto meio de comunicação de massa e artística e, principalmente, obter 

conhecimento relacionado ao conteúdo da disciplina que estava sendo estudado em sala 

de aula.  

Atividades Desenvolvidas 

Dinâmica de atividades desenvolvidas: 

1ª Etapa: questionamento e registro inicial das respostas dadas pelos alunos 

sobre o conhecimento de histórias em quadrinhos. Se já leram gibis, se conheciam 

histórias ou os personagens dessa turma, o que sabiam a respeito dos personagens, 

quem é o autor, etc. 

2ª Etapa: distribuímos os gibis e deixamos que os alunos lessem algumas 

histórias em voz baixa, e em seguida oralmente para os colegas. 

3ª Etapa: agora que os alunos já conheciam os personagens, os acomodamos em 

duplas e usamos o laboratório de internet para assistirmos um vídeo sobre amizade de 

HQ no youtube. 

4ª Etapa: de volta à sala de aula, explicamos o uso dos balões, as onomatopéias, 

metáforas etc. e realizamos alguns exercícios sobre a explicação. 
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5ª Etapa: explicamos como fazer uma Hq, então os alunos iniciaram a criação de 

suas próprias Hqs, produzindo novas aventuras para os personagens, demonstrando as 

falas fora dos balões, a partir dos desenhos dados (bruxinha), criando a situação para os 

personagens. 

6ª etapa: levamos desenhos sem histórias para que os alunos criassem sua 

própria história, dando nome aos personagens, desenvolvendo assim sua criatividade. 

7ª etapa: os alunos começaram a criação dos seus próprios textos com desenhos. 

8ª etapa: realizamos a troca das HQs entre os colegas para leitura e correção. 

9ª etapa: Corrigimos os textos e os alunos reescreveram as Hqs. 

10ª etapa: instalamos o programa Hagá Quê em todos os computadores do 

laboratório de informática da escola onde os alunos puderam se familiarizar com o 

programa e  criar suas próprias histórias em quadrinhos nesse programa, usando o 

computador como ferramenta. 

11ª etapa: montamos um mural expondo a produção dos alunos em cartolinas. 

Resultados obtidos 

Durante as observações e análises feitas durante as oficinas do PIBID sobre os 

quadrinhos, realizadas com alunos da Escola Municipal Dr. Sudalídio Rodrigues 

Machado, podemos perceber a capacidade que linguagem gráfica tem de estimular o 

discente durante os exercícios práticos e teóricos sobre a linguagem verbal, pois ele 

consegue assimilar rapidamente o conteúdo apresentado, sem perdas, e relaciona os 

elementos linguísticos (disciplina de Língua Portuguesa) a históricos (disciplina de 

História), geográficos (disciplina de Geografia), entre outros.  

Trabalhamos Hqs com a finalidade de despertar o interesse dos alunos para a leitura 

e escrita, desenvolver o potencial criativo, o trabalho em grupo, a socialização e 

proporcionar uma aprendizagem que os alunos se divertem ao mesmo tempo, a partir 

do momento em que a criança se relaciona bem com as histórias em quadrinhos. 
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Avaliação 

A avaliação foi feita através de registro e acompanhamento das atividades, levando-se 

em conta o ritmo de cada um, participação, interesse, motivação e empenho na 

realização das tarefas. 

As aulas se mostraram muito interessantes e prazerosas, pois os alunos 

demonstraram grande interesse e satisfação em trabalhar com o gênero História em 

Quadrinhos. 

Por fim, podemos afirmar que esse gênero textual é excelente para exercitar as 

aptidões e habilidades para o desenvolvimento cognitivo do leitor, podendo despertar 

neste o interesse pelas artes. Além disso, esse gênero textual fornece bons subsídios ao 

trabalho do educador de língua portuguesa.  
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Os gêneros jornalísticos 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Camapuã 

Campache, K. 
Paredes, L. 

Rocha, P. G. da R. 

Resumo 

O presente trabalho visa refletir sobre a importância de trabalhar Textos 

Jornalísticos na sala de aula. Partindo da esfera jornalística trabalhamos 

vários gêneros textuais com a intenção de proporcionar aos alunos a leitura, 

o conhecimento, o discernimento e a produção de cada gênero presente em 

um jornal. A partir do trabalho que vem sendo realizado com os alunos de 

Ensino Fundamental de uma escola pública de Camapuã – MS, por meio do 

subprojeto de Letras, “oficina pró-texto”, temos percebido que ao produzirem 

textos em que os alunos se colocam no lugar de transmissores de notícias, 

críticos, anunciantes, etc., eles se sentem estimulados a criar, a produzir e 

têm prazer em mostrar o seu trabalho aos professores ou até mesmo em ler 

aos colegas. 
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Introdução 

O subprojeto do PIBID Letras, no qual trabalhamos a leitura e a produção textual 

com os alunos, tem o objetivo de, a partir da prática, proporcionar aos alunos 

participantes das oficinas oferecidas nas escolas a habilidade de produção de textos de 

qualidade e oferecer recursos para que cada aluno seja capaz de ler, produzir e 

argumentar com desenvoltura sobre qualquer tema que tenha conhecimento. 

Referencial Teórico 

A partir Faria e Zanchetta Jr. (2007), percebemos como o jornal pode auxiliar no 

trabalho com a língua materna na sala de aula e ser um meio de comunicação capaz de, 

se bem trabalhado, influenciar na aquisição de conhecimento enriquecedor para 

melhorar as produções textuais dos alunos nas escolas.  

De acordo com as autoras mencionadas acima, o jornal, principal veículo de 

comunicação impressa do país, pode trazer subsídios e enriquecer o aprendizado em 

sala de aula. Sendo assim, ler tal veículo com olhos críticos, saber analisá-lo, ou seja, 

reparti-lo e estudá-lo, e até mesmo produzir seu próprio jornal escolar é experiência das 

mais recompensadoras, tanto para alunos quanto para professores.  

Sabemos que na sociedade em que vivemos é extremamente importante que os 

cidadãos saibam se comunicar com eficiência, para que isso possa acontecer, é de 

indispensável ter domínio de leitura, escrita e saber interpretar o que se vivencia e 

sobre o que se vivencia.  

Ao pegarmos um jornal estamos diante de um meio de comunicação 

importantíssimo onde se pode encontrar notícias sobre o que acontece na cidade, 

estado, país ou no mundo, anúncios de vendas, artigos de opinião sobre fatos de domínio 

público, charges, horóscopo, informações sobre esporte, economia, cotações de produtos 

locais, entre outros.  

Atividades Desenvolvidas 

Partindo de todas essas possibilidades de comunicação que podemos encontrar em 

um jornal e percebendo o quanto esse meio de comunicação é importante para a 

sociedade, começamos a trabalhar, durante as oficinas de leitura e produção de textos, 
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apresentando aos alunos um ou mais exemplos do gênero jornalístico a ser trabalhado, 

destacando as características e a importância do que estava sendo apresentado a eles. 

Em cada aula foi trabalhado um gênero que compõe o jornal, como por exemplo o 

artigo de opinião. Neste caso, apresentamos alguns artigos, deixamos que cada aluno 

lesse e, posteriormente, realizamos um estudo geral do texto ressaltando as 

características, tanto da estrutura quanto do sentido pretendido, o que o escritor 

procurou transmitir com a produção daquele texto, o porquê de o texto ter sido 

publicado em um jornal, qual o papel que ele está exercendo, etc. Após esse estudo 

inicial e esclarecimentos sobre o texto propusemos aos alunos que cada um produzisse 

um texto, artigo de opinião, sobre o tema do artigo lido, incentivando-os a se sentirem 

mais seguros e estimulados a partir das leituras realizadas. 

Com o gênero horóscopo também procedemos da mesma maneira, os alunos tiveram 

acesso a jornais em que ressaltamos a coluna de horóscopos, pedimos que cada um 

produzisse um horóscopo e deixamos que eles pesquisassem na internet sobre cada 

símbolo e também desenhassem os seus signos para que se sentissem estimulados a 

produzir.  

Diante dessas atividades desenvolvidas, tivemos um resultado muito bom, pois cada 

aluno aderiu à ideia, pesquisou e realizou todas as atividades propostas, passando assim 

a conhecer melhoram as partes que estruturam um jornal. 

Tal metodologia de trabalho se repetiu com cada gênero presente no jornal. Como em 

cada encontro o tema era diferente, as aulas não ficavam cansativas e, como podemos 

perceber, os alunos que participam do projeto são alunos que estão ali por um interesse 

em comum, obter maior conhecimento. Sendo assim, todos estão em cada encontro mais 

interessados em absorver informação, adquirir maior habilidade de escrita e participar 

dos trabalhos desenvolvidos e mesmo apresentando algumas dificuldades notamos que 

já há evolução na escrita desses alunos. 

 Percebemos também que a partir do trabalho realizado nas oficinas, os estudantes se 

sentiram curiosos a conhecer mais sobre os textos jornalísticos e também a produzirem 

textos que pudessem ser publicados em um jornal. 
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Resultados Obtidos 

A partir da observação das produções textuais dos alunos antes e depois do trabalho 

com os gêneros jornalísticos, é possível afirmar que houve uma grande evolução nas 

produções de cada aluno desde o momento em que o jornal foi inserido no sistema de 

ensino de produções textuais, notamos que atualmente os alunos escrevem com mais 

facilidade, que conseguem transmitir bem para o papel o que estão pensando, se 

expressam com clareza, estão iniciando os textos com mais facilidade e criatividade. 

A partir do contato com o jornal os alunos também despertaram maior interesse pela 

informação trazida pelo jornal impresso, pois, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é 

cada vez mais comum as pessoas utilizarem outros meios de informações, mas com o 

estudo do tema, os alunos se sentiram atraídos por esse meio de comunicação e isso é 

extremamente animador além de ser um meio de melhorar a qualidade das produções 

realizadas em cada encontro. 

Referências 

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/2009/08/projeto-o-jornal-em-sala-de-

aula.html. Acesso em 21/11/2011 

FARIA. A. Maria, ZANCHETTA Jr.. Para ler e fazer o jornal na sala de aula. 2. ed. - 

São Paulo: Contexto, 2007. 
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Música na escola 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Bataguassu 

Félix, A. C.43 
Ferreira, A. R.44 

Resumo 

O gênero textual música é muito importante na vida das pessoas, pois nós 

nascemos e nos desenvolvemos em ambientes musicais diversos. Trabalhar 

música na escola é, portanto, continuar o universo que a criança já traz 

consigo. A partir dessa concepção, apresentamos, neste trabalho, um projeto 

de ensino desenvolvido com alunos do 6º, 8º e 9º anos do ensino 

fundamental de uma escola pública do município de Bataguassu – interior do 

Mato Grosso do Sul. No âmbito do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) da UFMS, este trabalho do subprojeto Letras EAD partiu 

da exploração de vários tipos musicais de preferência dos alunos e, a partir 

de então, foram desenvolvidas atividades de leitura, interpretação e 

produção textual ancoradas no gênero musical. Todas essas atividades foram 

desenvolvidas tendo como base teórico-metodológica a Linguística Textual, a 

Linguística Aplicada e a Sociolinguística, com destaque para teorias de gênero 

textual, especialmente as contribuições dos autores Ingedore Villaça Koch, 

Vanda Maria Elias e Luiz Antônio Marcuschi. Como resultados, destacamos o 

fato de termos encontrado na música um instrumento pedagógico diferencial, 

pois ela provoca uma expressão corporal espontânea, que pode ser 

aproveitada para o desenvolvimento e a consciência do próprio corpo. Vale 

destacar, ainda, que encontramos nas letras das músicas excelentes temas 

geradores, e procuramos trabalhar os seus significados e a sua escrita, como 

no caso do Rap, que nos permitiu explorar desde a norma culta da escrita até 

questões sociais ligadas ao preconceito.  

                                                        
43 Acadêmica do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Polo de Bataguassu/MS. 

44 Acadêmico do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Polo de Bataguassu /MS. 
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Introdução 

De acordo com Faria (2001), como desde pequenas as crianças já ouvem músicas, 

muitas vezes cantadas pela própria mãe, a música faz parte de suas vidas, e pode ser um 

importante fator na aprendizagem. De modo semelhante, Marcuschi (2001) destaca que 

o gênero textual música é muito importante na vida das crianças, pois elas já nascem em 

ambientes musicais diversos. Trabalhar música na escola é, portanto, continuar o 

universo que a criança já traz consigo. 

Dada a importância do trabalho com o gênero música na escola, temos por objetivo, 

neste trabalho, apresentar uma proposta desenvolvida na Escola Estadual Professor 

Braz Sinigáglia a partir desse gênero. A proposta está inserida no Projeto Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da UFMS, e foi realizada com alunos do 6º, 8º e 

9º anos do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Bataguassu – 

interior do Mato Grosso do Sul.  

De modo geral, este trabalho do subprojeto Letras EAD partiu da exploração de vários 

tipos musicais de preferência dos alunos e, a partir de então, foram desenvolvidas 

atividades de leitura, interpretação e produção textual ancoradas no gênero musical. 

Todas essas atividades foram desenvolvidas tendo como base teórico-metodológica a 

Linguística Textual, a Linguística Aplicada e a Sociolinguística, com destaque para 

teorias de gênero textual, especialmente as contribuições dos autores Ingedore Villaça 

Koch, Vanda Maria Elias e Luiz Antônio Marcuschi.  

Referencial Teórico 

Além da aproximação com a realidade da criança proporcionada pelo gênero música, 

Ongaro; Silva; Ricci (2006) destacam que a música pode desenvolver, nas crianças, 

habilidades extremamente importantes, como a identificação do som, o ritmo e a 

linguagem. Assim, por meio da música pode-se desenvolver o raciocínio, a sensibilidade 

rítmica e auditiva do aluno, tornando-o mais receptivo a outras áreas do saber e mais 

sociável na interação com o ser humano.  

Como sabemos, a música faz parte da comunicação social e é tradicionalmente 

conhecida como uma arte de combinar os sons, sendo capaz de proporcionar momentos 

lúdicos, tanto quando simplesmente a apreciamos ou mesmo quando trabalhamos com 
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ela. De acordo com os autores, ainda, a música pode provocar uma expressão corporal 

espontânea, que pode ser aproveitada pela criança para o desenvolvimento e a 

consciência do próprio corpo. 

Assim, sabemos que a música além de fazer parte do cotidiano da maioria dos alunos, 

é entretenimento e, por vezes, surge como denúncias aos problemas sociais. Além disso, 

aguça o ouvido, órgão importante dos sentidos e estimula o cérebro. Em uma aula de 

música, proporcionamos aos estudantes experiências que desenvolvem, além da 

audição, a criatividade, a percepção e a capacidade de se concentrar e ouvir.  

Dessa forma, encontramos na música um instrumento pedagógico diferencial, pois 

conseguimos extrair a leitura, a produção escrita e a interpretação textual dentro de um 

só gênero textual, como proposto por Ongaro; Silva; Ricci (2006). 

No entanto, para se trabalhar com música em sala de aula é importante que tanto o 

professor como os alunos tenham noção dos elementos fundamentais de composição 

das músicas: a letra e a sonoridade. A partir daí, teremos inúmeras alternativas para 

explorar esse gênero que pode ser um grande diferencial nas aulas de leitura e produção 

de texto na escola. 

Atividades Desenvolvidas 

Para iniciar o trabalho, levamos alguns RAP para que os alunos ouvissem e fizessem 

as suas apreciações. A partir disso, fizemos a exploração da letra dessas músicas, 

interpretando-as e discutindo suas conotações semânticas e sociais, bem como 

explorando o contexto musical. 

Os alunos reagiram com empolgação a essa atividade, interagindo na exploração 

textual, pois sem cansaço leram e exploraram o texto em um ritmo de descontração e 

animação. 

Tendo explorado o conteúdo e a estrutura dessas músicas, a partir de atividades de 

escuta, leitura e interpretação textual, propusemos aos alunos que criássemos juntos a 

nossa própria música: o RAP na Escola. Assim, iniciamos as etapas de desenvolvimento 

para a produção textual do nosso RAP escolar. 
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Em um primeiro momento de preparação para a escrita, levamos os alunos à sala de 

tecnologia e solicitamos que eles procurassem mais letras de RAP na internet, bem como 

noticiários de atividades e trabalhos realizados a partir do RAP, de forma que eles 

pudessem perceber as variedades existentes em comunidades e mesmo em escolas.  

Após a pesquisa dos alunos, discutimos oralmente questões relacionadas à cultura e 

ao conhecimento de mundo de cada situação encontrada, e, em seguida, assistimos 

documentários de ONGs que participam de projetos de música nas comunidades e nas 

escolas. 

Munidos de muitas ideias, os alunos deveriam começar a colocá-las no papel, então 

elaboramos um jogo de palavras, no qual eles escreviam, em pedaços de papel, palavras 

diversas relacionadas com o cotidiano da escola. Misturamos todos os papéis e 

dividimos para os grupos, pedindo que eles elaborassem uma música com as palavras 

encontradas e lembrando-se da estrutura que o gênero possui. 

Aos poucos, e em cada grupo, muitos Rap foram surgindo, e, juntos, os alunos foram 

se dando conta da importância do uso consciente de artigos, preposições, entre outros 

elementos gramaticais e textuais que contribuem para a formação global de um texto 

como esse. Introduzimos também o uso de algumas poesias para dar ênfase no uso das 

rimas que apareciam em quase todas as músicas vistas. Nesse momento foi possível 

explorar a atividade de análise linguística. 

Por fim, fizemos a união dos textos, que foram modificados, reconfigurados, de modo 

a formar um texto único: o Rap sem preconceito, que segue apresentado na íntegra. 

Rap sem preconceito 

Tem que ser inteirado. 

No caderninho, pegou maninho? Chega pra cá. 

Tem que ser inteirado. 

Para começar, pegue a ideia para espalhar. 

Tem que ser inteirado. 

 

Educação é nosso propósito, vamos começar. 
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Nossa vida é estudar, todos dizem que eu colo. 

Mas como um caça indestrutível nas ideias eu decolo. 

 

Como disse o nosso parceiro Anderson, outro dia. 

Eu gosto de estudar, brigar e também de apanhar. 

Estudando matemática, brigando com a temática e apanhando da gramática. 

 

Eu tenho essa ideia na cabeça e vou  espalhá-la. 

Como praga no meio do cultivo da ignorância. 

Quebrando os preconceitos, fuzilando a intolerância. 

 

Estudo durante a noite, estudo durante o dia. 

Para conseguir ser alguém na vida. 

E não ficar para traz, igual a minha tia. 

Porque, quando estou na escola me sinto mais contente. 

Vou aumentando meus amigos e trabalhando minha mente 

Resultados Obtidos 

A produção final mostra que atividade foi concluída com sucesso, porém foram várias 

aulas até que obtivéssemos um resultado satisfatório. Nesse percurso, tivemos que 

mudar nossa metodologia algumas vezes, e acrescentar atividades motivadoras como 

jogos com palavras, utilização do dicionário, entre outras. 

De qualquer forma, ao finalizar o projeto com o gênero música pudemos observar que 

é possível desenvolver um trabalho em que os alunos sejam, além de leitores fluentes, 

leitores críticos, capazes de compreender os significados implícitos da realidade e dos 

espaços de incompletude do texto que devem ser inferidos.  

Além disso, como resultados do projeto destacamos que encontramos na música um 

instrumento pedagógico diferencial, pois ela provoca uma expressão corporal 

espontânea, que pode ser aproveitada para o desenvolvimento e a consciência do 
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próprio corpo. Vale destacar, ainda, que as letras das músicas configuraram-se como 

excelentes temas geradores, e procuramos trabalhar os seus significados e a sua escrita, 

como no caso do Rap, que nos permitiu explorar desde a norma culta da escrita até 

questões sociais ligadas ao preconceito. 
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O desenvolvimento do humor na sala de aula 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Bataguassu 

Noronha, C. M.45 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar um projeto de leitura e produção de texto 

realizado no âmbito do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de 

Letras/EAD da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. A partir 

da consideração da importância de se trabalhar a leitura e a escrita por meio 

de projetos que deem visibilidade a essas atividades como práticas sócio-

históricas vinculadas à vida cultural e social (MARCUSCHI, 2002), 

desenvolvemos um trabalho com o gênero humor que teve por intuito 

promover a imaginação, a elaboração de ideias, a observação e a criatividade, 

entre outras habilidades textuais. O projeto foi realizado com o sétimo ano da 

Escola Estadual Professor Braz Sinigaglia, em Bataguassu (interior do Mato 

Grosso do Sul) e conduzido por meio de 15 aulas semanais com duas horas de 

duração nas quais os alunos desenvolveram atividades que tiveram por 

intuito promover a imaginação, a elaboração de ideias, a observação e a 

criatividade, entre outras habilidades textuais da tipologia textual descrição 

como parte da totalidade textual possibilitada pelos textos de humor (piadas, 

tirinhas e imagens). Ao fim das atividades propostas, os alunos produziram 

tirinhas sobre vários temas e demonstraram significativa melhoria no 

interesse pela leitura, bem como no lidar com a escrita e as suas implicações 

em gêneros textuais como o que focalizamos neste trabalho. 

  

                                                        
45 Acadêmica do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Campus de Bataguassu/MS. 
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Introdução 

Ao longo do tempo o humor tem sido objeto de interesse das mais diversas áreas do 

conhecimento. Isso fez com que se acumulassem estudos e definições sobre o assunto. 

Adentrar nos estudos sobre humor é lidar com uma grande variedade de gêneros 

(piadas, sátiras, tiras, charges, crônicas, etc.) e de mecanismos de produção (paródia, 

chiste, derrisão, ridicularização, entre outros). 

Mesmo com a variedade de pontos de vista e de definições, percebe-se que há uma 

questão que unifica os estudos sobre humor: o consenso de que ele se destina a provocar 

o riso das pessoas. Isso pode ser verificado nas definições do tema e de termos a ele 

relacionados entre as correntes modernas de estudo do humor. 

O humor em princípio é anarquista, desestabiliza toda a ordem natural das coisas e 

quando aparenta ter seguido uma linha, novamente desorganiza a ordem. O humor, a 

princípio é subversivo, se opõe ao poder e escancara as verdades escondidas. É a clássica 

história do menino que grita: “O rei est| nu”, na história “A roupa nova do imperador”. 

Tratamos do humor comprometido com a transformação da realidade, abandonando os 

casos em que é utilizado para veicular qualquer tipo de preconceito ou discriminação. 

Diante dessas considerações, este trabalho objetiva apresentar um projeto de leitura 

e produção de textos realizados no âmbito do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) do 

curso de Letras - EAD da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. A partir 

da consideração da importância de se trabalhar a leitura e a escrita por meio de projetos 

que deem visibilidade a essas atividades como práticas sócio-históricas vinculadas à 

vida cultural e social (MARCUSCHI, 2002), desenvolvemos um trabalho com o gênero 

humor, que teve por intuito promover a imaginação, a elaboração de ideias, a 

observação e a criatividade, entre outras habilidades textuais.  

Referencial Teórico 

Produzir humor é muito difícil, uma vez que para produzi-lo é necessário um 

conhecimento linguístico em primeiro lugar, mas também pragmático, textual, 

discursivo, cognitivo e histórico (Possenti, 2010). Para o autor, embora o texto não seja o 

único fator relevante no processo de leitura, é o ingrediente mais importante, pois é ele 

que demanda e limita a atividade do leitor. 
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A análise de textos humorísticos mostra um novo ângulo de análise; ao analista cabe 

explicar “como” e n~o o “porquê” do humor, ou seja, ele tentar| explicar n~o o que as 

piadas significam, mas como funcionam, descrevendo as chaves linguísticas que são um 

meio que desencadeia o riso em nós. Se o leitor/ouvinte n~o “sacar” uma piada, isso se 

deve a certa quantidade de conhecimento não partilhado entre o falante e o ouvinte. E 

mais especificamente, pode-se n~o “sacar” uma piada em consequência de falta de 

conhecimentos linguísticos, porque o jogo linguístico interage com o conhecimento de 

mundo.  

Possenti (2010) afirma que embora não exista uma linguística que trate 

especificamente do humor (é uma pena!), a linguística só teria a ganhar se ela se 

debruçasse sobre textos humorísticos, pois eles certamente s~o uma verdadeira “mina” 

para os linguistas. Esses textos servem, principalmente, para comprovar que um texto 

não traz em si o sentido; ele é, sobretudo, a condição básica para que o leitor/ouvinte 

construa o significado. 

Em seu livro Os humores da língua (2000), Possenti trabalha com análises linguísticas 

de piadas, apresentando-as como um texto que possibilita duas leituras, numa relação 

em que uma ridiculariza a outra e as duas se unificam em um termo ou expressão 

linguística. De acordo com o autor, perceber e compreender essas duas possibilidades de 

leitura gera prazer no leitor/interlocutor, e esse prazer é manifestado pelo riso. Além 

disso, ainda que estejamos vendo os aspectos da linguagem, por meio do humor ou da 

piada estamos estudando a construção da crítica social.  

Estudar a língua é estudar a sociedade à qual nós pertencemos. O riso é um gesto 

social e uma forma de punição. Então, numa sociedade que se quer crítica, não é possível 

desprezar esses efeitos de sentido do humor, que também são um índice para que seja 

avaliado o pensamento crítico do jovem. 

No entanto, por força dessa competência de conhecimento, que tende a ser construída 

para a produção e também para a leitura e a interpretação de textos humorísticos, e da 

tradição do sistema escolar em que o ensino sempre esteve atrelado ao sintoma da 

punição e do castigo, o tema é pouco trabalhado em sala de aula. Prova disso é que 

dificilmente os livros didáticos trazem tais textos, e existem poucas obras sobre o 
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assunto. A circulação de textos humorísticos se dá na maioria das vezes por meios de 

jornais, revistas e outros meios de pouco acesso aos alunos.  

Atividades Desenvolvidas 

Este projeto, realizado na Escola Estadual Professor Braz Sinigaglia (Bataguassu - 

MS), parceira do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, foi 

conduzido em 15 aulas semanais com duas horas de duração. Nessas aulas, alunos do 6º 

e 7º ano do período vespertino, que apresentaram alguma deficiência no aprendizado de 

Língua Portuguesa, desenvolveram atividades que tiveram por intuito promover a 

imaginação, a elaboração de ideias, a observação e a criatividade, entre outras 

habilidades textuais da tipologia textual descrição como parte da totalidade textual 

possibilitada pelos textos (piadas, tirinhas e imagens) de humor.  

Para que os alunos soubessem qual seria o enfoque do projeto – o humor – foram 

apresentados e discutidos vídeos dos programas de televis~o “É tudo Improviso” e 

“Quinta categoria”, e a partir daí iniciamos as demais atividades. 

Para desenvolver a complexidade e a elaboração de ideias é necessário que o aluno 

adquira a habilidade de pesquisa. Assim, os alunos fizeram suas pesquisas assistindo e 

ouvindo reportagens na televisão e no rádio, escolhendo uma delas e transcrevendo de 

forma considerada por eles como mais interessante para, por fim, apresentarem-nas 

para os demais alunos. Os objetivos dessa atividade foram: identificar características das 

modalidades textuais orais e escritas, e transpor uma narração oral para o texto escrito, 

praticando a retextualização (transcrição, edição e revisão). 

Para desenvolver a capacidade de observação e narração/descrição, os alunos 

olharam para a sala, observando e procurando descobrir um detalhe antes não 

percebido e escrever sobre ele. Observaram, por exemplo, as suas próprias mãos, 

explorando-a (aberta, fechada, palma, dedos, articulações,unhas) e procurando 

descobrir aspectos antes ignorados. Outros alunos exploraram outros detalhes de outros 

objetos. 

Para desenvolver a imaginação e a oralidade, a partir das observações realizadas os 

alunos desenvolveram vários diálogos. Para desenvolver o pensamento original e 

fluente, os alunos completaram frases, oralmente, relacionando a qualidade ao nome. Já 
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para o desenvolvimento da criatividade, os alunos escreveram palavras iniciadas com 

apenas uma letra e depois as organizaram em frases. 

Após as atividades, foi proposta a leitura de algumas imagens e tirinhas engraçadas, 

sendo que elas não possuíam diálogos, somente a sequência das ações. Nesse momento 

os alunos deveriam observar e discutir sobre os detalhes que fazia as imagens 

engraçadas. Receberam tirinhas sequenciais recortadas, colocaram na ordem que 

julgaram mais interessante e escreveram a história. Em seguida produziram suas 

próprias tirinhas, com e sem diálogos. 

Para finalizar os alunos leram v|rios contos de humor, como “Sexa” e “A Bola”, de Luis 

Fernando Veríssimo; e a poesia “Um pipi choveu aqui”, de Sylvia Orthof. Após a 

interpretação e exploração das características textuais dos contos eles produziram seus 

contos a partir de uma história engraçada que aconteceu com eles ou com alguém que 

eles conheciam. Essa atividade demandou algumas outras estratégias e especificidades 

que não cabe destacar neste trabalho, dado o recorte para ele definido. 

Resultados Obtidos 

Para a análise dos resultados, elegemos especificamente o caso de um dos alunos do 

7º ano, selecionado para este momento especialmente por ter 100% de presença nas 

aulas. De início, de modo geral, observamos que as dificuldades em língua portuguesa 

apresentadas pelos alunos estavam muito ligadas à pontuação e à descrição, bem como 

ele não tinha o hábito de ler quadrinhos e de fazer interpretação de imagens.  

No decorrer das aulas, no entanto, especialmente nas atividades de desenvolvimento 

da imaginação e da criatividade, o aluno se mostrou bastante entusiasmado e obteve um 

aproveitamento satisfatório. Como exemplo, apresentamos um diálogo por ele criado, 

denominado por ele mesmo de “Di|logo entre o sorriso e a l|grima”: 

O sorriso pergunta para a lágrima: 

- Porque você está tão triste? 

- Porque caiu um cisco no olho e machucou. 

Além dessa atividade, a partir do momento em que trabalhamos estratégias de 

interpretação de textos e figuras, o aluno teve excelente aproveitamento. Assim, a partir 
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da leitura do texto “O Homem trocado”, de Luiz Fernando Veríssimo, ele elaborou o 

seguinte resumo: 

“O nome do personagem é Lirio, foi um erro do cartório e ao longo da sua vida 

aconteceram vários outros erros e enganos. Ele fez uma cirurgia e quando 

acordou perguntou pra enfermeira se tinha ocorrido tudo bem ( estava com 

medo pois tudo dava errado) ela respondeu que sim, que a troca de sexo foi um 

sucesso. Ele ficou desesperado por que a cirurgia era de apêndice.”  

Por fim, destacamos que nas atividades de produção textual também foi possível 

observar certa melhoria no aluno, que, após o processo de reescrita, apresentou um 

texto com a estrutura exigida pela tipologia (narração), coerente, clara e engraçada, 

como vemos abaixo:  

O Bicho estranho (aluno do 7º. Ano) 

Eu estava na praça do redondo, com o Julio e com o Matheus. 

Matheus é gordo, com a pele morena e cabelos pretos, o Julio é ao contrario, 

magro, pardo e louro. Nos temos uma amizade de infância e sempre nos 

encontramos na praça. 

Na terça feira quando estávamos na praça do redondo encontramos 

um bicho muito estranho. Ele era preto, tinha um chifre no meio da cabeça, 

era grande e tinha patas longas com olhos pretos. A gente pegou esse bicho e 

colocou dentro de uma caixa. 

Na quarta feira levamos para o galinheiro na casa do Matheus. 

Jogamos ele para as galinhas, mas as galinha corriam de medo do bicho. O 

bicho andava atrás das galinhas e as galinha corriam, ate que as galinha 

perderam o medo e começaram a bicar o bicho e ele a se defendera das 

bicadas das galinhas. O galo percebeu a confusão com uma de suas galinhas 

foi defender a galinha e aconteceu algo muito mais estranho do que o bicho. 

Na briga  com o galo, e na hora que o galo deu a bicada final no bicho ele 

explodiu, como uma bexiga.  

Nas aulas seguintes, o aluno confeccionara os personagens, bem como os cenários da 

narração escrita por ele, para posterior encenação do teatro de fantoches, que será 

filmado e apresentado na feira de ciências da escola. 
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Das cantigas de rodas e contos infantis à produção textual no ensino 

fundamental 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Rio Brilhante 

Ribeiro, L. S.46  
Staine, A.47 

Biondo, F. P.48 

Resumo 

As tradicionais canções que por muito tempo estavam presentes no 

conhecimento popular, denominadas de “Cantigas de rodas”, foram 

paulatinamente substituídas pela televisão, videogames e conversas na 

internet. Muitas coisas mudaram, e é preciso conviver com a modernidade, 

mas nem por isso precisamos esquecer as cantigas de infância, que tanto já 

divertiram e ainda divertem crianças. Dessa forma, pode ser também papel 

da escola fazer esse resgate e aliar essas cantigas em atividades de produção 

textual com os alunos que estão conectados na tecnologia, pois já se sabe que 

as cantigas de roda e as histórias infantis fazem muito mais por uma criança 

do que entreter, pois por meio dela pode-se desenvolver a fala, a 

interpretação e a produção de textos. Assim, o objetivo deste trabalho 

consiste na produção de contos infantis a partir de cantigas, resgatando da 

memória o prazer das brincadeiras do passado, visto que estas favorecem o 

estabelecimento da intertextualidade, propiciando a relação entre o gênero 

da tradição oral e o da escrita. Para tal, realizamos as oficinas de produção 

textual com alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental (6º e 7º 

anos) da Escola Estadual Fernando Correa da Costa, onde é desenvolvido o 

PIBID (Programa de Incentivo de bolsa de Iniciação a Docência) em parceria 

com o Curso de Letras/Espanhol da UFMS (Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul). Em um primeiro momento, os alunos utilizaram as 

tecnologias (computador e internet) para pesquisar as cantigas e os contos 
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infantis. Cada qual leu e contou o seu conto e falou da sua cantiga predileta. 

Foram realizadas análises coletivas com as características de cada gênero 

visto, diferenciando-os. Posteriormente, passamos ao estudo das 

características textuais e da estrutura do conto infantil (situação inicial, 

conflito, clímax e desfecho), com o objetivo maior de levá-los à produção de 

um conto infantil baseado em uma cantiga de roda. Como resultado dessa 

oficina, observamos o desenvolvimento da escrita e da leitura, do prazer de 

escrever para apresentar surpresas ao leitor, bem como da necessidade de 

deixar o texto “perfeito”, buscando corrigir todo e qualquer “erro”. Por fim, 

foram construídos desfechos surpreendentes para posteriormente serem 

apresentados aos demais colegas da sala, para seus familiares e para a 

comunidade escolar como um todo (por meio da divulgação de suas escritas 

no mural da Escola).  
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Introdução e Referencial Teórico 

As Cantigas de Roda foram difundidas como  uma  atividade  típica  para  o público 

feminino, introduzida no Brasil pelos portugueses. Sabe-se que durante muito tempo as 

cantigas de roda foram as principais atividades lúdicas das crianças, e que atualmente 

estão deixando de fazer parte do repertório de brincadeiras das crianças, espaço este 

que vem sendo ocupado por vide-game, jogos e brincadeiras eletrônicos que imitam 

desenhos e programas assistidos na televisão.  

Segundo Jolibert (1996), com as cantigas de rodas os alunos aprendem a valorizar as 

relações interpessoais e o respeito mútuo, envolvendo o aluno nos aspectos sociais e 

culturais pertinentes, o que favorece a amplificação da escrita, dentre outras 

competências. 

O trabalho com as cantigas de roda, inserido na sequência didática apresentada no 

decorrer do trabalho, possibilita o contato com os alunos, independente da idade e do 

ano em que estão na escola, pois trabalham com as mais variadas situações 

comunicativas, percebendo a função social da oralidade, por meio das cantigas de roda, 

percebendo essa forma de linguagem como veículo de comunicação e de ideias. 

Já os contos infantis, segundo Rego (1999), são utilizados geralmente pelos adultos 

interlocutores (sejam pais, professores ou terapeutas) como forma de entretenimento 

ou distração; já que, pelo senso comum, frequentemente a criança sempre demonstra 

um interesse especial por eles, seja qual for a classe social à qual pertença.  

Neste trabalho pretendemos aliar as cantigas de rodas aos contos infantis, 

realizando a leitura de ambos, conhecendo em cada qual a suas características e 

contextos de produção escrita a fim de transformar uma cantiga de roda em uma 

pequena história. Para isso, apresentamos o passo a passo das oficinas realizadas, a 

produção escrita e a reescrita do texto pelo aluno e as conclusões a que chegamos após a 

realização do referido trabalho em sala de aula.  

O projeto insere-se no subprojeto Letras/EAD do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) da UFMS, e é desenvolvido na Escola Estadual Fernando 

Correa da Costa, localizada no município de Rio Brilhante, interior de Mato Grosso do 

Sul. 
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As oficinas de produção textual são realizadas aos finais de semana (sexta e sábado), 

no ambiente da sala de tecnologia educacional. Cada oficina dura em torno de 08 

horas/aula. As inscrições são feitas na própria Escola, por meio depor meio de convite 

ao alunado. A participação é livre e espontânea, visto que os alunos não ganham nota 

para participar do projeto.  

As oficinas contam com um número limitado de alunos (de 10 a 15 estudantes), o 

que já é uma característica privilegiada em oficinas do PIBID Letras/EAD. Este número 

limitado se justifica pelo fato das oficinas exigirem várias vezes a escrita e reescrita do 

texto, buscando sua perfeição, fato este que propicia ao professor o bom atendimento do 

aluno, de forma praticamente individualizada. O trabalho visa à produção textual 

realizada a partir dos diversos gêneros textuais adequados à faixa etária englobada. 

Assim, cada oficina privilegia um gênero em específico, como no caso deste trabalho, que 

privilegia o gênero conto e as cantigas de rodas. 

Atividades Desenvolvidas 

Primeiramente, as cantigas foram pesquisadas pelos alunos na Sala de Tecnologia da 

Escola, onde os alunos utilizaram o computador e a internet (com auxílio do professor). 

Dentre as cantigas pesquisadas estavam: “A canoa virou”, “Ciranda cirandinha”, “Cai 

bal~o”, “A barata diz que tem”, “Saia piaba, “Gatinha parda”, “O cravo e a rosa”, “Ciranda 

cirandinha”, “Sereia”, “Peixe vivo”, “Rico e pobre”, “Pintinho amarelinho”, “Sapo cururu”, 

“Marcha soldado”, entre tantas outras. 

Após a pesquisa das cantigas, os alunos pesquisaram um conto infantil de sua 

preferência, pois antes de propor a atividade escrita, o professor precisa realizar 

situações de leitura de diferentes textos de um mesmo gênero para a ampliação do 

repertório linguístico dos alunos e a apropriação de suas características (TEBEROSKY, 

1990). 

Em seguida, reunimos os alunos organizando-os em formato de roda para que cada 

um falasse de uma cantiga e do conto que pesquisaram  e de que recordavam, As 

cantigas prediletas dos alunos foram: “Uni, dune e tê” e “Ciranda Cirandinha”, 

“Borboletinha”. Os contos prediletos foram: “A Bela e a Fera” e “Pinóquio”. 
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Na sequência, trabalhamos oralmente com as características e a estrutura do gênero 

conto infantil: questões como o seu início com a express~o “era uma vez”, com o famoso 

final “viveram felizes para sempre”, entre outras características presentes nesse gênero. 

Em seguida, discutimos oralmente questões sobre a estrutura do gênero, tais como a 

situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. 

O passo seguinte foi a definição da proposta de trabalho: criação de um conto infantil 

a partir de uma música de cantiga de rosa, e para tal definimos: quem são os 

personagens, o protagonista, o espaço (onde eles estarão), as características físicas ou 

então psicológicas e como essas características aparecerão no conto infantil e quando 

esta estória acontece, ou seja, o tempo.  

Depois da definição dos termos, produzimos oralmente um conto, em conjunto, 

atividade bastante divertida para os alunos, e da qual eles participaram ativamente e 

com bastante empolgação. 

Nesse aspecto, baseamo-nos no fato de que atualmente uma das quatro situações 

didáticas previstas pelos principais programas oficiais de alfabetização inicial é solicitar 

que os alunos produzam textos oralmente para se perceberem capazes de escrever 

antes de estarem alfabetizados. Livres de questões relacionadas à grafia e ao sistema de 

representação, eles se concentram nos desafios da produção do texto: a definição do 

conteúdo, a adequação a um gênero e a organização da linguagem escrita (TEBEROSKY, 

1990). 

Por fim, os alunos realizaram a produção escrita, momento no qual foi possível 

trabalhar os marcadores temporais, a pontuação, ortografia, paragrafação, entre outros 

elementos referentes às peculiaridades do gênero conto infantil.  

Resultados Obtidos 

Ao contrário da fala, que costuma ser fragmentada, os textos escritos apresentados 

pelos e aos alunos possuíam início, meio e fim, assim como rima, jogo de palavras, 

trocadilhos, brincadeiras e outros recursos estéticos e estruturais que em geral os 

estudantes tinham dificuldade de assimilar, embora, normalmente, sejam memorizados 

junto com a apreensão da linguagem. 
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“A oralidade não se fundamenta na conversa cotidiana. É produto do conjunto 

de histórias, lendas, adivinhações e rimas infantis. São habilidades de 

linguagens que preparam as bases para a escrita”, define o pesquisador. 

Empregamos uma estrutura de ensino que recompõe a deficiência em todas as 

aulas, até os 5 anos. As cantigas preparam as bases para o gosto pela palavra e 

pela leitura, as entrada da escrita.” (JOLIBERT, 1996, p.).  

O autor ainda afirma que a orientação que se dá para a utilização do texto-modelo 

pressupõe que aprender a escrever é, sobretudo, aprender a reescrever. A esse respeito, 

observemos o texto de um dos alunos que participaram do projeto: 

Figura 26 – Excerto de texto (Fonte: Produção de M. C. F., 12 anos). 

Após a escrita inicial, os alunos produziram a reescrita e ao reescrever a versão 

pessoal de uma história conhecida ou com alterações solicitadas pelo professor, como a 

mudança de cenário, de tempo ou de narrador, o aluno pode realizar um grande esforço 

criativo para conseguir reconstruir a mesma história e não perder a coerência. Esse 

processo, baseado em diferentes maneiras de reescrever um texto-fonte, é parte 

integrante do percurso de autoria, que pode ser construída com muita prática e reflexão 

(Revista Escola - Outubro, 2011). 

No momento da reescrita foi possível voltar ao texto para detectar o que é possível 

melhorar para atrair o leitor e deixar o texto bem legível. Foi possível substituir marcas 
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da oralidade pelas marcas da linguagem escrita formal, adequando ortografia e 

pontuação. Vejamos a reescrita: 

“Era uma vez, uma borboletinha que era apaixonada por cozinhar doce. Certo 

dia sua madrinha, que estava grávida, ficou com vontade de comer chocolate. 

Ela foi abrir o armário para ver se tinha os ingredientes, e estava faltando a 

perna de pau. Então foi buscar. Assim que voltou começou a fazer, e colocou os 

ingredientes poti-poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Sua 

madrinha comeu, gostou e repetiu”. 

Considerações finais 

A escrita é uma prática social e o professor que pretende ensinar a escrever deve ter 

como referência fundamental os conteúdos envolvidos nas práticas sociais da leitura e 

da escrita. É preciso desenvolver os chamados comportamentos leitores e escritores, 

algo que se conquista por meio da familiarização com os textos em situação de leitura e 

com a prática da escrita de diferentes gêneros. 

Neste trabalho verificamos que o trabalho por hora apresentado facilita o 

aprendizado, pois ao trabalhar com contos infantis e cantigas de rodas o aluno se sente 

mais a vontade para escrever e reescrever suas histórias, pois todos já conhecem as 

histórias infantis, desenvolvendo o comportamento de um aluno leitor e escritor. A 

leitura e a escrita, deste modo, são compreendidas como práticas sociais significativas 

para o aluno que escreve. Concluímos, também, que os recursos tecnológicos da 

informática proporcionam novos aprendizados na produção de texto, visto que integram 

as práticas sociais e auxiliam em pesquisas diversas, tornando a aula gratificante para o 

aluno, visto que em vez de livros temos recursos coloridos na internet que chamam a 

atenção do alunado e estimulam a leitura e a criatividade.  
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Como se conta um conto: a produção narrativa na escola  

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Bataguassu 

Ferreira, R. V.49 

Resumo 

Como parte dos trabalhos desenvolvidos no Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciaç~o { Docência (PIBID), o projeto “Como se conta um conto” 

objetivou despertar e desenvolver nos alunos o prazer na produção de textos 

narrativos, particularmente do gênero conto. Ancorados em teorias sobre 

estratégias de produção textual (KOCH & ELIAS, 2006), atividades de análises 

textuais (FERREIRA, 2006) e em uma adaptação das sequências didáticas de 

Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004 apud MARCUSCHI, 2008), trabalharam-se 

de forma descontraída e interacional os conceitos de gênero e tipologia 

textual, as características do texto narrativo, os tipos de narradores, a 

descrição de personagens e ambientes, bem como a tipologia do discurso. A 

ênfase foi dada na fundamentação teórica para a compreensão e a 

identificação da construção do conflito em um enredo, objeto que foi fruto de 

grande interesse por parte dos alunos. Como estratégia para a manutenção 

desse interesse, produziu-se, como trabalho final, uma escrita coletiva de um 

conto que narra uma estória que se passara no ambiente escolar, e a 

posteriori divulgou-se o texto para toda a comunidade da escola. O trabalho 

permitiu-nos concluir que a oportunidade de se contar estórias, cientes da 

sua divulgação no seu ambiente escolar, fascina, desperta interesses e 

criatividades adormecidas, e, principalmente, ajuda a romper barreiras dos 

alunos em relação à produção textual. 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Narrativa. Produção textual. 

  

                                                        
49 Acadêmico do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Polo de Bataguassu/MS. 
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Introdução 

Quando Gabriel García Márquez, ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1980, 

em um de seus polêmicos discursos, em 1997, bradou “simplifiquemos a gram|tica antes 

que a gram|tica acabe nos simplificando”, a reaç~o de gram|ticos, linguistas e 

acadêmicos foi uníssona o acusando de querer acabar com a gramática. Em resposta ás 

criticas, Gabo, como é conhecido um dos mais notáveis escritor de nossa época, 

defendeu-se: “seria absurdo que aqueles que guardam a virgindade da língua estivessem 

contra si mesmos [...]”.  

Com essa colocação não se pretende tomar partido sobre a complexidade ou não da 

gramática, mas usá-la no sentido que, a nosso ver, quis colocar García Márquez: a 

gramática não pode ser um obstáculo para a produção escrita. Não se pode mais afastar 

os alunos do prazer de escrever pelos “traumas” causados pelas enfadonhas aulas de 

gramática e pelas descontextualizadas dissertações nas avaliações de português. 

É com esse intuito que, como parte dos trabalhos desenvolvidos no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), criou-se o projeto “Como se conta 

um conto”,que objetivou despertar e desenvolver nos alunos o prazer na produção de 

textos narrativos, particularmente do gênero conto. A base teórica, texto narrativo e, 

consequentemente, a teoria literária, foi trabalhada de modo a apenas despertar o 

interesse pela produção textual, mostrando ao aluno o quão prazeroso pode ser ato de 

escrever e, por conseguinte, despertar o desejo de um autoaperfeiçoamento nas 

questões gramaticais. 

É oportuno destacar o que Lilian Cristine Ribeiro Nascimento, postula em seu texto 

“Ontem, fracassados na escola; hoje, grandes escritores”: 

“O relato destes escritores me faz pensar sobre quantos escritores brilhantes 

estão escondidos atrás de crianças que consideramos com "dificuldades", a 

quem talvez inibimos a possibilidade de mostrar o conteúdo de sua escrita, por 

exigirmos a forma correta.” 

Talvez essa preocupação obsessiva do “escrever correto”, na escola moderna,esteja 

afugentando muitos talentos da arte de escrever, já que a “redação” da prova de português 

sempre acarreta repulsa ao gosto por essa arte. 
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Referencial Teórico 

Como referencial teórico, focou-se em um primeiro momento, o fato de que o termo 

linguagens abarca muito mais que somente a linguagem verbal. 

“A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o pensamento 

e as formas de pensar, a comunicação e os modos de comunicar, a ação e os 

modos de agir. Ela é a roda inventada, que movimenta o homem. Produto e 

produção cultural, nascida por força das práticas sociais, a linguagem é humana 

e, tal como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório, 

pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo.” (DCNEM, op. Cit., p. 14) 

Para enfocar esse lado criativo, ancorou-se nas estratégias de produção textual de 

Koch & Elias (2006), principalmente no que concerne a gênero e tipologia textual, os 

quais foram exercitados através das atividades de análises textuais de Ferreira (2006). 

No entanto, buscou-se nas sequências didáticas de Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004 

apud MARCUSCHI, 2008) o cerne da metodologia. 

De acordo com o autor, a ideia central do trabalho em sequências did|ticas “é a de 

que se devem criar situações reais com contextos que permitam reproduzir em grandes 

linhas e no detalhe a situaç~o concreta de produç~o textual, incluindo sua circulaç~o...”. 

As sequências didáticas proporcionam ao aluno a oportunidade de realizar todas as 

tarefas e etapas para a produção de um gênero textual. O intuito dos diversos módulos, 

conforme vemos na representaç~o esquem|tica a seguir, é trabalhar os “problemas” de 

toda ordem que pode aparecer na produção inicial, dentre eles os gramaticais. 

Para que esses obstáculos, muitas vezes responsáveis pela repulsa ao ato de escrever, 

fossem trabalhados após o despertar do interesse por parte dos alunos pela escrita do 

gênero conto, ousamos uma adaptação das sequências didáticas de Dolz; Noverraz e 

Schneuwly (2004) em busca de novas criatividades. 
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Figura 27 - Esquema de uma sequência didática (DOLZ, NOVERRAZ e 
SHNEUWLY, 2004, p.98). Disponível em 

<http://sites.google.com/site/laboratoriodidaticaportugues/propostas-
didaticas>. 

Atividades Desenvolvidas 

A adaptação das sequências didáticas (Figura 27) propostas por Dolz; Noverraz e 

Schneuwly (2004 apud MARCUSCHI, 2008), permeou as atividades desenvolvidas com 

novas estratégias de produção textual. 

Na fase da CRIAÇÃO DA SITUAÇÃO, buscou-se o convencimento dos alunos de como é 

prazeroso a arte de contar histórias e, principalmente, de como é fantástico poder fugir 

da realidade em uma narrativa. A fase proposta pelos teóricos como PRODUÇÃO INICIAL 

foi adaptada para uma fase que se chamou de ESTRATÉGIAS. Nessa etapa, buscou-se a 

manutenç~o do interesse dos alunos por meio de um “acordo” de que a produç~o final 

seria uma escrita coletiva, passo a passo, de um conto que narraria uma história que se 

passara no ambiente escolar e, a posteriori, seria divulgado o texto (conto) para toda a 

comunidade do educandário. 

Dessa forma, nos diversos MÓDULOS, trabalhou-se de forma descontraída e 

interacional os conceitos de gênero e tipologia textual, características do texto narrativo, 

tipos de narradores, descrição de personagens e ambientes, bem como a tipologia do 

discurso. A ênfase foi dada na fundamentação teórica para a compreensão e 

identificação da construção do conflito em um enredo,objeto que foi fruto de grande 

Criação 

da situação Módulo 2 Módulo n 

Retomad

a da 

produção e 

da situação 

iniciail 

 

Módulo 1 
 

Produç

ão inicial 

 

http://sites.google.com/site/laboratoriodidaticaportugues/propostas-didaticas
http://sites.google.com/site/laboratoriodidaticaportugues/propostas-didaticas


 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 329 

interesse por parte dos discentes. Por fim, a fase proposta como RETOMADA DA 

PRODUÇÃO E DA SITUAÇÃO INICIAL, adaptou-se para PRODUÇÃO COLETIVA. 

Para um maior entendimento, o esquema adaptado das sequências didáticas de Dolz; 

Noverraz e Schneuwly (2004)  ficou como mostrado na Figura 28. 

Figura 28 - Adaptação de um esquema de uma sequência didática de DOLZ, 
NOVERRAZ e SHNEUWLY. 

Na sequência, apresentamos o resultado do trabalho (produção coletiva) que foi 

exposto para a comunidade escolar. 

ACONTECEU NO COLÉGIO 

Era o dia da festa mais esperada por todos os alunos da escola. A festa 

junina sempre foi um grande momento de alegria e paqueras, por isso o 

entusiasmo de todos os integrantes do colégio. Pedro e Bia haviam começado 

um namorico naquela semana e combinaram que nessa festa iriam namorar 

mais à vontade, aproveitando-se dos escurinhos que havia na escola. 

O céu estava radiante aquela noite. Na verdade parecia apontar que algo de 

novo estava por acontecer. A escola, toda enfeitada de bandeirolas e com 

muitas barracas de suculentas comidas caipiras, estava transformada em um 

ambiente romântico para os casaizinhos de plantão. 

 Pedro e Bia chegaram em momentos distintos e se deslocaram para o 

cantinho escuro  atrás da sala de tecnologia, onde já existiam algumas duplas 
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de namoradinhos, que com a chegada de novos casaizinhos, abriam os olhos de 

relance e se sentiam mais cômodos, porque passavam a repartir o medo de 

serem flagrados. 

Repentinamente ouviu-se um grito desesperado. Um aluno cruzou o 

pátio da escola gritando que vira uma Anaconda monstruosa de olhos 

vermelhos que se deslocava com rapidez em direção à multidão de pais e alunos 

que se divertiam na festa. Houve um desespero total. Correrias. Tropeços. Gritos 

e choros de crianças. Ouve-se um estouro e toda a iluminação se apaga. Escuro 

total. O medo toma conta de todos e a correria em direção à saída da escola é 

inevitável. Em poucos minutos, a escola ficou completamente vazia e numa 

escuridão total.  

Pedro e Bia aturdidos voltam à realidade e percebem o silencio e a 

escuridão total.  

— O que aconteceu? — pergunta Pedro. — Não sei. — responde Bia 

assustada. 

— Que escuridão Meu Deus! — desespera-se Bia.   

— Vamos embora, vamos.  

Pedro puxa Bia com rapidez e angustiados correm em direção ao pátio 

central.   

Ao chegarem à entrada da sala de tecnologia, deparam-se com a 

Anaconda que na escuridão tinha os olhos vermelhos como as lavas 

incandescentes de um vulcão. Estremeceram. Balbuciam um “Meu Deus!” 

Congelaram.  

Abraçados esperam o bote final da cobra que os olhava fixamente e com 

cautela se aproximava...  

De súbito uma luz branca aparece no céu escuro... Que estranho, pensou 

Pedro. Nessa hora, Bia agarrada ao namorado, rezava...  

Pedro olhou para a luz branca que agora também se aproximava e 

novamente soltou um “ Meu Deus...” 
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A Anaconda adiantou-se e finalizou o seu bote. Pedro apertou Bia contra 

o seu peito, esperando o pior.  

Um clarão repentino explodiu cegando-os e jogando-os ao chão. O tempo 

parou.  

Pedro e Bia levantam-se completamente perdidos e procuram a maldita 

cobra na escuridão, mas em um ato inesperado as luzes da escola se acendem e 

nada da cobra misteriosa. Não pensaram duas vezes. Correram em direção à 

saída e só pararam em suas casas.  

Pedro entra em casa atropelando os móveis da sala. Pega o telefone e 

rapidamente liga ao diretor da escola.  

— Alô, Diretor!  

— Alô, quem é?  

— Sou eu, Diretor. 

— Eu quem?   

— O Pedro.  

— Que Pedro? 

— Pedro do primeiro “C”. 

— Ah! Tá... O que houve, Pedro? 

 — A cobra sumiu! A luz branca que veio do céu sumiu com ela! 

— Que cobra Pedro? — ralhou, o Diretor. 

— Na festa Junina... Agora à noite. 

— Pedro, pelo amor de Deus! Vai dormir, são duas horas da manhã. A 

festa Junina do colégio é só daqui a três meses... 

Resultados Obtidos 

O trabalho permitiu-nos concluir que a oportunidade de se contar histórias (escrever 

contos) abrandando a “obsess~o” do escrever gramaticalmente correto, somada { 

oportunidade da divulgação do trabalho no ambiente escolar, fascina, desperta 

interesses e criatividades adormecidas, e, principalmente, ajuda a romper nos discentes 
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a repulsa natural à produção textual que ora se torna evidente nos alunos da educação 

básica.  
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Alegria e poesia: a poesia na sala de aula 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Bataguassu 

Marcelino, C. da C.50  
Siqueira, I. B.51  
Silva, T. M. da52  

Resumo 

O presente trabalho integra o subprojeto “Oficina pró texto”, do projeto 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa para Iniciação a Docência) do Curso 

de Letras EAD da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O recorte 

definido para este momento privilegia a apresentação de um projeto de 

ensino desenvolvido em sala de aula pelos autores deste trabalho no período 

de maio a outubro de 2011 na Escola Estadual Professor Braz Sinigáglia, na 

cidade de Bataguassu, projeto no qual, portanto, os professores se colocam 

também como pesquisadores. Tendo por principal objetivo trabalhar a 

leitura e a produção de textos em sala de aula, selecionamos o gênero poesia 

com o intuito de estimular a aprendizagem de leitura e escrita e desenvolver 

conceitos acerca da Língua Portuguesa. Destacamos que partimos de um 

trabalho com alegria e poesia cujo planejamento pode ser resumido em: 

AUTOR – POESIA – ALUNO (leitura e escrita) - PROFESSOR (estimulador) – 

APRENDIZAGEM e, a partir de pressupostos teóricos e metodológicos da 

Teoria dos Gêneros Textuais, especialmente com Koch & Elias (2006) e 

Marcuschi (2008), resultados têm sido positivos, pois os alunos mostraram-

se motivados a continuar a escrever e ler o gênero poesia, desenvolvendo 

novas interpretações e produções textuais. Além disso, os alunos 

apresentaram mais habilidade e interesse na leitura e avaliação de seus 

próprios textos, capacidade destacada por Soares (2009) como essencial para 

a atividade de produção de textos.  

                                                        
50 Acadêmica do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Polo de Bataguassu/MS. 

51 Acadêmica do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Polo de Bataguassu/MS. 

52 Acadêmica do Curso de Letras Português /Espanhol-EAD – Polo de Bataguassu/MS. 
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Introdução 

O presente artigo se propõe a objetivar o ensino de poesia em sala de aula com 

enfoque na “Leitura e Produç~o Escrita”. Os ensinos de línguas nas escolas est~o 

deficientes, pois encontramos alunos no ensino fundamental que não sabem ler e 

escrevem com muita dificuldade. Baseando- se nessas situações de contexto original 

observado nas escolas desenvolvemos este projeto para tentar sanar essas deficiências. 

O projeto Alegria e Poesia além de proporcionar a aprendizagem da leitura e escrita 

também apresentam conceitos de temas geradores que nos ocorrem cotidianamente 

como família, escola e infância, ou seja, levar o indivíduo a questionar essas temáticas 

ocorrentes do mundo modernizado, por exemplo, onde a unidade família não é 

caracterizada mais como pai, mãe e filhos sendo hoje introduzido avós, tios e casais do 

mesmo sexo. 

Oportunamente esses enfoques mostram a capacidade em que o aluno poderá evoluir 

desde uma aprendizagem na escrita até levar a argumentação, criticas e 

desenvolvimento de participação de atividades em sala. 

Referencial Teórico 

Para realização deste trabalho, baseamo-nos, para tratar de Leitura e produção 

textual, especialmente nos estudos de Koch e Elias (2010). Para o estudo do gênero 

textual poesia, o livro “Poesia Completa” de Cecília Meireles vol.4 (1997). 

Para a atividade de leitura, de acordo com Koch e Elias (2010), é preciso levar em 

conta o foco no autor, o foco no texto e o foco na interação autor – texto - leitor. 

 No foco no autor, a leitura é entendida como a atividade de captação das ideias do 

autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, a interação 

autor - texto- leitor com propósitos constituídos sociocognitivo - interacionalmente. 

Na concepção de foco no texto, a leitura é uma atividade que exige do leitor o foco no 

texto, em sua linearidade, uma vez que “tudo est| dito no dito”. 

Na interação autor – texto - leitor, diferentemente das concepções anteriores, nesta 

concepção interacional da língua, os sujeitos são vistos como atores/construtores 
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sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, 

considerado o próprio lugar da interação e da constituição dos interlocutores. 

Segundo Koch e Elias (2010), a escrita é um trabalho no qual o sujeito tem algo a 

dizer e o faz sempre em relação a outro (o seu interlocutor/leitor) com certo propósito. 

Em razão do objetivo pretendido, do interlocutor/leitor, do quadro espaço-temporal e 

do suporte de veiculação, o produtor elabora um projeto de dizer e desenvolve esse 

projeto, recorrendo a estratégias lingüísticas, textuais, pragmáticas, cognitivas, 

discursivas e interacionais, vendo e revendo, no próprio percurso da atividade, a sua 

produção. 

Na obra de Cecília Meireles pudemos ter uma importante base para se trabalhar e 

exemplificar este gênero textual para os alunos, com a leitura de suas poesias os alunos 

puderam construir um grande referencial no estilo e no tema de suas produções. 

Atividades Desenvolvidas 

Inicialmente, o projeto aqui apresentado fora planejado para três meses, no entanto, 

por motivo de seu andamento, fez-se necessário aplicá-lo durante seis meses. 

Primeiramente, foram ensinados aos alunos conceitos básicos sobre a poesia (rimas, 

estrofes, versos e outros). Após esse contato teórico foram realizadas atividades, como 

rodas de leitura coletiva e individual, atividades interpretativas mediadas pela oralidade 

e escrita. Todas as poesias escolhidas para essa atividade foram de Cecília Meireles, para 

o auxilio no conhecimento acerca do gênero. 

A partir desses subsídios inserimos as temáticas que foram bases das quinze poesias 

elaboradas, os temas escolhidos foram de acordo com a vivência de cada aluno, pois eles 

teriam argumentos para serem explanados na escrita, ou seja, conhecimento de mundo 

que contribuiria para uma melhor realização da atividade. Assim, as temáticas foram: 

infância, família e escola, que através de textos poéticos como as poesias de Cecília 

Meireles e textos não poéticos como os artigos que trazem informações fulcrais acerca 

dos temas cotidianos.  

Respectivamente todas essas temáticas foram trabalhadas da seguinte forma, 

primeiramente inserimos textos poéticos, atividades interpretativas mediada pela 

oralidade e escrita, textos não poéticos, debate com os alunos, produção escrita e 
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releitura da produção escrita por meio de desenhos, dessa maneira todas as temáticas 

foram exploradas e levaram a produzir conceitos que antes eram banais. Então, com o 

material todo elaborado os alunos foram direcionados a sala de tecnologia onde 

utilizaram a ferramenta Word para a digitação de suas poesias já corrigidas.  

A partir desse momento iniciamos a montagem do livro. Os desenhos foram copiados 

e as poesias coladas nas páginas dos desenhos sem desmerecer a obra, as poesias após 

serem montadas pelas professoras foram impressas em folha de papel couchê e 

encadernada. A obra contém capa com desenho elegido pelos alunos, contra capa, 

resumo do projeto, índice, poesias ordenadas por temáticas, declarações dos alunos 

sobre o projeto e referências. 

Portanto, o planejamento que for estudado e bem elaborado apresentará frutos de 

conhecimento que foram cultivados neste, estimulando e proporcionando a análise com 

um olhar de senso crítico todo trabalho será bem aproveitado. 

Resultados obtidos 

A partir da realização de atividades avaliativas quantitativas e qualitativas, 

quantificamos os dados obtidos por cada aluno no Quadro 2. Por questões éticas os 

alunos são identificados por meio de números, e seus nomes omitidos. 

Por meio da comparação realizada nas notas dos alunos, desde o primeiro bimestre 

até o segundo bimestre, pudemos constatar que eles tiveram um aproveitamento 

satisfatório. Este foi o objetivo que o projeto PIBID buscou proporcionar aos 

participantes, que além de melhorar suas notas tiveram a oportunidade de aprimorar a 

leitura e a produção de textos. 

A partir desse grande feito que foi a “Alegria e Poesia”, esperamos que muitos outros 

projetos venham a serem implantados nas escolas públicas para que a capacidade de 

aprendizagem acerca da leitura e produção de texto seja desenvolvida com propósito de 

melhoria da educação. 

A partir das perspectivas apresentadas que foram desenvolvidas pelos alunos, é 

notável que houve uma grande melhora no desenvolvimento da aprendizagem e do 

comportamento de cada participante. Espera-se que essas experiências sejam úteis nas 

demais atividades, não só escolar como também em seu cotidiano. 
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Quadro 2 

Nome 1º Bimestre 2º Bimestre 

Aluno 1 5,5 6,5 

Aluno 2 7,0 5,0 

Aluno 3 6,5 8,0 

Aluno 4 6,5 7,0 

Aluno 5 6,5 8,5 

Aluno 6 8,0 9,0 

Aluno 7 9,0 Dez 

Aluno 8 6,5 7,0 

Por ter ocorrido elevação nas notas é provável que esse projeto concluído, sirva como 

base para o desenvolvimento de futuros projetos realizado por professores em sala de 

aula. Assim, o estudo do gênero textual poesia contribuiu não só para um aprendizado 

de leitura e produção textual, como também para um grande enriquecimento cultural 

dos alunos envolvidos. 

A partir de temas que estão sempre presentes no dia a dia de cada aluno, eles 

puderam enxergar com outros olhos esses temas que passam despercebidos em sua 

rotina, e melhorarem sua capacidade de aprendizado, além do mais o projeto “Alegria e 

Poesia” obteve um ótimo desempenho em relaç~o { comunicação entre os alunos, 

proporcionando a eles demonstrarem tanto aos colegas como aos professores presentes 

um pouco de sua vivencia através de cada um dos temas selecionados. 

Outro grande desempenho dos alunos foi com relação aos relatos dos temas 

escolhidos, infância, família e escola onde puderam relatar vivenciando cada passo. 

Os resultados obtidos também foram muito importantes para que nós futuros 

professores pudéssemos vivenciar uma experiência da qual levaremos adiante, com 

entusiasmo, satisfação e dedicação na qual fará uma grande importância futuramente 

quando estaremos em sala de aula, e outro importante feito foi poder levar aos 
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professores que já se encontram em sala de aula um olhar diferente para que eles 

possam aprimorar suas aulas, pois no decorrer das oficinas eles puderam notar a 

mudança que os alunos participantes obtiveram. 

Dessa forma, os resultados aqui apresentados foram muito satisfatórios tanto para os 

alunos que participaram como para nós que tivemos a oportunidade de fazermos parte 

deste trabalho, pois nunca sabemos tudo e sempre estaremos abertos para aprendermos 

algo mais. 

Referências 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2007. 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever. Estratégias de produção 

textual. São Paulo: Contexto, 2010. 

MEIRELES, Cecília. Poesia completa. Vol. 4.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
  



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 339 

Jornal escolar: trabalhando os gêneros textuais jornalísticos 
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Resumo 

O resumo esboça as experiências de ensino e aprendizagem vivenciadas pelas 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

do curso de Letras da UFMS, Campus de Aquidauana. Por intermédio do 

programa, os acadêmicos são estimulados a se inserir no contexto escolar, a 

fim de contribuir com o desempenho dos alunos da educação básica, a partir 

de intervenções em situações identificadas pela própria escola como 

problemáticas. Percebeu-se na Escola Estadual Professora Marly Russo 

Rodrigues, na cidade de Aquidauana/MS, a necessidade de trabalhar a leitura 

e a produção textual com os alunos do ensino fundamental e médio. Com isso, 

elaborou-se um projeto de ensino, cujo objeto de estudo são os gêneros 

textuais jornalísticos, sendo que essa fundamentação teórica visa ajudar os 

estudantes do ensino fundamental e médio na elaboração de jornais 

escolares.  

Palavras-chave: Leitura; produção textual; gêneros textuais jornalísticos. 
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Introdução 

O presente resumo é resultado do trabalho de oito acadêmicas do curso de Letras do 

Campus de Aquidauana (CPAq-UFMS) que, desde agosto de 2011, são bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-MEC) e trabalham a 

leitura e a produção textual com 16 alunos do ensino fundamental e médio da Escola 

Estadual Professora Marly Russo Rodrigues, localizada no Bairro Nova Aquidauana, no 

município de Aquidauana. Considerando-se a necessidade de fortalecer o exercício da 

docência e a educação básica, professores da UFMS, que coordenam os trabalhos, 

decidiram criar o Projeto de Ensino “Jornal Escolar” que conta com o apoio da direç~o e 

da coordenação da escola Marly Russo e com a supervisão de uma professora de língua 

portuguesa.  

Durante o ano 2011, a escola Marly Russo pode contar com, além do projeto de 

língua portuguesa, o PIBID de matemática. Os professores da escola sabem a 

importância de projetos de ensino como o do PIBID, pois, por intermédio de projetos do 

governo federal, como o projeto “Além das Palavras”, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) da escola saltou de l,7, em 2007, para 4,0, em 2009, meta que 

estava sendo esperada para 2012.   

Além de contribuir com a melhoria do IDEB da escola, o objetivo desse projeto de 

língua portuguesa é desenvolver a leitura, a criticidade e a produção textual dos alunos 

por meio da elaboração de jornais em sala de aula. Por isso, o trabalho tem como foco 

principal o ensino dos gêneros textuais jornalísticos, como “um mecanismo de 

socializaç~o, de inserç~o pr|tica nas atividades comunicativas humanas”(MARCUSCHI: 

2002, p.29).  

O conhecimento das estruturas e das funções do gênero textual permite ao aluno 

identificar que o gênero serve de intermediador entre o produtor do texto e o leitor. E 

que são os gêneros, portanto em suas infinitas variações, que operam as inter-relações 

de  sentido. Por isso, ao ajudar o aluno a se apropriar do funcionamento de vários 

gêneros, o professor contribui para a socialização de seus alunos nas práticas de 

comunicação. 
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Para atingir esses objetivos, como estratégia de ensino, levou-se para a sala de aula 

diferentes jornais de circulação local, regional e nacional para serem analisados pelos 

alunos, a fim de que eles identificassem os diferentes tipos de gêneros textuais. Além 

disso, o projeto pretendeu avaliar os motivos de satisfação ou de frustração dos alunos 

em decorrência do trabalho desenvolvido em sala de aula com o “Jornal Escolar”. 

Referencial teórico 

O presente projeto tem a preocupação teórica de propor atividades de 

aprendizagem que envolvam a língua portuguesa em seu contexto de uso, levando-se em 

consideração as práticas sociais nas quais ela está inserida, operando como um vetor 

sócio-educativo que proporciona conhecimento e cidadania. Por isso, o trabalho tem 

como pressuposto teórico aliar a teoria de língua portuguesa com a prática da produção 

discursiva, pois, como afirma Antunes (2005), o professor deve promover o ensino da 

linguagem em uma situação de uso, em um contexto que seja realmente significativo 

tanto para o produtor como para o leitor.  

Optou-se pela elaboração de um jornal escolar por se acreditar que a produção de 

matérias jornalísticas vem ao encontro dessa junção entre a teoria e a prática, 

fundamental para que a disciplina de língua portuguesa tenha êxito. Ao comentar as 

vantagens do jornal para a aprendizagem da língua, Faria (2001) afirma que o jornal 

contribuiu com noções de cidadania e permite ao aluno ter um contato mais complexo 

com a realidade. Melo (1985, p. 10), jornalista e teórico da comunicação, afirma ainda 

que o jornal é uma ferramenta de ensino que possibilita a construção de um senso 

crítico por conta dos diversos temas abordados, como conhecimentos gerais e 

específicos, atualidades e assuntos polêmicos, que podem ser debatidos em sala de aula.  

Outro fato relevante é que o jornal se utiliza de uma linguagem acessível e atual, 

contribuindo, dessa maneira, para que o aluno compreenda o que está sendo lido e 

possa transformar o que leu em recurso de sua expressão oral e escrita. Por outro lado, o 

professor, ao se utilizar desse veículo de comunicação, pode relacionar o mundo e a 

escola, como se disse, contextualizando conteúdos escolares e fatos (BAHIA, 2007).  

Para aproximar os alunos do universo jornalísticos, o projeto faz uso do conceito de 

gêneros textuais jornalísticos, já que a discussão de suas estruturas e funções pode 
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ajudar o leitor no entendimento das informações veiculadas pelo jornal. Como afirma 

Marcuschi (2008), os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente 

vinculados à vida cultural e social e que, por isso, contribuem para ordenar e estabilizar 

as atividades comunicativas. Os gêneros surgem lado a lado com as necessidades e as 

atividades socioculturais, bem como na relação com as inovações tecnológicas tão 

presentes na vida moderna.  

Por isso, o projeto focalizou os gêneros textuais jornalísticos, abordando temas que 

pudessem ser relevantes para a vivência dos alunos. Para ilustrar, pode-se citar o gênero 

reportagem que na primeira edição do Jornal “Marly Informa”, jornal elaborado pelos 

alunos com orientaç~o dos bolsistas, o “tema da gravidez” na adolescência mereceu 

destaque, momento em que os alunos puderam aprofundar seus conhecimentos sobre a 

sexualidade entre menores de idade. Já a matéria “trilhas interpretativas” contribuiu 

para o conhecimento dos alunos sobre meio ambiente, ao ressaltar os problemas 

ambientais do córrego João Dias que atravessa o bairro em que está localizada a escola. 

No artigo de opinião bullying, os alunos pesquisaram sobre as várias formas de bullying. 

No espaço destinado às notícias, escreveu-se sobre os jogos da primavera (jogos 

escolares do município) e sobre a violência no bairro Nova Aquidauana.  

Os textos foram publicados no jornal, o que aumentou o interesse dos alunos pelo 

aprendizado e deu significado ao exercício da escrita. Assim, buscou-se efetivamente 

relacionar a teoria do gênero textual jornalísticos com a prática efetiva da produção 

textual.  

Atividades desenvolvidas 

O projeto “Jornal Escolar” iniciou-se com reflexões teóricas sobre os gêneros 

textuais, observando os gêneros jornalísticos para seu posterior ensino aos alunos. Em 

seguida, foram elaboradas sequências didáticas para o ensino desses gêneros, tais como 

notícia, reportagem, entrevista, etc., que foram utilizados na fabricação do jornal escolar. 

Após o embasamento teórico dos acadêmicos por meio de grupo de estudo, 

realizado duas vezes por semana, o projeto foi para a escola campo, ora denominada 

Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues, já citada acima. O primeiro contato 

dos acadêmicos do PIBID com a escola se deu por meio de uma conversa informal com a 
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professora colaboradora do Marly Russo e com a diretora da instituição, bem como com 

alguns alunos que se interessaram pelo projeto. Como a escola já é sede de outros 

subprojetos do PIBID, os alunos já estavam mais ou menos familiarizados com o 

funcionamento das atividades. Procurou-se, nesta oportunidade, expor como seria o 

projeto, como se desenvolveriam os trabalhos e quais os objetivos pretendidos. 

Nesse primeiro momento, os acadêmicos do PIBID souberam dos alunos as suas 

expectativas em relação a um projeto de jornal na escola. Aproveitou-se o ensejo para 

saber mais sobre seus possíveis hábitos de leitura.  Ao serem inquiridos sobre a leitura, 

eles responderam que não tinham o hábito de ler e que esse não fazia parte da 

preferência do grupo. Essa questão talvez tenha sido a mais difícil de lidar, pois como 

despertar o interesse dos alunos para a fruição da leitura? Será que a produção de textos 

significativos, ou seja, que serão efetivamente publicados em um jornal e a compreensão 

do funcionamento e da estrutura dos textos jornalísticos podem ajudar no aumento do 

interesse do aluno pela leitura? Como construir bons textos se os alunos não gostam de 

ler? Essas perguntas resumem os maiores desafios do grupo. 

Após esse primeiro contato, deu-se início às atividades. Primeiramente, se 

apresentou vários exemplos de jornais impressos e os gêneros que os compõem. Foram 

feitas inferências aos alunos (vocês leem jornal?; alguém da família tem o hábito de ler 

jornal?; vocês acham importante a leitura de jornal?; o que conhecem sobre jornal?; o 

que gostam ou gostariam de ler em um jornal?).  

Nessa fase, além de apresentar vários jornais (locais, do estado, de outros estados), 

explorando as principais características (estruturas internas e externas), explicou-se a 

estrutura da primeira página ao mostrar quais os itens que a compõem (cabeçalho, 

manchetes, lide, aspectos gráficos – letras, tamanho - imagens, fotos).  Feito isso, 

estudou-se o conceito e a estrutura de manchete e de lide. Esse último como ressalta 

Lage: 

“(...) é o primeiro parágrafo da notícia em um jornalismo impresso; é 

tipicamente um parágrafo tópico.(...) A origem do lide não está relacionada à 

tradição literária- ao épico, ao lírico, ao trágico, ao dialético- mas ao uso oral, 

isto é, à maneira como, numa conversação, alguém relata algo a que assistiu, 

começando, naturalmente, pelo fato mais importante ou interessante de uma 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 344 

série ou pelo aspecto mais importante ou interessante de um fato.”(LAGE: 

2002, p. 58).  

Partindo desse conceito, trabalhou-se detalhadamente a estrutura de um lide, quem 

(fez) o que, onde, quando, como, porque e para quê; bem como seu título, denominada 

manchete, a qual tem por objetivo captar o leitor para a leitura do texto. 

Na segunda fase, detalhou-se cada gênero que faz parte de um jornal impresso 

(nota; notícia; legenda; charge; quadrinhos; resumo de novela/filmes; entrevista; 

propaganda; classificados; editorial; edital; horóscopo; boletim do tempo; reportagem), 

observando, de acordo com os estudos de Marcuschi (2003), as propriedades funcionais 

de cada gênero e seus respectivos conteúdos, levando em conta o estilo e a composição 

característica de cada um deles. 

Após o estudo de cada gênero, partiu-se para as produções textuais dos alunos. O 

próximo passo foi analisar os erros juntamente com os alunos, tendo como foco a 

correção dos erros mais frequentes, a relevância social dos assuntos tratados e a 

adequação linguística às estruturas e ao estilo do gênero jornalístico. A partir disso, 

começou-se a produzir as matérias que iriam ser publicadas no jornal escolar 

(doravante Marly Informa).  

Primeiramente, os alunos foram subdivididos em pequenos grupos. Cada dupla de 

alunos ficou responsável por uma seção do jornal. Os alunos, orientados pelas 

acadêmicas bolsistas, fizeram pesquisas acerca do assunto abordado, escreveram as 

matérias. E depois de feita a primeira análise do texto, com as devidas correções, as 

acadêmicas com os alunos faziam uma leitura das produções. 

Depois desse processo de produção e reescrita final, as matérias foram 

encaminhadas para um jornal local da cidade, que fez a impressão da primeira edição do 

jornal, como se pode verificar na Figura 29:  
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Figura 29 – Capa do Jornal. 

Resultados obtidos 

Este projeto teve como objetivo desenvolver as competências discursivas e 

comunicativas dos alunos, além do senso crítico. Para tanto, utilizou-se como ferramenta 

pedagógica o jornal e os gêneros que o compõem, como já se disse. A produção da 

primeira ediç~o do jornal “Marly Informa” obrigou os alunos a selecionarem temas 

relevantes para os leitores, desenvolvendo, dessa maneira, o espírito crítico dos 

estudantes que tiveram que pesquisar sobre o assunto para que pudessem compor o 

texto, bem como aprimorar seus conhecimentos da língua portuguesa e dos gêneros 

textuais jornalísticos a fim de adequar a escrita à estrutura da notícia, do artigo de 

opinião ou de uma entrevista, gêneros trabalhados no jornal. 

Para observar o desenvolvimento do processo de aprendizagem dos 16 alunos 

participantes do projeto, decidiu-se comparar as notas de língua portuguesa do primeiro 

bimestre, momento em que o PIBID ainda não estava em funcionamento na escola, com 

as notas do segundo e terceiro bimestre. As notas do quarto bimestre não serão 

analisadas aqui, pois ainda não haviam sido lançadas no momento da elaboração deste 

resumo. 
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Figura 30 

Analisando o gráfico mostrado na Figura 30, que corresponde às notas dos dezesseis 

alunos participantes do projeto, observa-se que a porcentagem de estudantes que 

tinham média entre dois a quatro pontos diminuiu em 13%, levando-se em conta as 

notas do primeiro ao terceiro bimestre.  O grupo de discentes que tinham nota de quatro 

a seis também diminuiu em 19%.  Já os alunos que tiravam notas de seis a oito tiveram 

um aumento de 19%. E em relação aos que tiravam de oito a dez, o aumento foi de 13%. 

Conclui-se, portanto, que houve, no período pesquisado, uma diminuição do número de 

notas baixas e um aumento do número de notas altas. 

Os resultados apresentados são positivos, mas acredita-se que a continuação do 

projeto pode contribuir ainda mais para que a escola,  gradativamente, melhore seu 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
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Projeto de leitura “saber ler e escrever” 

Letras/ Espanhol/ Inglês/Literatura - Campus Aquidauana 

Almeida, S. V. de. 
Silva, C. M. da. 

Soares, N. de A. 

Resumo 

O presente resumo relata as iniciativas dos acadêmicos do PIBID do campus 

de Aquidauana para melhorar o desempenho dos alunos de uma escola 

estadual do município no que se refere às atividades de leitura e produção 

textual. O objetivo é apresentar as propostas do projeto para a elaboração de 

aulas que contribuam para a formação de cidadãos que saibam compreender 

criticamente as realidades sociais.  

Palavras-chave: Leitura; produção textual; temas transversais. 
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Introdução 

Para melhorar o desempenho dos alunos em relação às atividades de leitura e 

produção textual, bem como contribuir com a formação de cidadãos a fim de que saibam 

compreender criticamente as realidades sociais, elaborou-se um projeto de leitura a ser 

desenvolvido a partir de novembro de 2011, com carga horária de duas horas semanais, 

com os alunos do 6º ano A da Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues, 

localizada no município de Aquidauana. Para tanto, o projeto desenvolverá atividades de 

leitura em sala de aula como forma de tornar viável a prática da oralidade, da produção 

de textos e análise linguística. O projeto tem como base teórica os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) que propõem que o texto seja o objeto norteador das 

aulas de língua portuguesa, tendo como finalidade a formação cidadã dos educandos. Os 

PCNs ressaltam a importância de se trabalhar os Temas Transversais (ética, saúde, meio 

ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo e orientação sexual) para 

desenvolver nos alunos uma visão crítica da realidade, além de promover a 

interdisciplinaridade. 

Referencial teórico 

Para fundamentar o desenvolvimento da prática, escolheu-se os autores Irandé 

Antunes, Isabel Solé, Eliana Vianna Brito, Roxane Rojo e Luis Carlos Travaglia. Tal 

escolha se deu pelo fato de que suas obras dialogam com os PCNs e principalmente com 

os Temas Transversais, que nortearão as atividades em sala de aula. Para compreender 

o uso que se fará dos temas transversais, se resumirá os conteúdos de cada Tema 

Transversal. 

O tema transversal ética, por exemplo, refere-se às reflexões sobre as condutas 

humanas, ou seja, como se deve agir perante os outros. Por este motivo sua preocupação 

é manter os princípios de igualdade e equidade nas relações humanas. Esse se subdivide 

em quatro blocos de conteúdo: Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo e Solidariedade, valores 

que, além de garantir a dignidade do ser humano, direito que está respaldado pela 

Constituição Brasileira. 

Outro tema transversal de grande importância para a sociedade brasileira a ser 

trabalhado nas oficinas de leitura é o da Pluralidade Cultural, pois o mesmo diz respeito 
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aos diferentes grupos e culturas que a constituem. De acordo com os Parâmetros, o 

objetivo da escola, ao trabalhar o tema, é a superação do preconceito e da discriminação. 

Além disso, fazer que o aluno passe a valorizar a riqueza cultural e patrimonial do Brasil 

por meio do conhecimento do caminho percorrido pelos diferentes grupos que 

compõem a nossa sociedade. Sendo assim, na escola se poderá, por meio de textos que 

tratem do assunto em pauta, ensinar os alunos a importância da tolerância e da 

convivência social, valorizando sua própria cultura e respeitando as diversas formas de 

expressão cultural. 

O Meio Ambiente é outro tema transversal atual e polêmico, tendo em vista os 

problemas causados pela degradação da natureza promovida pela humanidade e 

polêmico devido ao fato de que os seres humanos não se consideram parte integrante 

dessa natureza, sendo, portanto, tão frágil como ela. Segundo os PCNs, o ser humano faz 

parte do meio ambiente e as relações sociais, econômicas e culturais que são 

estabelecidas fazem parte desse meio. Portanto, é necessário que os alunos reflitam 

sobre como devem ser essas relações socioeconômicas e ambientais, na busca do 

crescimento cultural, da qualidade de vida e do equilíbrio ambiental.  

Sobre este tema ressalta-se que Aquidauana já sofre com as alterações climáticas, que 

nos últimos anos vem causando graves estragos por conta das fortes chuvas, fazendo 

que o Rio Aquidauana suba muito acima do seu nível normal, avançando sobre as duas 

pontes que conectam o município com a cidade de Anastácio. 

O próximo tema a ser discutido será a saúde que, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares, reflete as relações que as pessoas produzem com o meio físico, social e 

cultural. Sendo assim, quando falamos em saúde, temos que levar em conta entre outros 

fatores, a qualidade do ar, o consumismo desenfreado, a miséria, a degradação social e a 

desnutrição. A escola, considerando o ponto de vista dos PCNs sobre saúde, tem a meta 

de formar cidadãos protagonistas nas decisões sobre a saúde coletiva e individual, ou 

seja, na concepção de saúde como direito e encargo social e individual. 

No que se refere ao trabalho sobre orientação sexual, ressalta-se que na escola isso 

ocorre na forma de intervenção pedagógica, ou seja, problematizando temas ligados a 
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sexualidade com o objetivo de adquirir informações e por meio delas transformar 

crenças, tabus e valores a ela vinculados. 

Nesta perspectiva, a escola é uma instituição social que tem como objetivos ensinar, 

educar, ou seja, criar situações comunicativas intrasala de aula que possibilitem o 

contato com os diferentes sentidos constituídos pelos diversos alunos nos vários 

círculos sociais de que participam, de modo a oferecer-lhes uma proficiência que os 

habilitem a escrever de maneira analítica, reflexiva e crítica. 

Atividades desenvolvidas 

Sobre o desenvolvimento do projeto propriamente dito, este será desenvolvido em 

três etapas: na primeira ocorrerá o planejamento e a organização das atividades. Nesta, 

se fará o levantamento de dados e a avaliação das condições de trabalho (espaço físico, 

pesquisa e seleção dos materiais didáticos que a escola oferece).  

Na segunda fase, se elaborará os planos de aula com enfoque nos Temas Transversais 

e a aplicação das estratégias de leitura, ou seja, atividades de inferência e de ativação do 

conhecimento prévio dos leitores. Durante a leitura, os alunos interpretarão as ideias 

centrais, esclarecendo possíveis dúvidas sobre o assunto. Depois da leitura, se fará um 

debate sobre as mensagens encontradas no texto, e, em seguida, os alunos 

desenvolverão produções escritas relacionadas ao conteúdo proposto.  

As produções textuais farão parte da avaliação metodológica do projeto, pois, por 

intermédio dessas, se verificará se os objetivos estão sendo alcançados e as suas 

possíveis falhas. Na terceira fase, durante a conclusão do projeto, está prevista a 

organização de um evento cultural com o objetivo de demonstrar os resultados 

alcançados. Este evento consistirá em uma confraternização que oportunizará aos 

discentes exporem seus textos. 

A avaliação do projeto terá como referência a qualidade das atividades de escrita, de 

leitura e de oralidade dos educandos. Os textos orais e escritos deverão demonstrar a 

assimilação da estrutura e da finalidade de diversos gêneros textuais, bem como a 

formação de um pensamento crítico reflexivo sobre os temas abordados. 

Atualmente o projeto se encontra na segunda fase, elaboração e aplicação de planos 

de aula. A primeira aula ocorreu no dia 10 de Novembro do corrente ano, na qual o 
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projeto foi apresentado aos alunos, em seguida aplicou-se um questionário sobre a 

experiência de leitura dos mesmos, fez-se uma pesquisa sobre o tipo de leitura que os 

alunos costumam fazer e até que ponto essa leitura seria significativa para eles. Muitos 

não sabiam o real significado da palavra leitura, mas reconheciam sua importância. Na 

sequência, foram entregues atividades de compreensão leitora por meio do gênero 

histórias em quadrinhos. Os materiais ilustrativos proporcionaram aos discentes a 

oportunidade de desenvolver sua capacidade criativa, pois, a partir das sequências das 

imagens, eles criaram histórias interessantes com começo, meio e fim. 

Na segunda aula, ministrada no dia 24 do corrente mês, abordou-se o tema 

transversal Meio Ambiente por meio de um filme da Turma da Mônica denominado 

Turma da Mônica em: “Um plano para salvar o planeta”, em que os alunos puderam de 

maneira lúdica explorar com êxito as características do gênero textual história em 

quadrinhos, bem como aprender as formas de preservar o meio ambiente, utilizando os 

três erres (reutilizar, reduzir e reciclar). 

Essa aula teve como objetivo principal demonstrar que salvar o meio ambiente é 

responsabilidade de cada ser humano, portanto, todos devem fazer a sua parte. Para 

avaliar se esse objetivo foi alcançado solicitou-se aos educandos que elaborassem uma 

história em quadrinhos em que o personagem salvasse o meio ambiente utilizando os 

três erres. 

Resultados obtidos 

Devido ao fato de que o projeto foi colocado em prática recentemente, foram 

ministradas até a presente data somente 4h/a, os únicos resultados obtidos foram duas 

produções textuais nas quais se observa a assimilação dos conteúdos ministrados, a 

criatividade e a criticidade da maioria dos educandos. 

Com o término do ano letivo de 2011, o projeto encerrará as atividades em sala de 

aula, porém, as atividades de planejamento continuarão. As aulas práticas terão 

continuidade em 2012, com o início do ano letivo. 
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A voz do aluno na redação de documentos oficiais na educação de 

jovens e adultos – EJA 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Rio Brilhante 

Boherer, E. Cr.53 
R., L. S54 

Rocha, P. G.55 

Resumo 

Como parte dos trabalhos desenvolvidos no Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) no município de Rio Brilhante, 

especificamente no Curso de Letras/Espanhol, modalidade da Educação a 

distância, foram trabalhados como documentos oficiais na Educação de 

Jovens e Adultos da Escola Estadual Fernando Correa da Costa, o abaixo-

assinado, a procuração, a declaração de residência e o curriculum vitae, cada 

qual dentro do seu contexto de utilização, como por exemplo, o curriculum 

vitae para enviar para empresas a fim de pleitear um emprego, a procuração 

para representar alguém oficialmente, a declaração de residência de próprio 

punho como documento oficial e o abaixo assinado como fim de reivindicação 

de algo pretendido pela maior parte da comunidade dentro de um segmento 

específico que pode ser, por exemplo, em uma escola ou na política. Após a 

realização do projeto foi possível concluir que os alunos aprenderam o 

proposto nas oficinas e farão uso dos referidos gêneros em suas vidas, 

evitando gastos com cartórios ou outros estabelecimentos que fazem este 

tipo de serviço e cobram caro por isso. Os alunos que participaram das 

oficinas se tornaram os produtores dos seus próprios documentos oficiais 

produzindo sua própria historia na comunidade enquanto sujeitos cidadãos 

de uma sociedade democrática.  

                                                        
53 Acadêmica de Letras Português e Espanhol/Ead/UFMS. Polo Rio Brilhante. Bolsista PIBID. 

54 Acadêmica de Letras Português e Espanhol/Ead/UFMS. Polo Rio Brilhante. Bolsista PIBID. 

55 Professora do curso de Letras Português e Espanhol/Ead/UFMS. Orientadora deste trabalho. 
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Introdução 

Este trabalho descreve uma das oficinas desenvolvidas no subprojeto de Letras, 

intitulado Oficina pró-texto, vinculado ao do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) da UFMS que acontece na Escola Estadual Fernando Correa 

da Costa, localizada no município de Rio Brilhante – MS.  

As oficinas de produção textual são realizadas aos finais de semana (sexta e sábado), 

no ambiente da sala de tecnologia educacional. Cada oficina dura em torno de 08 

horas/aula. As inscrições são feitas na própria Escola, através de convite ao alunado, 

realizado pela supervisora do projeto na escola. A participação dos alunos é livre e 

espontânea, visto que não é atribuído nenhum tipo de nota/conceito para que eles 

participem do projeto.  

As oficinas contam com um número limitado de alunos (de 10 a 15 estudantes) que se 

justifica pelo fato de as oficinas exigirem várias vezes a escrita e reescrita do texto, 

buscando o seu aperfeiçoamento. O número reduzido de alunos também propicia ao 

professor o bom atendimento aos mesmos, de forma individualizada e qualificada. 

O subprojeto visa a leitura e a produção textual de diversos gêneros do discurso e 

cada oficina privilegia um gênero em específico. No nosso caso, neste ano letivo, 

abordamos os documentos oficiais: curriculum vitae, declaração de residência, 

procuração e abaixo assinado. Após o término do trabalho, alguns dos resultados são 

expostos no blog http://letrandoseadufms.blogspot.com/  

Referencial Teórico 

De acordo com Paiva (1993), a educação de jovens e adultos é uma modalidade de 

ensino, amparada por lei e voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum 

motivo, ao ensino regular na idade apropriada. Porém essas pessoas têm um perfil 

diferenciado, pois são, geralmente, trabalhadores/as, empregados/as e 

desempregados/as que não tiveram acesso à cultura letrada antes de ingressarem na 

EJA, o que exige um trabalho diferenciado por parte de todos os professores envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem dessa modalidade. 

“É necessário superar a ideia de que a EJA se esgota na alfabetização, desligada 

da escolarização básica de qualidade. É também necessário superar a 

http://letrandoseadufms.blogspot.com/
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descontinuidade das ações institucionais e o surgimento de medidas isoladas e 

pontuais, fragmentando e impedindo a compreensão da problemática. É preciso 

desafiar o encaminhamento de possíveis resoluções que levem à simplificação 

do fenômeno do analfabetismo e do processo de alfabetização, reduzindo o 

problema a uma mera exposição de números e indicadores descritivos. 

Visualizar a educação de jovens e adultos levando em conta a especificidade e a 

diversidade cultural dos sujeitos que a ela recorrem torna-se, pois, um caminho 

renovado e transformador nessa |rea educacional.”(Arbache, 2001). 

A EJA em que o nosso projeto foi desenvolvido funciona na Escola Estadual Fernando 

Correa da Costa de Rio Brilhante – MS, no período noturno, onde é ofertada a 3º fase 

(que corresponde ao sexto e sétimo anos do ensino fundamental), a 4º fase 

(correspondente ao oitavo e nono ano do ensino fundamental), a 1º fase do Ensino 

Médio (correspondente ao primeiro e segundo ano do Ensino Médio) e a 2º Fase 

(corresponde ao terceiro ano do Ensino Médio).  

Para desenvolver o nosso projeto, levamos em consideração que educar jovens e 

adultos, hoje, não é apenas ensiná-los a ler e escrever seu próprio nome, mas oferecer-

lhes uma escolarização ampla e com mais qualidade. Entretanto, é importante ressaltar 

que esse tipo de trabalho requer atividades contínuas e não projetos isolados que, na 

primeira dificuldade, são deixados de lado para o início de outro. 

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) é uma forma de ensino da rede pública no 

Brasil, com o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade. 

Sendo assim, é preciso que a sociedade compreenda que alunos de EJA vivenciam 

problemas como preconceito, vergonha, discriminação, críticas dentre tantos outros, e 

que tais questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar como na vida em 

comunidade. Além disso, é importante evidenciar que a EJA é uma educação possível e 

capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever sua 

história de vida.  

Segundo (Freire, 2002, p. 58) a relação professor-aluno deve ser: 

“Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos 

demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo. 

Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer (educador-educando; educando-

educador) se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta 
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perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da 

ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não é, pois, 

memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o próprio 

processo de ler e escrever e sobre o profundo significado da linguagem.” 

(PINTO, 2000). 

Levando essas questões em consideração, é necessário que a escola busque trabalhar 

com conteúdos significativos para os alunos, algo que eles possam aprender e que seja 

útil em seu contexto social, como por exemplo, o trabalho com os gêneros textuais, 

conforme está previsto nos PCN (2001). 

Atividades Desenvolvidas 

Após as apresentações iniciais de professor-aluno e aluno-professor, demos início 

nosso trabalho abordando o que seria aprendido na oficina de produção textual: 

curriculum vitae, abaixo assinado, declaração de residência e procuração. É importante 

salientar que os alunos conheciam tais documentos, mas não sabiam como produzi-los e 

nem a sua utilidade social, questões estas que foram sanadas durante a oficina.  

No decorrer dos trabalhos foram apresentados modelos prontos dos documentos 

oficiais propostos, os quais foram preenchidos de forma mecânica, com orientação 

individual. Posteriormente, os alunos escreveram em seus cadernos cada um dos 

documentos. Em seguida, digitamos os documentos na Sala de Tecnologia Educacional 

da Escola. Cada aluno imprimiu o seu documento e levou consigo para casa. A escrita, no 

caderno, do documento foi copiada pelo professor e exposto no blog. Posteriormente os 

alunos acessaram o blog e viram seus documentos expostos, o que gerou, visivelmente, 

um contentamento coletivo. É importante ressaltar que os dados dos documentos 

oficiais expostos no blog são fictícios, assim como as assinaturas.  

Ao trabalharmos com o abaixo-assinado, explicamos aos alunos os objetivos e as 

esferas de circulação desse tipo de documento, ou seja, escarecemos que se trata de um 

tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a 

uma autoridade ou para manifestar apoio a alguém ou demonstrar queixa ou protesto 

coletivo. Nesse sentido, difere do requerimento e da petição, que são solicitações 

individuais e difere da representação, apresentada por um órgão colegiado e não por um 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Solicita%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Documento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Requerimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peti%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o


 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 358 

grupo aleatório de pessoas. A representação também só pode comunicar algo ou 

apresentar queixa e não solicitar. 

A partir dessa explanação, obtivemos os seguintes depoimentos dos alunos: 

“Nunca fiz um abaixo assinado, mas j| assinei um que era para colocar um 

quebra-molas na minha rua. Mas o quebra-molas nunca foi posto, porque acho 

que a pessoa que fez o abaixo assinado não sabia que tinha que entregar para a 

pessoa responsável, no caso a autoridade competente. O que adianta fazer se a 

gente não sabe usar? O importante é saber usar para que a gente possa ser 

escutado, possa ser atendido” (Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

“Agora eu aprendi a fazer um abaixo assinado e j| vou começar fazendo um l| 

no meu bairro. Eu faço no papel e depois digito no computador, fica bonito na 

folha. Aí a gente imprime e passa para as pessoas do bairro assinar e a outras 

pessoas interessadas também. O meu abaixo assinado vai ser uma solicitação a 

Prefeitura Municipal que coloque a iluminação pública no bairro Pró-moradia 

XIV, porque a noite somos alvo de assaltos e acidentes, ninguém enxerga nada 

na escurid~o, é um absurdo n~o termos iluminaç~o pública” (Aluno(a) da 3º 

Fase, Noturno). 

Sobre o Curriculum Vitae, explicamos que se trata de uma compilação de todos os 

dados acadêmicos e experiência relevante de uma pessoa durante toda a sua vida (vitae 

é o termo em latim para vida) que tem relação com a posição a que se está a candidatar. 

A estrutura normalmente engloba dados pessoais, dados acadêmicos, experiência 

relevante, idiomas, informática e outros dados, tudo em ordem cronológica. 

A partir dessa explanação e durante a escrita dos currículos, obtivemos os seguintes 

depoimentos dos alunos: 

“Quando eu comecei a trabalhar na usina eu fiz um desses currículos aí que a 

senhora falou, mas eu fui num escritório, paguei R$ 50,00 (cinquenta reais) e 

daí o moço foi perguntando um monte de coisa pra mim, eu fui respondendo, 

depois saiu o papel da máquina lá e eu entreguei lá na usina. Depois de uma 

semana me chamaram lá para uma entrevista. Eu fui. Fui contratado e estou 

trabalhando lá já faz 6 anos. Tudo começou com esse currículo aí que eu falo 

para o meu filho fazer e levar na usina também” (Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

“Eu comprei pronto esse tal de currículo l| na livraria, aí preenchi meus dados, 

colei uma foto e mandei. Era uma folha só. Tinha espaços que eu deixei em 

branco e também tinha coisa que eu queria colocar e não tinha espaço, tipo 
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assim, não tinha o título, então deixei sem por. Ninguém me chamou para 

trabalhar não. Acho que estava errado meu currículo. Só pode. Depois arrumei 

emprego sem currículo mesmo”. (Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

“Quero aprender a fazer um currículo bem bonito. Vou fazer um depois e 

entregar em outras empresas porque quero mudar de emprego para ganhar 

mais, porque agora eu to terminando a Escola, fiz curso de computação e estou 

terminando um curso técnico no SEBRAE e quero trabalhar noutro ramo, então 

vou precisar de um currículo bem feitinho. Que agora já sei fazer. Mas tem que 

cuidar pra não errar na escrita ou pedir para alguém corrigir pra gente antes de 

ficar pronto, sen~o ninguém contrata um ser que n~o sabe escrever direito”. 

(Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

Sobre a declaração explicamos que se trata de um documento em que se declara 

(esclarece) alguma coisa em relação a alguém ou à própria pessoa. Por exemplo, 

declaração de residência é um documento em que a pessoa vai declarar que mora em 

algum lugar. Sendo assim, como se trata de um documento assinado por ela, se estiver 

mentindo pode responder processo por falso testemunho, etc. 

A partir dessa explanação e durante a escrita das declarações, obtivemos os seguintes 

depoimentos dos alunos: 

“Outro dia fui no banco e pediram um comprovante de residência pra eu abrir 

uma conta, mas como eu tinha acabado de mudar pra outra casa, não tinha 

ainda nenhuma conta de luz ou de água no meu nome, então a moça do banco 

disse que eu poderia fazer a mão, me explicou como era e eu fiz. Acho que não 

ficou muito bom porque depois quando eu levei no banco a mulher me trouxe 

uma folha pra preencher que também era uma declaraç~o de residência”. 

(Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

“Eu n~o sabia que quando a gente faz a declaraç~o de residência  da gente 

mesmo e assina não precisa daquele carimbo no cartório. Não precisa porque a 

gente mesmo fez e vale como documento oficial mesmo”. (Aluno(a) da 3º Fase, 

Noturno). 

“Até para comprar um celular eu tive que fazer uma declaração de residência. 

Aí como não sabia, meu irmão fez  para mim. Eu precisei porque não tenho 

nada no meu nome, ent~o tive que fazer uma declaraç~o destas”. (Aluno(a) da 

3º Fase, Noturno). 
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“Eu fiz declaraç~o de residência quando fui tirar carta. Faz muito tempo. Nem 

lembro como era. Mas agora j| estou aprendendo do jeito certo, o correto”. 

(Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

Sobre a procuração, explicamos que ela confere poderes de uma pessoa (outorgante), 

a outra (outorgado), para que esta a represente perante um órgão, empresa ou situação. 

Pode ser usada em diversas finalidades, como por exemplo: Uma pessoa precisa 

comparecer ao banco para assinatura de contratos e outros serviços, mas estará 

impossibilitada naquele dia de cumprir com o compromisso, então ela emite uma 

procuração dando poderes a uma pessoa de confiança para que compareça, e tome 

decisões em seu lugar. Portanto, é preciso definir exatamente quais serão os poderes da 

pessoa, e perante quais firmas, entidades ou situações, ela será válida. 

A partir dessa explanação e durante a escrita das procurações, obtivemos os 

seguintes depoimentos dos alunos: 

“Minha m~e est| muito velha para ir no INSS, ent~o eles pediram pra eu fazer 

uma procuração e levar lá para eu poder fazer a senha do cartão dela. Achei 

mais f|cil pagar um t|xi para levar ela l| e fazer a senha”. (Aluno(a) da 3º Fase, 

Noturno). 

“Eu n~o sei o que é procuraç~o, mas ouvi no escritório de contabilidade que 

custa R$ 40,00 (quarenta reais) para fazer uma, tinha uma moça lá fazendo e eu 

ouvi quando ela perguntou o preço. Ela reclamou do preço. Mas nem pode 

reclamar, porque se n~o sabe fazer tem que pagar mesmo”. (Aluno(a) da 3º 

Fase, Noturno). 

“Quero aprender a fazer a tal procuraç~o e vou fazer para os outros e ganhar 

um dinheirinho”. (Aluno(a) da 3º Fase, Noturno). 

Resultados Obtidos 

A partir do trabalho que desenvolvemos com a EJA, podemos constatar que uma das 

mais importantes contribuições que o professor pode oferecer aos seus alunos nestes 

nossos tempos é ensiná-los a procurar, a produzir e a organizar o conhecimento. 

Considerando os depoimentos dos alunos durante o trabalho com os documentos 

oficiais, podemos constatar a importância que tais textos têm na vida desses sujeitos e o 

quanto é realmente significativo o trabalho com esse tipo de gênero textual na EJA, pois 

é um lugar onde a maioria dos alunos já está inserida no mercado de trabalho e, 
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portanto, tem necessidades de produzir gêneros diferenciados daqueles comumente 

trabalhados na educação básica. 

Diante das nossas oficinas também foi possível rever alguns aspectos da educação de 

jovens e adultos, tais como o histórico e sua evolução, a formação do professor e suas 

práticas de ensino na EJA, além de constatar que a EJA é uma educação possível. Ao 

longo dos anos, o avanço da tecnologia e da economia tem feito com que as pessoas 

sintam necessidade de retornar à sala de aula para aprimorar seus conhecimentos ou 

conseguir um diploma atestando uma escolarização mais elevada. 

Por trás dessas atividades das oficinas de produção de texto do PIBID, o aluno pôde 

encontrar muito mais: a iniciação ao conhecimento científico, o desenvolvimento do 

pensamento formal, o desenvolvimento de uma consciência histórica acerca da 

realidade, o fortalecimento da identidade e da auto-estima. 

Por fim, concluímos que o trabalho com os gêneros textuais na sala de aula propicia o 

contato do aluno com um processo criativo e ele se torna construtor do conhecimento 

como um todo.  
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O trabalho com o jornal na sala de aula: uma experiência a ser 

contada 

Letras Português e Espanhol/EAD - Polo de Camapuã 

Silva, E. P.56 
Carvalho, A.57 

Resumo 

O trabalho com gêneros jornalísticos desenvolvido na escola Abadia, de 

Camapuã, oferece aos alunos uma programação excelente no que se refere ao 

estudo textual, pois ele é levado de maneira suave aos alunos que participam 

das oficinas e aprendem bastante, mesmo sendo poucas horas de aula por 

semana. É uma experiência rica em todos os sentidos, tanto para nós futuros 

docentes como para os alunos que passam a desenvolver uma leitura bem 

mais adequada e uma escrita mais contextualizada.  A confecção de jornal na 

sala de aula é orientada, principalmente, por Faria e Zanchetta (2007) a 

partir da obra “Para ler e fazer O JORNAL na sala de aula”. 

  

                                                        
56 Bolsista PIBID do polo de Camapuã. 
57 Bolsista PIBID do polo de Camapuã. 
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Introdução 

O subprojeto de Letras veio ao encontro das nossas necessidades, visto que em uma 

perspectiva textual muito aprendemos quando trabalhos a partir das exigências do 

projeto. Além disso, também nos adiantamos até mesmo na realização dos estágios do 

curso de Letras. 

Sabemos que não se pode mais pensar em um ensino da Língua Portuguesa e 

Literatura que não seja baseado no texto, uma vez que ambas são fenômenos 

eminentemente dialógicos, frutos do trabalho de linguagem de sujeitos históricos, bem 

como da ação interacional de sujeitos situados. Da mesma forma, não se pode esquecer 

do papel que a gramática exerce no processo ensino-aprendizagem. É preciso saber as 

regras da língua culta para que se possa ler e escrever corretamente, respeitando todas 

as normas da nossa língua. Porém, esse ensino gramatical deve ser repensado sob a 

perspectiva da educação linguística, buscando novas maneiras que qualifiquem o mesmo 

e motivem nossos aprendizes, sob tal perspectiva, o nosso trabalho no PIBID de Letras 

justifica-se pela constituição de duas unidades didáticas: leitura e produção textual 

através de oficinas de confecção de jornal, gibis, etc. 

Referencial Teórico 

Como o objetivo do nosso trabalho é trabalhar com gêneros textuais escritos que 

ocorrem no ambiente discursivo jornalístico escrito, a fim de coletar subsídios teóricos 

para embasar a produção de um jornal da sala de aula, é importante destacarmos o 

conceito de texto. 

Texto é definido por Koch (2002, p. 17) como:  

“... próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que - 

dialogicamente - nele se constroem e são construídos. Desta forma há lugar, no 

texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, somente 

detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos 

participantes da interação.” 

Marcuschi (2003, p. 24) define texto como sendo uma “entidade concreta realizada 

materialmente e corporificada em algum gênero textual”.  Ainda de acordo com este 

autora, é importante ter o cuidado de não confundir texto e discurso como se fossem a 
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mesma coisa. Para ele, discurso é o que “um texto produz ao se manifestar em alguma 

inst}ncia discursiva”. O discurso se realiza nos textos. Podemos entender discurso como 

a relação com o lugar que o sujeito ocupa na sociedade. Nesse sentido, os discursos 

serão diferentes em diferentes domínios discursivos. O discurso jornalístico, por sua vez, 

deve atribuir especial atenção aos critérios de textualidades que são entendidos como o 

conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto. 

Atividades Desenvolvidas 

O trabalho com o jornal da sala de aula foi realizado na Escola Estadual Abadia, em 

uma turma mista, formada por alunos do Ensino Fundamental que estudam de manhã e 

à tarde participam de vários projetos que são oferecidos pela escola que é de turno 

integral. Essa escola é pública e possui Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. 

Inicialmente, expomos nosso projeto à coordenação da escola e, posteriormente, 

formamos uma turma com os alunos interessados nas oficinas que funcionaram no 

turno vespertino uma vez por semana. 

Resultados Obtidos 

No início deste projeto na Licenciatura em Letras de Camapuã, algumas pessoas 

diziam que não sabiam conduzir aulas de produção textual, mas conforme os trabalhos 

foram acontecendo nos encontros, o processo de produção textual na escola, foi 

propiciando  momentos de discussão em torno dessa temática.   

Um aspecto a ser destacado sobre o Projeto PIBID diz respeito à preparação do futuro 

professor, pois é oferecido ao acadêmico um norte necessário, principalmente para 

aquele que nunca teve oportunidade de dar aulas e que agora enfrenta as dificuldades de 

comunicação com mais segurança e sucesso. 
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História de vida profissional de uma professora supervisora do 

PIBID: situações vivenciadas no início da carreira 

Pedagogia/Campus Três Lagoas 

Santos, M. B. dos  

Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a história de vida profissional de 

uma professora experiente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental a 

respeito das situações vividas no começo da carreira. Selecionamos como 

sujeito uma professora supervisora do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência do curso de Pedagogia da UFMS/Campus de Três Lagoas- MS. Os 

dados foram coletados mediante o uso de dois instrumentos: um relato oral 

sobre o início da docência e uma entrevista semiestruturada. O primeiro foi 

coletado a partir de uma reunião do PIBID e o segundo será organizado 

tomando como base quatro questões norteadoras: 1) Como essa professora 

avalia a sua atuação diante das situações desencadeadas a partir da sua 

imersão na prática pedagógica? 2) Dentre as situações vivenciadas no início 

da carreira, quais a professora considera como maiores problemas/dilemas? 

3) Como a professora experiente enfrentou esses problemas/dilemas? 4) 

Onde buscou suporte para enfrentá-los? Para a análise dos dados nos 

basearemos no referencial teórico abordado, no intuito de atingir o objetivo 

proposto. Acreditamos que essa pesquisa contribuirá na formação inicial de 

professores à medida que evidencia estratégias adotadas por uma professora 

experiente para superar os desafios enfrentados no início da docência. 

Palavras-chaves História de Vida, Início da Carreira, Formação Docente, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 
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Introdução 

Sabemos que “a pesquisa sobre formaç~o de professores, tem crescido de forma 

quantitativa e qualitativa nos últimos quinze anos” (GARCIA, 1997, p.51).  

Em relação ao Brasil, Curi (2005, p. 2) afirma que: 

“[...] há também um crescimento nas pesquisas sobre formação de professores, 

incluindo as de natureza mais geral e as desenvolvidas por áreas específicas, 

evidenciando uma descoberta importante: a de que a formação deve constituir 

um objeto fundamental de investigação no terreno educativo.”  

Cabe esclarecer que entendemos por formação de professores: 

“A área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, 

no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através 

dos quais os professores- em formação ou em exercício- se implicam 

individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 

disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento 

do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade 

da educaç~o que os alunos recebem.” (GARCIA, 1999, p.26). 

Diante de tais pressupostos, afirmamos que para se ter uma formação inicial de 

qualidade é necessário que os cursos de graduação forneçam estágios que 

disponibilizem ao aluno em formação refletir sobre a sua futura prática. Mariano (2006) 

afirma que ao sair dos estágios, é vivenciada a transição de aluno para professor, que é 

visto como um período complexo, no qual ocorre o “choque com a realidade”.  

O início da docência é um período significativo e marcante na carreira do professor. 

Rocha e Fiorentini (2006, p. 147), baseados em Oliveira (2004, apud GAMA, 2007, p.32) 

reconhecem que: 

“O início da carreira é uma fase importante de construção da identidade do 

professor. É quando este internaliza e “assume papéis, valores e normas do seu 

grupo profissional”, interliga objetos pessoais e profissionais e desenvolve uma 

imagem de si como professor, produzindo, de modo narrativo, um sentido tanto 

sobre o que tem sido quanto será.” 

É por meio do trabalho docente que o professor vai, ao longo da carreira, 

aprimorando seus conhecimentos, exercendo sua função de professor, desenvolvendo 
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atividades e aprendendo a lidar com os problemas da sala de aula (MARCELO GARCIA, 

1999; TARDIF 2002; GUARNIERI, 2005; MIZUKAMI e NONO, 2006).  

Início da docência: desafios e descobertas da profissão  

Concordamos com Ponte (1998, p. 07), ao dizer que: 

“Um dos elos mais fracos do nosso sistema de formação de professores diz 

respeito ao período inicial da carreira profissional. Terminado o seu curso, 

obtido o seu certificado, o jovem professor vê-se de repente com 5 turmas, 

completamente entregue a si próprio, e muitas vezes sente-se olhado com uma 

certa desconfiança pelos colegas mais experientes. Em vez de aproveitar a 

energia e criatividade dos jovens professores, as escolas, talvez sem dar por 

isso, tornam-lhes a vida difícil, não favorecendo a sua socialização, não lhes 

pondo à disposição os meios e recursos existentes e, principalmente, não os 

enquadrando com o calor humano que tão importante seria neste momento da 

sua vida profissional. O período que podia ser extremamente produtivo, de 

experimentação de novas ideias, de envolvimento em novos projetos é, muitas 

vezes, a antecâmara de uma relação difícil e desencantada com a profissão.” 

A literatura sobre o início da carreira docente é significativa, especialmente no que se 

refere aos estudos dos dilemas e dificuldades vivenciados neste período (SOUZA, 2009). 

Constitui um período marcado por crises e por grande import}ncia no “[...] 

desenvolvimento profissional, pois é uma fase dotada de características próprias, na 

qual ocorrem tensões, dificuldades, desafios e aprendizagens intensivas tanto 

profissionais quanto pessoais, em contextos distintos” (GAMA, 2007, p.23). 

Para Huberman (1995) essa fase inicial vem a ser os três primeiros anos da carreira 

docente, já Veenman (1988 apud MARIANO, 2006) considera que essa fase prolonga-se 

até o quinto ano de ensino.  

Acreditamos que as situações difíceis já começam a surgir nos estágios, conforme 

indicam os dados da pesquisa desenvolvida por Vasconcellos (2009).  O momento de 

transição é complexo e não é simples assimilar esse início de carreira, cada novo papel é 

uma nova experiência, com tarefas distintas. Acreditamos que nos estágios começamos a 

tomar decisões sobre a permanência ou não na profissão, tendo uma forte importância 

na formação inicial de professores (GARCIA, 1997). 
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Huberman (1995) destaca a existência de dois estágios presente na trajetória do 

professor iniciante: o de sobrevivência e o de descoberta. O primeiro ocorre quando o 

iniciante se depara com o real, perguntando a si mesmo como vai agüentar a situação 

vivenciada. Já o segundo estágio revela a descoberta da profissão, marcado por um 

sentimento de consagração por estar em uma situação de responsabilidade. O autor 

adverte que os dois aspectos podem ser vividos em paralelo, sendo que a descoberta é 

que permite agüentar o aspecto da sobrevivência. 

Segundo Huberman (1995, p.39): 

“O aspecto da ‘sobrevivência’ traduz o que se chama vulgarmente com o 

‘choque do real’, a confrontaç~o inicial com a complexidade da situação 

profissional: o tactear constante, a preocupação consigo próprio (Estou-me a 

aguentar), a distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de aula, 

a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à 

relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre 

relações demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos 

que criam problemas, com material didático inadequado etc.[...] O aspecto de 

descoberta traduz o entusiasmo do professor por estar em uma situação de 

responsabilidade.”  

Veeman (1984, p.1) afirma que 

“O conhecimento dos problemas enfrentados pelos professores iniciantes em 

seus primeiros anos de ensino pode oferecer importantes informações para a 

melhora e (re) desenho de programas pré-serviço e em serviço.” 

Para esse autor, os desafios a serem enfrentados pelo professor iniciante são os 

seguintes: dificuldade de controlar a disciplina dos alunos em sala de aula, motivar os 

alunos na aprendizagem, lidar com as diferenças individuais de cada um, avaliar o 

trabalho dos alunos, relacionar com os pais, organizar o trabalho em sala de aula, 

administrar os materiais e suprimentos de ensino insuficientes e/ou inadequados e lidar 

com problemas particulares de alunos. Além de todos esses desafios ainda que, mesmo 

que específicos, dependendo de cada caso, há problemas com a direção, coordenação e 

com professores experientes que se sentem acuados com a presença de um novo 

professor. 
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Com base nas discussões apresentadas revelamos nesse artigo uma pesquisa em 

andamento que tem como objetivo analisar a história de vida profissional de uma 

professora experiente que atua nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental a respeito das 

situações vividas no começo da carreira. 

Sujeito da pesquisa 

Selecionamos como sujeito uma professora participante de um grupo de estudos da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que atua nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e supervisora do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à 

Docência (PIBID). 

A professora que elegemos trabalha no Sistema Municipal de ensino há quinze anos e 

no Sistema Estadual há vinte e dois anos, leciona no período matutino nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e trabalha como coordenadora no período vespertino e noturno 

em uma escola estadual. 

Metodologia da pesquisa 

Para a realização desta pesquisa adotamos a História de Vida, considerada como 

método de pesquisa, em que uma determinada pessoa relata a sua história de vida 

narrando oralmente.    

De acordo com Bueno (2002, p. 13) 

“Mais do que ver um simples modismo nas abordagens que tomaram a 

perspectiva de explorar aspectos da subjetividade do professor, cabe antes 

compreender o que motivou tamanha adesão aos métodos que têm permitido 

investigar essa dimensão do comportamento humano, notadamente o método 

autobiográfico e os estudos com histórias de vida de professores.” 

Bueno (2002, p16): 

“[...] distingue estórias de vida - relatos sobre a vida de alguém narrados 

oralmente pela própria pessoa - de histórias de vida - trabalho com diversos 

tipos de documentos com vistas a estudar a vida de uma pessoa, ou grupo [...] 

Em qualquer um dos casos não é necessário que se aborde o percurso inteiro de 

vida e nem todos os seus aspectos. [...] a invenção do gravador modificou de 

modo sutil, porém substancial, as estórias de vida como um tipo de dado: 

‘Enquanto as autobiografias escritas têm um único autor, as estórias de vida 
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gravadas s~o o resultado de uma interaç~o social’. Assim, quando publicadas, 

mesmo que escritas na primeira pessoa,têm de fato dois autores.”  

Nóvoa (1995) ressalta a importância da história de vida na formação de professores 

como forma de expor e mudar as práticas educativas. Polon complementa afirmando 

que os estudos centrados em histórias de vida permitem o resgate de experiências e 

práticas pedagógicas, as quais ao serem relatadas/registradas por meio das 

autobiografias podem convir como parâmetros para outros professores (POLON, 2009). 

A técnica utilizada para investigar em “História de Vida” é a entrevista 

semiestruturada que se realiza com uma pessoa de relevo social [...], ou uma pessoa de 

uma vila popular [...] a entrevista aprofunda-se cada vez mais na “História de Vida” do 

sujeito (TRIVIÑOS, 2008).  

“A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos.” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, P. 34) 

Outro ponto importante dentro da entrevista é que: 

“A entrevista requer uma boa preparação, exigindo tempo do pesquisador no 

que se refere a: contato inicial com o entrevistado; conhecimento antecipado do 

local; roteiro/objetivos da entrevista; formulação das perguntas; registro das 

respostas e término da entrevista (GAIO, 2008, p.166).” 

Em nossa pesquisa, os dados serão coletados mediante o uso de dois instrumentos: 

um relato oral sobre o início da docência e uma entrevista semiestruturada. O primeiro 

foi coletado a partir de uma reunião de um grupo de estudos ligados à docência e o 

segundo será organizado tomando como base as quatro questões norteadoras: 

Para compreendermos o tema proposto nos baseamos nas seguintes questões 

norteadoras: 

1. Como essa professora avalia a sua atuação diante das situações 

desencadeadas a partir da sua imersão na prática pedagógica? 

2. Dentre as situações vivenciadas pela professora no início da carreira, 

quais foram consideradas como maiores desafios? 
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3. Como a professora experiente enfrentou esses desafios? 

4. Onde buscou suporte para enfrentá-los? 

Para a análise dos dados nos baseamos no referencial teórico abordado, no intuito de 

atingir o objetivo proposto. Acreditamos, por um lado, que essa pesquisa poderá 

contribuir na formação inicial de professores à medida que recupera a história de vida 

profissional de uma professora experiente que atua nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental a respeito das situações vividas no começo da carreira. Por outro lado, 

acreditamos que os dados que foram coletados poderão evidenciar algumas estratégias 

que essa professora adotou para superar os desafios impostos no início da docência, 

período considerado decisivo para a permanência ou não na carreira. 

Considerações finais 

Na análise dos dados foram relatados fatos importantes sobre o início da carreira da 

professora participante da nossa pesquisa, a mesma nos relatou que a sua maior 

dificuldade ao iniciar a carreira docente era o fato de não ter um apoio pedagógico, um 

coordenador presente na escola que lecionava para trocar experiências de 

aprendizagem e para auxiliá-la com o planejamento das aulas. 

Sendo assim, passou por muitos desafios apontados na literatura internacional sobre 

o início da carreira docente, tais como: falta de tempo para refletir sobre o seu trabalho, 

insegurança por faltar apoio pedagógico (FLORES, 2009). Essas “[...] dificuldades, 

desafios e aprendizagens intensivas [são] tanto profissionais quanto pessoais, [e 

ocorrem] em contextos distintos [...] (GAMA, 2007, p. 27)”. 

Diante de tais fatos, a professora não desistiu da carreira docente e se mostrou 

persistente em seu desenvolvimento profissional. A mesma nos afirmou que mesmo 

lecionando a mais de vinte e dois anos, cada dia é encarado como uma nova experiência, 

pois sempre aprende algo diferente. 

Chama a nossa atenção o fato da professora não ter conseguido relacionar a sua 

prática com as teorias adquiridas durante o curso de graduação, já que a mesma relatou 

que o conteúdo apreendido no curso não tinha muita relação com os acontecimentos 

ocorridos na sala de aula, pois, as dificuldades apontadas por ela eram para serem 
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resolvidas no exato momento. Para tanto, “os aspectos referentes { atuaç~o em sala 

parecem ter trazido de imediatos, para as professoras iniciantes, preocupação com a 

quest~o do que ensinar e como ensinar [...] (GUARNERI, 2005, p. 14)”. 

Diante da argumentação acima sobre a articulação dos conhecimentos da formação 

com os da própria prática do professor iniciante, Guarnieri (2005, p.19) ressalta que: 

“A inserção na sala de aula, por sua vez, desencadeia o processo de 

relacionamento dos conhecimentos da formação, com os dados da própria 

prática e com os do contexto escolar. Assim sendo, é possível afirmar que a sala 

de aula fornece pistas fundamentais para que o professor articule esses 

conhecimentos. No entanto, a articulação não ocorre de maneira natural nem 

espontânea. Os estudos revelaram que são grandes as dificuldades que o 

professor encontra para realizar seu trabalho. Tais dificuldades desencadeiam a 

articulação.” 

Sabemos que é um desafio sair da graduação e enfrentar uma sala de aula, ter que 

relacionar a teoria com a sua própria prática e dar conta de todos seus afazeres 

docentes. Para isso, ressaltamos uma maior qualidade nos cursos de formação, para que 

o professor em formação possa ter melhor tranquilidade ao iniciar a sua prática em sala 

de aula, pois, são fatores intrínsecos para o desenvolvimento da carreira docente. 

Os dados obtidos durante a entrevista nos permitem inferir que a professora 

participante da nossa pesquisa sobreviveu aos sentimentos de “sobrevivência e 

descobertas” (HUBERMAN, 1995) característicos do período inicial da docência, já que a 

mesma nos declarou que  nunca pensou em desistir da profissão docente e os problemas 

serviam para reforçar a sua decisão de continuar a carreira e vencer os obstáculos 

enfrentados pela profissão (PROFESSORA SUPERVISORA em entrevista).  

A história de vida relativa ao início da carreira docente revela que foi a partir da 

prática pedagógica que a professora Amanda adquiriu saberes da profissão e criou 

estratégias para solucionar os problemas ocorridos.  

A pesquisa aqui apresentada nos proporcionou momentos de aprendizagem e 

reflexão ao buscarmos a relação dos dados coletados na entrevista com o referencial 

teórico abordado. Além disso, nos permitiu compreender as estratégias utilizadas pela 
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professora experiente ao vivenciar os desafios da profissão durante o início da sua 

carreira.   

Sabemos que nem sempre o professor iniciante passa por todos os desafios e 

dificuldades apontadas na nossa pesquisa. Corroboramos com Mariano (2006, p. 48) 

quando afirma “[...] que não se pode incorrer no equívoco de pressupor que esse início 

implica, obrigatoriamente, a passagem por todos esses sentimentos [...]” acometidos e 

vivenciados pelo professor iniciante. Porém, acreditamos que as discussões 

apresentadas podem contribuir com a formação inicial de professores à medida que 

revelam dificuldades vivenciadas pelo professor iniciante e as estratégias que utilizou 

para superá-las.  
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Experiências e aprendizagens adquiridas por acadêmicas pibidianas 

do curso de pedagogia 

Pedagogia/Campus de Três Lagoas 
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Araújo, C. da S. 

Batista, M. dos S. 
Pires, A. C. 

Romualdo, T. F. L. 

Resumo 

Esse artigo tem por objetivo analisar as contribuições do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – para a formação das 

acadêmicas bolsistas participantes. Para a coleta de dados usamos os 

registros feitos pela professora supervisora do PIBID e pelas acadêmicas 

bolsistas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS/CPTL), tais como, diários de campo, cartas e transcrições das 

gravações das avaliações orais feitas durante as reuniões do grupo. Os 

resultados obtidos foram confrontados e ao serem analisados indicam que: a) 

a vivência e a participação nas atividades desenvolvidas junto à professora 

supervisora proporcionaram as acadêmicas diversas experiências e 

aprendizagens que provavelmente serão utilizadas em suas práticas 

docentes; b) as avaliações desencadeadas a partir do envolvimento nos 

trabalhos favoreceram a ação e a reflexão das acadêmicas contribuindo para 

o seu desenvolvimento profissional.  

Palavras-chave: Contribuições do PIBID; Experiências e aprendizagens de 

acadêmicas; Formação em Pedagogia. 
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Introdução 

Sabemos que o período de formação inicial é uma fase importante para o futuro 

docente, pois, é a partir desse momento que o professor em formação irá adquirir seus 

primeiros conhecimentos da profissão de educador. 

Temos uma preocupação a respeito das situações que os acadêmicos poderão 

enfrentar quando concluírem a graduação, que poderão ser marcantes para a futura 

prática docente. 

Acreditamos que as situações difíceis já começam a surgir nos estágios, conforme 

indicam os dados da pesquisa desenvolvida por Vasconcellos (2009).  

O momento de transição da vida de estudante para a de professor é complexo e não é 

simples superar os desafios que surgem nesse início de carreira, cada novo papel é uma 

nova experiência, com tarefas distintas. É nos estágios que começamos a tomar decisões 

sobre a permanência ou não na profissão, tendo uma forte importância na formação 

inicial de professores (GARCIA, 1997). 

Considerando essas informações e as situações que temos vivido durante os estágios 

que desenvolvemos, bem como as atividades que realizamos ao longo do nosso 

envolvimento no PIBID, nos sentimos instigadas a realizar a pesquisa que aqui 

apresentamos. 

Da investigação participaram acadêmicas bolsistas do Curso de Pedagogia e a 

professora supervisora do Programa Institucional de Bolsa para Iniciação a Docência 

(PIBID) da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas-MS.  

Desse modo, a pesquisa tem por finalidade analisar as contribuições do PIBID para a 

formação inicial em Pedagogia das acadêmicas bolsistas participantes do Programa. 

Neste artigo apresentamos em sua primeira parte, um panorama geral sobre o que 

revela a literatura em relação à formação de professores. Na segunda parte descrevemos 

o objetivo geral, os procedimentos metodológicos e o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Após, descrevemos e analisamos os dados no tópico intitulado “O papel dos est|gios: 

Falhas e contribuições” e por fim as considerações finais.   
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Formação inicial: primeiros contatos com a prática docente 

Sabemos que “[...] a pesquisa sobre formaç~o de professores, tem crescido de forma 

quantitativa e qualitativa nos últimos quinze anos” (GARCIA, 1997, p.51).  

Em relação ao Brasil, Curi (2005, p. 2) afirma que: 

“[...] há também um crescimento nas pesquisas sobre formação de professores, 

incluindo as de natureza mais geral e as desenvolvidas por áreas específicas, 

evidenciando uma descoberta importante: a de que a formação deve constituir 

um objeto fundamental de investigação no terreno educativo.”  

Cabe esclarecer que entendemos por formação de professores: 

“A área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, 

no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através 

dos quais os professores-em formação ou em exercício- se implicam 

individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 

disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento 

do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade 

da educação que os alunos recebem.”  (GARCIA, 1999, p.26). 

Diante de tais esclarecimentos, afirmamos que para se ter uma formação inicial de 

qualidade é necessário que os cursos de graduação forneçam estágios que 

disponibilizem, ao aluno em formação, refletir sobre a sua futura prática.   

Ponte (2000, p. 13) aponta algumas orientações necessárias para a formação inicial 

de professores, que: 

“[...] deve propiciar o futuro desenvolvimento e reforço de competências, que 

incorporem não só a experiência adquirida, como uma mais-valia fundamental, 

mas também as etapas de formação contínua [...]. Torna-se importante, deste 

modo, definir com precisão no projecto de formação inicial, a base da 

construção da profissionalidade – o que é fundamental, as tarefas mais comuns 

da funç~o de ensinar, até porque reduz o chamado ‘choque da realidade’, sem 

esquecer, no entanto, a necessidade de propiciar, desde logo, o quadro global 

das actividades e das funções do professor.” 

De acordo com o projeto de formação, o autor ressalta algumas recomendações 

importantes que devem ser compreendidas durante os processos de aprender a ensinar, 

sendo: 
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 A formação inicial constitui a componente base da formação do professor 

e, como tal, precisa ser articulada com a formação pós-inicial: parte da concepção que a 

formação faz parte de um processo contínuo, no qual o curso de formação é responsável 

em reforçar as competências dos futuros professores. 

  A formação inicial deve proporcionar um conjunto coerente de saberes 

estruturados de uma forma progressiva, apoiados em atividades de campo e de iniciação 

à prática profissional, de modo a desenvolver as competências profissionais: a este se 

refere à valorização dos estágios como mecanismos de aproximação da realidade. 

 A formação inicial tem de saber partir das crenças, concepções e 

conhecimentos dos jovens candidatos a professores: neste sentido os conhecimentos 

prévios são utilizados como caminhos que levam a mudanças de pensamentos sobre 

determinados assuntos.   

 A formação inicial tem a responsabilidade de promover a imagem do 

professor como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a sua prática 

profissional de modo a melhorar o seu ensino e as instituições educativas 

 A formação inicial deve contemplar uma diversidade de metodologias de 

ensino, aprendizagem e avaliação do desempenho do formando. 

Em relação à formação inicial o autor ainda pontua que esta: 

“[...] deve privilegiar a construção de uma matriz básica de saberes e 

competências necessárias à docência, em particular na sala de aula, incluindo a 

construção da parceria professor/aluno/alunos,
 

tendo naturalmente em 

consideração o nível de ensino a que se destina [...]” (PONTE, 2000, p.13). 

Todas as recomendações citadas fazem parte do processo que está comprometido 

com uma formação de qualidade, tendo em vista o objetivo em formar professores aptos 

a exercer seu trabalho com eficiência. Ponte (2000) nos revela, ainda, que as instituições 

formadoras têm como função oferecer ao educando mecanismos que lhes proporcionem 

condições para desenvolver suas habilidades com sucesso. 

Objetivos e metodologia da pesquisa 

Objetivo Geral 
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Essa pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições do PIBID para a formação 

inicial em Pedagogia das acadêmicas bolsistas participantes do Programa. 

Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa, na 

qual, o pesquisador busca como fonte de dados o ambiente natural e o investigador é 

parte importante da pesquisa. Para Minayo (2004) a pesquisa qualitativa: 

“Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 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” 

(p. 21).  

O papel do pesquisador na pesquisa qualitativa é o de coletar e analisar dados para 

que assim os resultados possam revelar diferentes informações e não para confirmar 

hipóteses construídas previamente. Neste sentido,  

“Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que 

lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do 

informador” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 51).  

Em relação à coleta de dados, adotamos como instrumentos os registros feitos nos 

diários de campo. O instrumento adotado foi denominado pelas “pibidianas” como 

caderno de registros, que na ótica de Pires (2011); 

“Configura-se numa espécie de diário de bordo no qual as participantes 

registram periodicamente diferentes reflexões sobre seus pontos de vista, suas 

angústias e dúvidas, aprendizagens e falhas cometidas no decorrer da 

realização das atividades desenvolvidas nas escolas envolvidas em nossas 

pesquisas” (p.08).  

Escolhemos esse instrumento por acreditarmos que ele permite ao pesquisador 

iniciar: 

“[...] a coleta de dados buscando sempre manter uma perspectiva de totalidade, 

sem [...] desviar demasiado de seus focos de interesse [...] [além de] possibilitar 

uma an|lise mais completa do problema” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 30).  
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Assim, podemos analisar por meio do caderno de registros as aprendizagens 

desenvolvidas no projeto PIBID. Ressaltamos quais experiências estão sendo 

compartilhadas entre as participantes, a professora supervisora e com as professoras 

coordenadoras durante as reuniões do grupo. 

Para a análise dos dados, nos baseamos no referencial teórico abordado, no intuito de 

atingir o objetivo proposto. Acreditamos que essa pesquisa poderá contribuir com a 

formação das acadêmicas bolsistas do PIBID, a partir dos registros e reflexões que as 

participantes fazem durante a participação no Programa. Sendo assim, terão um choque 

minimizado ao iniciar na profissão docente. 

Sujeitos da Pesquisa 

Para concretizarmos esse trabalho, selecionamos como sujeitos a professora 

supervisora do PIBID e seis acadêmicas bolsistas do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS-CPTL). 

Perfil dos Sujeitos 

A professora-supervisora participa do PIBID desde 2010 – ano no qual o curso de 

Pedagogia da UFMS/Três Lagoas, iniciou sua participação no Programa. Trabalha no 

Sistema Municipal de ensino há quinze anos e no Sistema Estadual há vinte dois anos. 

Leciona no período matutino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e trabalha como 

coordenadora nos períodos vespertino e noturno em uma escola estadual. Ambas estão 

localizadas no Município de Três Lagoas-MS. 

As sete acadêmicas participantes da pesquisa, faziam parte do GED/CNPq (Grupo de 

Estudos ligados à Docência) desde 2009 e, assim como a professora supervisora, 

iniciaram a participação no PIBID no ano de 2010. Cinco delas encontram-se em fase de 

conclusão do curso de Pedagogia. A sexta acadêmica se formou no ano de 2010 e 

ingressou no mestrado em Educação em uma universidade pública do estado de São 

Paulo. A sétima participante, também concluiu o curso em 2010 e, enquanto aguarda sua 

contratação, trabalha como professora substituta no sistema público de ensino do 

município. 
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Papel dos estágios: falhas e contribuições  

No Brasil, verificamos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, algumas orientações estabelecendo em seu artigo terceiro 

que: 

“O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 

fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética” (BRASIL, 2006, p.11). 

Segundo Garcia (1999) o Curso de Formação Docente deve preparar o futuro 

profissional não só para lidar com a sala de aula, mas para aprender a lidar com diversas 

situações, assim como trabalhos em grupo, projetos curriculares da escola, para ter 

autonomia na tomada de decisões, em resolver certas situações em sala de aula e ser 

participante no envolvimento da aprendizagem dos alunos e na sua profissão.   

“A necessidade de que as instituições formadoras sejam detentoras de um 

‘saber ensinar’, consolidado a partir de uma investigaç~o científica relevante e 

de reconhecido mérito; o desenvolvimento de práticas lectivas e de 

investigação em parceria com a comunidade educativa, por forma a que a 

formação de professores dê resposta rápida e adequada às reais necessidades 

da escola e da comunidade; a adopção, sem equívocos, por parte das 

instituições que se dedicam à formação inicial de professores de um projecto 

institucional neste domínio, coerente, com identidade própria e dotado de 

recursos humanos, materiais e organizacionais adequados, ou seja, a assunção 

da formação de professores como uma missão primordial da instituição” 

(PONTE, s/d, p.19). 

Corroboramos com essa perspectiva para a formação de professores e acreditamos 

que dessa maneira, será possível proporcionar aos futuros docentes uma formação 

inicial de qualidade e propiciadora de atitudes de aprendizagem e valorização 

profissional. Entretanto, para que isso seja possível precisamos rever os modelos dos 

cursos de formação existentes no Brasil.  
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Pereira (1999) destaca o modelo da racionalidade técnica, no qual o professor era 

visto como um técnico. Para formar esse profissional, é necessário um conjunto de 

disciplinas científicas e pedagógicas, para fornecer as bases para a sua atuação: 

“Parece consenso que os currículos de formação de professores, baseados no 

modelo da racionalidade técnica, mostram-se inadequados à realidade da 

prática profissional docente. As principais críticas atribuídas a esse modelo são 

a separação entre teoria e prática na preparação profissional, a prioridade dada 

à formação teórica em detrimento da formação prática e a concepção da prática 

como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto 

epistemológico próprio. Um outro equívoco desse modelo consiste em acreditar 

que para ser bom professor basta o domínio da área do conhecimento 

específico que se vai ensinar” (PEREIRA, 1999, p. 112). 

Outro modelo apresentado pelo autor é o da racionalidade prática no qual o professor 

é considerado um profissional autônomo, eficiente e eficaz. 

“As atuais políticas para preparo dos profissionais da educação, no país, 

parecem consoantes com esse outro modo de conceber tal formação. As 

propostas curriculares elaboradas desde então rompem com o modelo anterior, 

revelando um esquema em que a prática é entendida como eixo dessa 

preparação. Por essa via, o contato com a prática docente deve aparecer desde 

os primeiros momentos do curso de formação. Desse envolvimento com a 

realidade prática originam-se problemas e questões que devem ser levados 

para discussão nas disciplinas teóricas. Os blocos de formação não se 

apresentam mais separados e acoplados, como no modelo anterior, mas 

concomitantes e articulados” (PEREIRA, ibidem). 

Em nossa ótica, seria importante proporcionar aos futuros docentes a oportunidade 

de superar esse modelo, calcado na reprodução de atitudes [...] (VASCONCELLOS, 2009), 

pois, para tornar-se um bom professor não é suficiente o domínio de conteúdos 

específicos ou pedagógicos, do mesmo modo não basta estar em contato apenas com a 

prática para se garantir uma formação docente de qualidade. Os conhecimentos teóricos 

são essenciais para serem relacionados com a prática da realidade escolar. 

Garcia (1999) afirma que a formação de professores deverá levar a uma obtenção (no 

caso dos professores em formação) ou a um aprimoramento ou desenvolvimento da 

competência profissional dos docentes implicados nas tarefas de formação. Sendo assim, 
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observamos que os estágios supervisionados deverão proporcionar um 

desenvolvimento na aprendizagem dos professores em formação para um 

aprimoramento na qualidade de ensino. 

Os estágios disponibilizam ao aluno em formação refletir sobre a sua futura prática 

docente. Mariano (2006) afirma que ao sair dos estágios, é vivenciada a transição de 

aluno para professor, que é visto como um período complexo, no qual ocorre o “choque 

com a realidade”.  

Sendo assim, diante de tais fatos, acreditamos que o período de formação inicial é 

marcante para a futura profissão docente, é pertinente que os professores em formação 

possam relacionar a teoria adquirida durante o curso de graduação com a prática 

exercida durante os estágios supervisionados, para isso é necessário que os cursos 

disponibilizem qualidade no ensino.  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência tem como principal 

objetivo o incentivo à carreira docente, programa este destinado à formação daqueles 

que escolheram como profissão o oficio de ensinar. Desta maneira, destacamos 

importantes características que norteiam este projeto: 

“Dentre os objetivos do PIBID, destacam-se aqueles voltados para a formação 

de professores, qualificando as ações acadêmicas a esta destinada: fortalecer a 

escola pública como espaço de formação e promover a necessária articulação 

das universidades com as redes públicas de ensino. É, assim, um Programa que 

tem como finalidade a formação inicial dos licenciandos, proporcionando a 

estes experiências pedagógico formativas, articulando seu percurso formativo 

na universidade com a realidade local das escolas.” 

Neste sentindo as ações realizadas no PIBID, na Universidade de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), visam à contribuição com a formação inicial e continuada dos envolvidos, a 

prática pedagógica e a aprendizagem da Matemática, mediante a constituição de um 

grupo colaborativo, do qual participam os sujeitos dessa pesquisa. 

As atividades realizadas no grupo envolvem reuniões, observações nas escolas, 

elaboração e encaminhamento de projetos, preparação e aplicação de atividades, 

registros diários, fichas de avaliações e atas. Por meio destes procedimentos foi possível 

organizar nosso trabalho realizá-lo nas escolas.  
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Citamos, como exemplo de uma das  etapas do nosso trabalho, o período de 

aproximação que nos proporcionou conhecer melhor a realidade dos alunos, o que 

contribuiu para a escolha das atividades que foram preparadas em acordo com as reais 

necessidades dos alunos. Já os registros diários, as reuniões, as fichas de avaliações e as 

atas, são utilizados como meio de reflexão de nossas práticas, exercidas durante a 

elaboração e aplicação do projeto. Como ilustração, podemos recorrer à fala da 

acadêmica Aline Pires que reafirma a importância de tais instrumentos como 

necessários para sua aprendizagem: 

“O procedimento utilizado para avaliar todo nosso trabalho, acredito ser o 

adequado, pois oportuniza repensarmos nossas práticas e melhorar ações 

futuras. A estratégia de registrarmos tudo o que elaboramos é um ótimo meio 

de produzir futuras pesquisas para todo o grupo.” (PIBIDIANA ALINE PIRES). 

Outro aspecto relevante citado pelas acadêmicas refere-se aos momentos de 

discussão, vivenciados durante as reuniões. Momentos estes que permitem trocas de 

informações, dúvidas e experiências vivenciadas por todos os participantes: 

“[...] esses períodos de escrita e de estudos foram momentos de aprendizagens 

mútuas, pois aprendíamos muito umas com as outras, ao compartilhar ideias 

nas discussões principalmente, acredito ter crescido muito, pois sempre é 

possível aprender com o próximo, por mais que sejamos diferentes e tenhamos 

pontos de vista diferentes.” (PIBIDIANA CAMILA S. ARAÚJO). 

Para a acadêmica Mirian, 

“Nesses encontros discutimos as dificuldades da sala em que as professoras 

lecionam e tentamos encontrar soluções para os problemas, mas nem sempre 

conseguimos resolver. Refletimos sobre a prática e ajudamos as professoras 

iniciantes a não desistirem da profissão docente.” (PIBIDIANA MIRIAN 

BATISTA). 

Um diferencial do PIBID é a relação que temos com a professora supervisora do 

projeto, pois as relações estabelecidas nos permitem trocar informações, adquirir 

experiências e compartilhar conhecimentos.  

As experiências relatadas pelas acadêmicas, no geral, distinguem-se das atividades 

realizadas nos estágios obrigatórios do curso. Segundo Pimenta (2010): 
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“[...] a finalidade do estágio supervisionado é proporcionar que o aluno tenha 

uma aproximação à realidade na qual irá atuar. Portanto, não deve colocar o 

estágio como o polo prático do curso, mas como uma aproximação à prática, na 

medida em que será consequente à teoria estudada no curso, que, por sua vez, 

deverá se constituir numa reflexão sobre e a partir da realidade da escola 

pública da 1ª à 4ª[...]” (PIMENTA, 2010, p.70). 

Compreendemos que a finalidade do PIBID não deve ser comparada ao papel dos 

estágios obrigatórios, porém, é inevitável tal comparação, pois acreditamos que o 

encaminhamento dos estágios deveria ser semelhante ao PIBID. 

As falas apresentadas a seguir demonstram essa afirmação: 

“O PIBID abriu as portas para um conhecimento muito além do que as 

disciplinas da graduação, principalmente a disciplina de estágio que me 

desanimou muito, pois não tive liberdade enquanto estagiária dentro da sala de 

aula, ao contrário do PIBID que me incentivou a docência.” (PIBIDIANA 

FERNANDA). 

“Por meio do projeto aplicado nas salas da professora participante, eu pude 

refletir muito sobre a prática, me ajudou a ter mais segurança em sala de aula 

porque é uma aprendizagem excepcional, aprendi muito mais do que nos 

estágios obrigatórios [...]” (MIRIAM, 2010). 

Partindo desse pressuposto, Vasconcellos (2009, p.188) destaca o período de 

formação, como momento crucial de aprendizagem do professor. Isso acontece quando 

exemplifica que se faz necess|rio que “[...] os acadêmicos precisam entrar em contato 

com a prática profissional, no ambiente no qual os saberes são mobilizados a fim de 

analisar o modo como os docentes agem diante de situações concretas” 

(VASCONCELLOS, 2009, p.187). 

A autora destaca ainda a necessidade da existência de um apoio aos iniciantes, 

afirmando que: 

“É imprescindível criar propostas que contribuam com a entrada na carreira 

dos recém-formados, fomentar o desenvolvimento de uma estrutura de apoio e 

desenvolvimento desses sujeitos, realizar e envolvê-los em novas pesquisas 

sobre os saberes mobilizados pelos docentes, a fim de instigá-los a investigar e 

a melhor compreender suas práticas e, neste sentido, contribuir com a 

profissionalização do ensino” (Ibid., 2009). 
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Dessa forma é possível identificar nas falas das acadêmicas as contribuições que o 

PIBID trouxe durante o período de formação: 

“O PIBID tem nos auxiliado a identificar formas de comportamento do 

professor diante de uma sala de aula, a não desistir da profissão de docente e a 

enfrentar os desafios da carreira. Nem sempre saímos com os problemas 

solucionados, mas juntas refletimos sobre a prática, para que possamos 

relacionar com a teoria adquirida durante a formação inicial e com o contexto 

vivido” (PIBIDIANA MIRIAN). 

“O PIBID foi o momento de vivenciar sem o diploma como é ser professor, de 

saber que eu posso, e que tenho potencial para ser professora e que, sobretudo 

aquilo que se sente quando aluno interage na aula e aprende é uma sensação de 

realizaç~o e de satisfaç~o que só aqueles que tem a “segunda pele” podem 

sentir.” (PIBIDIANA ANDRESSA). 

“A participação no PIBID contribui para a minha formação de forma que a 

partir das atividades desenvolvidas pelo grupo pude conhecer melhor a 

realidades escolar e desenvolver pesquisa com base em referênciais teóricos 

estudos pelo grupo.” (PIBIDIANA THAÍS). 

“A experiência que adquirimos é muito importante para nos futuras 

professoras, pois assumimos de fato uma sala de aula e colocamos em práticas 

o que aprendemos, relacionamos teoria e prática e aprendemos com os erros. O 

fato de aplicarmos o mesmo projeto em três escolas nos proporciona uma 

capacidade de refletir sobre o que fizemos e mudar nossa maneira de agir.” 

(PIBIDIANA ALINE). 

Considerações finais 

Consideramos que as contribuições relatadas pelas acadêmicas foram de fundamental 

importância para o processo de formação das mesmas. Observamos que a participação 

no Programa de Iniciação a Docência (PIBID) possibilitou que as acadêmicas se 

aproximassem do contexto real da escola, permitindo assim a troca de experiências 

entre as professoras e as acadêmicas. 

Outro aspecto importante foram os procedimentos utilizados pelo grupo para a 

avaliação dos trabalhos realizados durante o projeto desenvolvido nas escolas. O 

registro nos diários de bordo, as ideias compartilhadas durante as reuniões, os registros 

em atas e as fichas de avaliação foram essenciais para a reflexão das ações acometidas 
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durante o projeto e possibilitaram o desenvolvimento de pesquisas e a apresentação de 

trabalhos em eventos da área da Educação. Sendo assim, identificamos nos relatos 

apresentados que a participação no PIBID foi muito importante para a formação das 

futuras professoras, pois as práticas exercidas durante os estágios obrigatórios do curso 

não foram satisfatórios para atingir as expectativas relacionadas à prática docente da 

profissão.  

Concluímos que, de fato, esses espaços de aproximação com a prática docente 

oferecidos para os futuros professores são de fundamental importância para reflexão de 

atitudes frente à realidade escolar e o aprofundamento de concepções e metodologias 

que compõem a formação docente. 
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Letramento profissional: contribuições para o ensino e para a 

formação do docente 

Pedagogia/Campus de Três Lagoas 

Souza, S. F. L. 

Resumo 

Neste artigo temos por objetivo analisar implicações das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelo grupo PIBID/Pedagogia para o ensino e para 

a formação docente. Para tanto, examinaremos as ações desenvolvidas na 

Escola Municipal São João, localizada no município de Três Lagoas/MS tendo 

como suporte teórico os estudos sobre letramento profissional. Após um ano 

da presença do PIBID na escola observamos que as ações estão contribuindo 

para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem e são resultantes 

da parceria entre a escola pública, acadêmicas e professoras universitárias, 

num processo de formação, tanto inicial como continuada. Ressaltamos que o 

programa tem contribuído para a iniciação à docência, articulando 

constantemente a teoria e a prática.  

Palavras- Chave: Letramento Profissional; Práticas pedagógicas; Formação 

docente. 
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Introdução 

Os estudos do letramento Profissional demonstram que ele abrange outras 

profissões, entretanto, na educação, o letramento profissional requer especificidade. 

Segundo Kleiman (2001), os professores devem estudar e conhecer conceitos da sua 

profissão, conhecimentos de que o professor vai precisar lançar mão para ensinar.  

O letramento profissional pode ser entendido, como letramento situado: 

“No caso do professor, trata-se de um conjunto de conhecimentos teóricos 

sobre as diversas disciplinas que se ocupam da matéria objeto de ensino; de 

conhecimentos didático-pedagógicos e socioculturais pertinentes à 

comunidade alvo de ensino; de conhecimentos mais subjetivos, advindos de 

suas experiências profissionais que resultam em estratégias e procedimentos 

de ensino e das capacidades de mobilização de textos e outros recursos 

didáticos a serem usados segundo as condições de trabalho efetivamente 

encontradas, segundo a avaliação que o docente faz do sucesso ou insucesso, 

para a aprendizagem, do contexto em construção.” (KLEIMAN e OLIVEIRA. 

2008, p.15). 

É importante pensarmos que somos sujeitos contextualizados, não nos isolamos do 

mundo, portanto, a escrita e a leitura não emergem do vazio, do papel em branco, ela 

nasce e carrega marcas metodológicas em toda sua complexidade. Então, os modos 

como mobilizamos capacidades e recursos para investigações sobre os usos da língua e 

da escrita são importantes recursos da prática pedagógica. (KLEIMAN e OLIVEIRA, 

2008).   

A formação do professor é motivo de constantes estudos, pois o professor é um fator 

determinante para desencadear processos de letramento na escola. (KLEIMAN, 2005). 

As práticas situadas que o professor desenvolve devem ser significativas e condizentes 

com a prática social. O professor pode construir práticas sociais situadas inserindo a 

comunidade dos alunos e professores nos processos sociais de ensino.  

Considerando práticas situadas, analisaremos neste artigo implicações das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelo grupo PIBID/Pedagogia para o ensino e para a formação 

docente. 
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Letramento profissional e as práticas em sala de aula 

Sabemos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – tem 

por objetivo elevar o nível dos conhecimentos acadêmicos no curso da graduação. No 

caso dos acadêmicos do curso de Pedagogia, estes são inseridos no mercado de trabalho 

para ministrar aulas de todas as disciplinas aos alunos da primeira etapa do ensino 

fundamental. 

Neste sentido, a Escola Municipal São João situada em Três Lagoas, foi convidada 

pelas professoras universitárias para participar do programa. Após refletirmos sobre a 

importância da formação docente, escolhemos uma professora do 1º ano do ensino 

fundamental.  

Após algumas reuniões realizadas na UFMS, ficou estabelecido que as ações seriam 

permeadas por estudos de documentos oficiais, bem como do componente curricular em 

matemática e artigos relacionados às temáticas desenvolvidas pelo grupo. 

Aconteceram reuniões periódicas com as acadêmicas, as professoras universitárias e 

a professora supervisora da escola, objetivando a montagem do planejamento da aula, 

por meio de projetos. Os projetos aqui estão denominados como projetos de letramento, 

devido a fundamentação teórica já citada anteriormente, bem como a visibilidade das 

ações dos projetos serem significativos para os alunos nas suas práticas sociais.  

Cabe ressaltar que, estes não foram montados a partir de ideias estanques à realidade 

dos alunos, mas foram práticas aplicadas ao cotidiano dos alunos bem como de seus 

reais interesses e necessidades. É importante mencionar a sintonia entre as acadêmicas 

e a professora da sala do 1º ano, pois, há uma completude de conhecimentos na 

montagem do planejamento dos projetos. Ocorreram também momentos para a 

aplicação dos projetos, que priorizou a confecção de materiais lúdicos bem como a 

dinâmica da aula utilizada pelo professor supervisor.  

Verificamos que as acadêmicas inovaram o trabalho pedagógico desenvolvido pela 

professora supervisora, ao mesmo tempo em que aprenderam e vivenciaram a realidade 

da sala de aula.  O docente deve elaborar suas atividades educativas tomando como 

referência informações sobre alfabetização, leitura e escrita. No entanto, nem sempre o 
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professor alfabetizador tem uma formação suficiente para entender a teoria e refletir 

sobre sua importância. 

Resultados obtidos 

No decorrer de um ano e iniciando o segundo ano do programa na escola, observamos 

a diversidade de ações dinâmicas que estão sendo desenvolvidas na sala de aula e, que 

estão contribuindo para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem dos 

alunos.  

No último ano conseguimos visualizar um domínio das linguagens matemáticas pelos 

alunos do 1º ano. As crianças realizaram atividades de compra e venda por meio de um 

mercadinho utilizando dinheirinho e produtos verdadeiros que os motivaram a 

conhecer os processos financeiros para realizar a venda e a compra de produtos.  

As práticas metodológicas desenvolvidas na sala de aula por meio do PIBID 

aglutinaram diversos conhecimentos dentre os assuntos propostos. É importante relatar 

que as ações planejadas foram desencadeadas a partir de diversas leituras em blocos de 

informação que se transformaram em situações-problema que proporcionaram o uso do 

tangran, dos blocos lógicos, de tabelas de pesos e medidas, bem como de gráficos 

envolvendo a leitura em diferentes focos. Destacamos que os projetos envolveram a 

literatura infantil e, após a leitura e interpretação das histórias, mergulhou-se em 

conteúdos significativos ao cotidiano das crianças.   

Para a concretização da formação de um professor baseada no letramento 

profissional é  

“Essencial [..]  a atitude de um professor, que [...] [estando] em contínuo 

processo de letramento, aventura-se a experimentar e, com isso, a continuar 

aprendendo com seus alunos, através de práticas letradas que motivam o grupo 

todo e atendem, ao mesmo tempo, a interesses e objetivos individuais e, assim, 

formam leitores, despertam curiosidades, dão segurança a escritores iniciantes. 

Para o professor agir assim um dia, em sua prática, precisamos hoje, em seu 

processo de formação, proporcionar modelos desse fazer.” (KLEIMAN, 2007, p, 

21) 

Os modelos desse fazer segundo a atuação do PIBID na escola São João reflete nas 

práticas resultantes da parceria entre a escola pública, as acadêmicas do curso de 
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pedagogia e as professoras universitárias num processo de formação tanto inicial como 

continuada que se fundamenta essencialmente na teoria e na prática.  
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Saberes utilizados por futuros professores dos anos iniciais: 

contribuições do PIBID  

Pedagogia/Campus Três Lagoas 

Cardelichio, D. de O. 
Capovilla, K. S. 
Ferreira, M. V. 

Resumo 

Neste texto temos por objetivo identificar e analisar as aprendizagens 

adquiridas por futuras professoras dos Anos Iniciais mediante a participação 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Os 

dados foram obtidos por meio de filmagens das reuniões e registros escritos 

feitos pelas envolvidas – acadêmicas do curso de Pedagogia e professora 

supervisora – ao longo do processo de planejamento, encaminhamento e 

avaliação das atividades desenvolvidas na Escola Municipal São João. As 

informações adquiridas foram lidas, comparadas, categorizadas e analisadas 

em acordo com o referencial teórico selecionado e revelam os seguintes 

aspectos: a) revisão das concepções das envolvidas, especialmente no que se 

refere ao ensino e à aprendizagem; b) construção de saberes relativos ao 

planejamento, preparação e encaminhamento de atividades; c) mobilização 

de saberes ligados à docência que possivelmente contribuirão com a prática 

das acadêmicas envolvidas, quando ingressarem no magistério.  

Palavras – chave: Formação Inicial de Professores para os Anos Iniciais; Saberes 

Docentes; Prática Pedagógica. 
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Formação inicial para os anos iniciais 

A formação de professores vem sendo abordada por diversos autores há algumas 

décadas. Pereira (2000) analisa as principais discussões acadêmicas sobre formação 

docente no Brasil no período de 1980 a 1995 e informa que: 

“O tema formação de professores passou a ser destaque das principais 

conferências e seminários sobre educação no país, sobretudo a partir do final 

da década de 70 e início dos anos 80, quando estava em discussão em âmbito 

nacional a reformulação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura.” (PEREIRA, 

2000, p. 15-16). 

Garcia (1999) aponta que as pesquisas com relação à formação tiveram um 

significativo crescimento no intuito de conhecer cada vez mais e melhor a maneira como 

se desenvolve o processo de aprender a ensinar. O autor entende a formação como 

“[...] área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, 

no âmbito da Didática e da Organização, estuda os processos através dos quais 

os professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente 

ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 

melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições.” (GARCIA, 1999, 

p.26). 

Sendo assim: 

“A formação de professores consiste, portanto, no processo de transmissão de 

conhecimentos científicos e culturais de modo a dotar os professores de uma 

formação especializada, centrada principalmente no domínio dos conceitos e 

estrutura disciplinar da matéria em que é especialista.” (GARCIA, 1999, p.33). 

Dessa maneira, percebemos que estudos relacionados à formação inicial dos 

professores têm sido de extrema importância nos âmbitos educacional e social, que por 

sua vez exigem cada vez mais profissionais capacitados e com domínio de novos 

conhecimentos. 

Durante o processo de formação inicial é comum pensarmos que estaremos 

preparados para o início da docência, arriscando até mesmo criticar certas atitudes de 

alguns profissionais, pensando que faremos diferente, exatamente como planejamos, 

criando, deste modo, falsas expectativas. No entanto, nem sempre a formação inicial nos 

dá um suporte teórico e prático suficientes para nossa atuação no início da carreira, 
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considerado um dos mais difíceis da profissão, cheio de obstáculos e desafios, cuja 

realidade concreta ainda não vivenciamos, a não ser pelo contato com o estágio.  

Um dos momentos que caracterizam o início da carreira docente é o “choque com a 

realidade”, o qual Veemman (1984, p. 02) explica “[...] este conceito é usado para indicar 

o colapso dos ideais missionários formados durante o treinamento de professor pela 

realidade |rdua e rude da vida di|ria em sala de aula”. 

Mariano (2006) afirma que a realidade nua e crua do trabalho docente coloca a cada 

um de nós professores, uma espécie de atuação frente ao espelho que nos leva a 

sobreviver. Como se não bastassem as diferenças encontradas entre o que sonhamos na 

nossa fase de preparação e o que faz parte da nossa realidade, temos ainda que lidar 

com outras dificuldades e assim conseguir sobreviver em meio aos desafios 

encontrados. (MARIANO, 2006). 

Dentre esses desafios, aparecem muitas vezes o medo e a sensação de abandono 

perante os colegas de trabalho, pois nos sentimos sem apoio e sozinhos. Alguns acabam 

desistindo ou até mesmo descobrem que estão no papel errado. Mas, há ainda aqueles 

que persistem nessa caminhada e conseguem sobreviver. 

O que essas pessoas descobrem? Descobrem o prazer de atuar, de se sentirem parte 

integrante de um elenco que faz o espetáculo acontecer. Descobrem, também, o 

reconhecimento e os aplausos advindos da plateia e de alguns colegas de profissão. 

(MARIANO, 2006). 

A formação inicial e os saberes docentes: o que revela a literatura? 

Sabemos que  

“[...] os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com 

conteúdos e atividades de estágios distanciados da realidade das escolas, numa 

perspectiva burocrática e cartorial que não da conta de captar as contribuições 

presentes na prática social de educar, pouco tem contribuído para gestar uma 

nova identidade do profissional docente.” (PIMENTA, 2009, p. 16). 

Esta identidade profissional é construída ao longo da história de vida do professor, a 

partir de suas vivências em sala de aula e com outros professores, de angústias e 
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anseios, e do embate entre a teoria e a prática, os quais vão adquirindo novos saberes 

(PIMENTA, 2009). 

Tardif (2002) ressalta a partir de 1980 a questão do saber dos professores 

desencadeou o desenvolvimento de pesquisas em diversas partes do mundo. Explica o 

autor, que não é possível falar do saber sem relacioná-lo ao seu contexto de trabalho.  

A história das práticas pedagógicas mostra que os saberes a serem ensinados e a 

maneira de ensinar alteram-se com o tempo e as mudanças sociais. Os saberes 

constituem-se de construções sociais que dependem da história das sociedades, que 

predominam na educação formal e não formal. 

“[...] o saber do professor é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no 

próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante 

diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza 

diferente.” (TARDIF, 2002, p.18). 

Muitas vezes os saberes adquiridos em nossa formação não são suficientes para uma 

prática de qualidade, levando em consideração a realidade que encontramos fora do 

mundo teórico e do pouco contato com essa realidade.  

Pimenta (2009) define diferentes saberes, tais como: os saberes da docência, da 

experiência e saberes pedagógicos.  

“O saber pedagógico é o saber que o professor constrói no cotidiano do seu 

trabalho e fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita ao 

professor interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde 

atua. A prática docente é, simultaneamente, expressão desse saber pedagógico 

construído e fonte de seu desenvolvimento.” (AZZI, 2009 p. 43). 

Diante do exposto, podemos afirmar que durante a formação inicial, aos nossos 

saberes prévios são incorporados novos saberes com bases teóricas que poderão nos 

auxiliar na prática docente. 

Objetivo 

Nossa pesquisa está sendo desenvolvida com enfoque qualitativo e pautada pela 

utilização de alguns instrumentos. Nesse sentido, temos por objetivo identificar e 

analisar as aprendizagens adquiridas por futuras professoras dos Anos Iniciais, 
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mediante a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID). 

Metodologia 

No ano de 2011 ingressamos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o qual está 

integrado ao Grupo de Estudos ligados à Docência (GED/CNPq). O grupo é formado por 

dez acadêmicas, uma professora do sistema municipal de ensino e duas professoras 

universitárias.  

Durante os meses de Abril e Maio nos dedicamos à observação das atividades 

desenvolvidas pela professora supervisora, com a finalidade de elaborar atividades 

diferenciadas daquelas que normalmente são desenvolvidas nas escolas. Para tanto, nos 

organizamos em três grupos para a aplicação das atividades. 

Cada grupo elaborou atividades de acordo com a necessidade percebida por meio das 

observações, e essencialmente, fundamentadas em teóricos estudados em nossa 

graduação e na participação no grupo. 

No período de elaboração realizamos várias reuniões para estudo, preparação e 

análise das atividades, desencadeando a necessidade de algumas modificações com o 

intuito de aprimorá-las. 

Considerações preliminares 

Elaboramos e aplicamos atividades que nos trouxeram grandes aprendizagens, como 

a necessidade de buscar fundamentação teórica para planejar e desenvolver atividades. 

Além disso, verificamos o quanto é importante atrelar a esta etapa o conhecimento da 

realidade vivida pelos alunos, fazendo, sempre que possível, o uso de materiais 

concretos.  

Outro aspecto importante é o de propor atividades que possibilitem aos alunos 

refletir, discutir, a partir dos seus conhecimentos prévios, proporcionando situações que 

sejam desafiadoras e possam gerar aprendizagem. 
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Acreditamos que trabalhar em grupo é muito importante e essencial, pois cada 

integrante dá sua contribuição havendo troca de informações, experiências e 

conhecimentos, a fim de obter um melhor aprendizado. 

Concordamos com Ibiapina (2008) quando afirma que pesquisar colaborativamente 

exige o envolvimento dos participantes em todas as atividades, na tentativa de mudar 

práticas estabelecidas e contribuir para o desenvolvimento profissional dos mesmos.  

Acreditamos que tais experiências contribuem para uma melhor formação inicial e 

permitem construir novos saberes que nos possibilitarão enfrentar diversas situações 

do fazer pedagógico. Assim, as aprendizagens aqui reveladas são importantes para o 

trabalho docente, fazendo-se necessário que sejam socializadas entre os professores, 

permitindo um aprofundamento teórico que possibilite um diálogo reflexivo, não 

baseando apenas na experiência individual, mas também em uma discussão coletiva. 
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Ensino Tradicional na Alfabetização: Pontos positivos e negativos. 

Pedagogia/Campus do Pantanal - CPAN 

Santo, A. C. J. B. E. 

Dteuar, A. S. P.  

Costa, F. A. B.  

Paiva, R. R. 

Araújo, N. C. G. 

Resumo 

A presente pesquisa tem como intenção investigar o ensino tradicional e sua 

organização na alfabetização, pontuando seus aspectos negativos e positivos 

no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a alfabetização ocupa 

lugar de suma importância na educação escolar. A pesquisa pretende abordar 

as inúmeras tentativas de se alfabetizar os alunos por meio de métodos 

tradicionais, especificamente no que diz respeito ao método sintético em seu 

processo fônico, pois o ensino tradicional ainda se faz frequente em nossas 

escolas e estas são entendidas como um espaço para o preparo das novas 

gerações. Neste sentido, o saber ler e escrever se tornou um instrumento de 

aquisição de saber, mas a relação entre escola e alfabetização vem 

enfrentando muitas dificuldades, devido à alfabetização no modelo 

tradicional ser vista como a construção de um conhecimento, que tem 

suporte no raciocínio lógico da criança, valorizando somente o que está no 

fim do processo do ato de ler e escrever, entendendo-o como decorrente da 

aquisição de aprender através de técnicas. Diante desta realidade surgiram 

muitas indagações, tais como: qual a porcentagem de eficácia do método 

sintético em seu processo fônico? Quantos alunos realmente são 

alfabetizados com esse método? Uma vez que as especificidades dos alunos 

não permitem a utilização de apenas um método. Por que a persistência dos 

educadores em continuar adotando o método fônico? Estes questionamentos 

descritos pretendem fundamentar este estudo. 

Palavras – chave: Alfabetização; ensino tradicional; método fônico. 
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Introdução 

As discussões a respeito das práticas educativas são assuntos cotidianos que 

envolvem não só profissionais da área, como também políticos e pais já que a 

quantidade de crianças que vão para a escola e não aprendem a ler e a escrever é 

preocupante.  

Pensando e repensando a alfabetização este trabalho pretende apontar questões 

referentes ao ensino tradicional na alfabetização, abordando seus aspectos positivos e 

negativos, uma vez que o ensino tradicional ainda se faz presente em nossas escolas e 

estas são entendidas como um espaço para o preparo das novas gerações. 

Inicialmente faz-se necessário uma pequena compreensão sobre a importância da 

alfabetização na educação e seus métodos utilizados, sendo o foco desta pesquisa o 

método sintético com ênfase em seu processo fônico.  

Por meio de nossas observações, percebemos que a escola tem enfrentado muitas 

dificuldades na área da alfabetização, de modo que nos cabe indagar quais as 

contribuições e desvantagens do ensino tradicional no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Referencial Teórico 

O ensino tradicional surgiu na Europa do século XVIII como um modelo em que os 

alunos são ensinados e avaliados de forma padronizada. Ele se inspira na ideia de que a 

mente das crianças é uma tabula rasa, um espaço em branco sobre o qual os diversos 

conteúdos devem ser inscritos seguindo um método rigoroso de exposição e avaliação. 

Mais do que qualquer outra aptidão, valoriza o acúmulo de conhecimento: quanto mais 

fatos e fórmulas o aluno aprende, mais bem avaliado ele é.  

A pedagogia tradicional baseia-se numa visão essencialista de homem, a ideologia que 

orienta essa tendência é a conservadora; do ponto de vista da aprendizagem, a 

perspectiva é inatista: todos já nascem com uma essência; esta amadurece ao ser 

exercitada. Portanto, as capacidades  não são aprendidas, mas exercitadas. 

O modo de alfabetizar na escola tradicional reflete essas concepções: organizam-se os 

conhecimentos a partir de uma lógica interna do mais simples para a mais complexo; 
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estipulam-se programas para serem desenvolvidos por todos os alunos, em tempos 

determinados de acordo com a necessidade do professor para executá-los. Avaliam-se os 

resultados da aprendizagem com o objetivo de classificar os alunos, exercendo a 

educação uma função seletiva: identificação dos mais esforçados, dos mais interessados 

nos estudos, dos melhores. (MURTA, 2007) 

Correia (1997) diz que a Educação Tradicional, ao tratar o aluno como objeto a 

modelar e equipar do exterior por um processo de transmissão do saber do professor 

para o aluno, acaba por não reconhecer o educando no estatuto de sujeito, fonte de 

iniciativas e de ações, comprometendo assim o desenvolvimento do processo de 

personalização do que aprende. 

Mizukami (1986) tenta explicar o ensino tradicional: 

“Trata-se de uma concepção e uma prática educacionais que persistem no 

tempo, em suas diferentes formas, e que passaram a fornecer um quadro 

diferencial para todas as demais abordagens que a ela se seguiram. Como se 

sabe, o adulto, na concepção tradicional, é considerado como homem acabado, 

"pronto" e o aluno um "adulto em miniatura", que precisa ser atualizado. O 

ensino será centrado no professor.O aluno apenas executa prescrições que lhe 

são fixadas por autoridades exteriores.que é o ensino tradicional:(pag.02)” 

Emilia Ferreiro (1984, apud, FERRARI), critica a alfabetização tradicional, porque 

julga a prontidão das crianças para o aprendizado da leitura e da escrita por meio de 

avaliações de percepção e de motricidade, ela diz que dessa forma, dá-se peso excessivo 

para um aspecto exterior da escrita saber desenhar as letras e deixa-se de lado suas 

características conceituais, ou seja, a compreensão da natureza da escrita e sua 

organização. 

Desta forma, o método tradicional está ainda em uso na contemporaneidade, pois a 

alfabetização consiste não somente no ato de codificar e decodificar, mas na capacidade 

de interpretar letras, frases, palavras e sílabas, compreender textos, criticar e produzir 

conhecimento. A alfabetização envolve também o desenvolvimento de novas formas de 

compreensão e uso da linguagem de uma maneira geral. 

“A alfabetizaç~o trabalhada também no “método tradicional” tem como ponto 

de sustentação uma sistematização a priori e um material-a cartilha- que 

desenvolve um método (global, silábico, fonético, etc.). O processo é organizado 
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pelo professor,pelo adulto. O que geralmente ocorre, então, é o uso de uma 

linguagem padronizada e irreal. Esse fato, associada a uma ênfase excessiva no 

treino da ortografia e da gramática desenvolvida nas series do Ensino 

Fundamental, leva a criança a acreditar que a linguagem da escola é diferente 

da linguagem cotidiana, viva e real.” (CÓCCO; HALLER, 1996, p. 19 apud 

FERNANDES, 2009) 

Deste modo, alfabetizar com o método tradicional ler é aprender identificar letras, 

silabas, palavras e frases para depois conseguir compreender textos.  Com isso, é de 

suma importância ressaltar que apesar do método tradicional ser organizado pelo 

professor um grande numero de alunos conseguem assimilar o conteúdo transmitido 

pelo docente, ou seja, construindo e reconstruindo o sistema linguístico sem a ajuda dos 

mesmos. 

“Existe a convicção generalizada de que as metodologias tradicionais 

alfabetizam; essa convicção parece estar correta desde de que se entenda por 

alfabetizado o individuo, que através do ensino ministrado, adquiri o habito de 

oralizar a língua escrita, pois este é o comportamento que as metodologias de 

alfabetização se propõem em realizar.” (BARBOZA, 1991, p. 30 apud 

FERNANDES, 2009). 

Assim, ao se trabalhar o modelo tradicional, muitos são os educadores que adotam o 

método sintético para alfabetizar os alunos, pois acreditam em sua eficácia. O método 

sintético utiliza do raciocínio intuitivo, ou seja, do simples para o complexo, da parte 

para o todo, ensina a ler e escrever por meio da apresentação de partes menores, em 

uma progressão que pretende ir do mais simples para o mais complexo, privilegiando o 

processo de decodificação. Segundo pesquisas realizadas pela Secretaria de educação da 

cidade de Salvador-BA, o método sintético focaliza aspectos essências no processo de 

alfabetização, tais como a relação entre grafemas e fonemas e a identificação e 

discriminação de diferentes sons, ou seja, a consciência fonológica. 

Por meio das observações realizadas na Escola percebemos que o processo fônico é o 

mais utilizado dentro do método sintético, mas essa pratica vem sendo questionada em 

decorrência da utilização de cartilhas. Pois segundo Oliveira (2004), a crítica mais 

frequente ás cartilhas aponta que elas apresentam uma linguagem artificial e pobre, com 

textos que só existem na escola, não existem no mundo real, não possuem uso social. 
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Miranda (2009) tenta explicar: 

“O método fônico possibilita que os alunos concentrem sua atenção na 

decodificação das palavras sem que o texto apresente “perturbações”. Isso 

porém não significa utilizar uma linguagem pobre. Argumentar que usar apenas 

cartilhas na alfabetização priva o aluno do contato com textos ricos, é uma 

verdade, mas não á torna inválida no processo.” (pag.25) 

Miranda (2009) defende a utilização do processo fônico, pois ao dominar o código 

alfabético conforme determina o processo fônico, os alunos compreenderão com mais 

facilidade textos e isso possibilita que as crianças sejam alfabetizadas em menos tempo. 

Segundo Oliveira (2004), a instrução fônica possibilita modificar o que é verbal em 

escrita, assim o código alfabético é relevante nesse processo. 

Portanto a utilização de métodos de alfabetização e fundamental na hora de 

alfabetizar os alunos, levando sempre em consideração que as crianças aprendem em 

ritmos diferentes e apresentam suas especificidades. 

Para Mortatti (2000), a questão dos métodos é tão importante quanto às muitas 

outras envolvidas nesse processo multifacetado, que vem apresentando seu maior 

desafio à busca de soluções para as dificuldades de nossos alunos em aprender a ler e 

escrever e também de professores em ensiná-los. Não podendo desconsiderar que o 

método de ensino é apenas um dos aspectos de uma teoria educacional relacionada com 

uma teoria do conhecimento e com um projeto político e social. Pois é preciso conhecer 

aquilo que constitui os modos de pensar, sentir, querer e agir de gerações de professores 

alfabetizadores (mas não apenas), para compreender o que desse passado insiste em 

permanecer. 

Atividades Desenvolvidas 

As atividades já desenvolvidas por esta pesquisa se referem ao levantamento 

bibliográfico, fichamento e discussões sobre o tema em estudo, bem como a utilização 

de técnicas como a observação participante em duas salas de aula do 2º ano escolar, e 

entrevistas semiestruturadas com os docentes das classes onde estão sendo 

desenvolvidas as atividades do Projeto PIBID – Pedagogia em Corumbá. 
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Resultados Esperados 

A pesquisa ainda está em andamento, portanto não se tem resultados oriundos de um 

trabalho concluído, porém algumas contribuições já podem apontar para uma 

proximidade tanto do passado quanto do presente que a educação jamais perdeu o 

rumo, sempre respeitando seus objetivos que é mover a consciência mais desperta, 

procurando ser, sempre uma alavanca mediadora do ser e aprender. 
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É possível alfabetizar e letrar por meio  de Programas Educacionais? 

Em foco o Programa Alfa e Beto em Mato Grosso do Sul 

Pedagogia/Campus do Pantanal 

Alves,
 
L. B. C. 

Corvalan, M. C. A.
 

Carmo, I. C. S. 

Vernochi, S. J. 

Araújo, N. C. G. 

Resumo 

A presente pesquisa tem como intenção procurar compreender como uma 

escola estadual do município de Corumbá - MS vem trabalhando com o 

Programa de Alfabetização Alfa e Beto oferecido pelo governo do estado as 

suas escolas estaduais. Este estudo pretende descobrir se o professor 

alfabetizador em sua prática docente tem conseguido alfabetizar e letrar os 

seus alunos a partir do Programa Alfa e Beto, bem como seu trabalho docente 

tem se organizado. Será que de fato esse programa permite que o professor 

alfabetizador possa alfabetizar os alunos de forma que eles compreendam a 

relação da leitura e da escrita com a prática social, que envolva um 

conhecimento para além da codificação e decodificação das letras. Essas 

questões têm-nos levados a problematizar as práticas de alfabetização 

encontradas nesta escola, visto que nela existe uma gama de alunos que não 

sabem ler e nem escrever, bem como apresentam dificuldades na 

compreensão do método fônico, método este empregado pelo Programa de 

Alfabetização Alfa e Beto, o que nos parece tornar o processo da leitura e 

escrita como algo difícil e mecânico. Desta forma sabendo da importância do 

processo de apropriação da leitura e da escrita, no reconhecimento das 

correspondências entre grafema e fonema e o domínio do sistema ortográfico 

na vida dos indivíduos em uma sociedade é que compreendemos a 

necessidade de desenvolver práticas pedagógicas em alfabetização voltadas 

para uma aprendizagem crítica e significativa para os indivíduos. E não 

simplesmente elaborar e enviar programas para as escolas, não levando em 
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consideração o contexto de cada região, impondo de forma generalizada a 

realização de uma prática que consista somente em resultados de metas 

educacionais, não pensando nos prejuízos que o programa pode causar no 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Desta forma, esta pesquisa de 

caráter qualitativo, tem como procedimentos metodológicos realizar 

levantamento bibliográfico sobre o tema em estudo, bem como a utilização de 

técnicas como a observação participante em duas salas de aula, uma sala do 

1º ano e uma sala do 2º ano escolares, e entrevistas semiestruturadas com os 

docentes das classes onde estão sendo desenvolvidas as atividades do Projeto 

PIBID – Pedagogia em Corumbá. Nesse sentido com este estudo espera-se 

encontrar as respostas necessárias as nossas indagações, para melhor 

compreensão dessa problemática observando se é realmente possível 

alfabetizar letrando, ou simplesmente daremos subsídios para novas 

investigações na direção de uma pratica de alfabetização e de letramento 

desenvolvidas através de programas educacionais.  

Palavras – chave: Alfabetização; Letramento; Programas Educacionais. 
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Introdução e Referencial Teórico 

A pesquisa realizada tem por objetivo investigar se o professor alfabetizador em sua 

prática docente tem conseguido alfabetizar e letrar os seus alunos a partir do Programa 

Alfa e Beto. 

O programa Alfa e Beto de Alfabetização foi criado pelo Instituto IAB, tendo como 

Diretor-Presidente o professor João Batista e Oliveira, sendo uma organização não 

governamental, sem fins econômicos, criado em novembro de 2006. Esse programa tem 

como objetivo Alfabetizar crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental, podendo 

também ser utilizado com êxito para alfabetização de crianças com aprendizagem 

defasada, aonde vem sendo implementada em redes estaduais e municipais em várias 

regiões do país. 

De acordo com informações obtidas através do site www.alfaebeto.org.br/ConhecaIAB, 

o professor João Batista afirma que o programa tem suas características próprias que o 

distingue dos demais, tais como: uma definição clara, precisa e cientificamente 

fundamentada no conceito de alfabetização; um Programa de Ensino que contempla 

todas as habilidades e competências que a criança precisa adquirir para se alfabetizar; 

uma proposta pedagógica fundamentada em conhecimentos científicos oriundos da 

Ciência Cognitiva da Leitura, em paradigmas atualizados sobre a alfabetização e em 

práticas de alfabetização de comprovado sucesso; um plano de curso flexível, que 

permite a implementação do Programa em 1 ou 2 anos letivos, a critério da Secretaria de 

Educação; planos de aula estruturados, com orientações claras e precisas para o 

professor; uma ampla variedade de materiais didáticos para alunos, professores, sala de 

aula e para a Escola; um conjunto de seis testes para diagnóstico e avaliação formativa 

dos alunos; instrumentos para o gerenciamento do Programa pela Secretaria de 

Educação e pela Escola; capacitação dos Coordenadores designados pela Secretaria; 

instrumentos para a capacitação e apoio aos professores, incluindo manuais, materiais e 

orientações e assistência técnica  permanente à equipe de coordenação da Secretaria. 

Vale ressaltar que no município de Corumbá o Programa Alfa e Beto de alfabetização 

vêm sendo implementado apenas nas escolas da rede Estadual de Ensino, as Escolas 

Municipais não aderiram a este programa de alfabetização.  

http://www.alfaebeto.org.br/ConhecaIAB
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Para o programa alfa e Beto os docentes devem utilizar em sua prática pedagógica, os 

kits de materiais fornecidos pelo mesmo, cada kit custa aproximadamente R$ 3.000.00, 

sendo que cada kit é entregue aos alunos dos primeiros anos iniciais, sendo um 

especifico para cada professor e um único material de orientação para a escola. Não se 

esquecendo de ressaltar que para cada 1° ou 2° ano a um material especifico estes por 

sua vez possui para o aluno: um (01) livro Aprender a Ler, um (01) livro de Caligrafia, as 

Cartilhas com os alfabetos ilustrados, um livro de atividades uma pasta de minilivros de 

leitura. Para o professor: dois (02) fantoches sendo um Alfa e o Beto, um (01) livro 

aprender professor e para a escola um (01) manual de orientação do programa. 

As atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula tem que ser seguido 

fielmente pelo programa referido. As atividades propostas se baseiam no processo 

fonêmico que tem a intenção de fazer com que as crianças reconheçam os sons das 

letras, acreditando em um reconhecimento significativo em poucos meses do método 

aderido. Todos os professores recebem um kit, como já mencionado com todos os 

materiais necessários para esse ensino e aprendizagem, esse material oferecido é muito 

rico, fazendo com que os professores planejem suas aulas seguindo todo o roteiro que o 

programa oferece. O programa também conta com a ajuda dos coordenadores 

responsáveis pelo programa adotado pela escola, muitos professores recebem uma 

formação para que aprendam também a trabalhar com o método fônico. O método 

fônico é um método de alfabetização que primeiro ensina os sons de cada letra e então 

constrói a mistura destes sons em conjunto para alcançar a pronúncia completa da 

palavra. 

Para entendermos melhor a problemática dos Programas Educacionais que vêm 

sendo apresentadas as escolas, buscamos evidenciar de que maneira o programa Alfa e 

Beto, busca atender a necessidade dos alunos com algum tipo de dificuldade de 

aprendizagem, e se através desse programa é possível alfabetizar e letrar esses alunos. 

Para isso utilizaremos os referenciais teóricos de SANTOS e MENDONÇA (2007), 

SOARES (2003) e LEITE (2008) que nos possibilitaram buscar as respostas para as 

nossas indagações. 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 413 

Para isso partiremos dos conceitos apresentados por esses teóricos, possibilitando 

compreender o que é alfabetização e letramento. 

Segundo Soares (2008, p.15) [...] alfabetização se refere,  

“... a palavra em seu sentido próprio – como processo de aquisição da 

“tecnologia da escrita”, isto é, do conjunto de técnicas – procedimentos, 

habilidades – necessárias para a prática da leitura e da escrita: as habilidades 

de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas em 

fonemas, isto é, do domínio do sistema de escrita (alfabético, ortográfico); as 

habilidades motoras de manipulação de instrumentos e equipamentos para que 

a codificação e decodificação se realizem, isto é, modos de escrever e modos de 

ler – aprendizagem de uma certa postura corporal adequada para escrever ou 

para ler, habilidades de uso de instrumentos de escrita (lápis, caneta, borracha, 

corretivo, apontador...), habilidades de escrever ou ler seguindo a direção 

correta da escrita na página( de cima pra baixo, da direita para a esquerda), 

habilidades de organização espacial do texto na página, habilidades de 

manipulação correta e adequadas dos suportes em que se escreve e nos quais 

se lê – livro, revista, jornal, papel sob diferentes apresentações e tamanhos ( 

folha do bloco, de almaço, caderno, cartaz...)” (SOARES 2004, pág. 91). 

Cabe ressaltar que o termo alfabetização ainda tem estado muito voltado para o 

processo de ensino- aprendizagem, onde a aprendizagem se dá através do processo de 

codificação e decodificação sons das letras e vice-versa. 

Desta forma podemos evidenciar que a discussão a respeito do conceito de 

alfabetização, ainda é muito pesquisada por muitos teóricos, pois, a alfabetização não 

envolve apenas uma habilidade, mas sim, um conjunto de habilidades o que acaba 

caracterizando esse fenômeno como de natureza complexa, multifacetado. (SOARES, 

2008). 

No tocante ao letramento os teóricos evidenciam que o termo letramento, esta 

voltado para prática social dos indivíduos, ou seja, é uma compreensão elaborada para 

além dos códigos linguísticos.  

Nesse sentido Leite (2008, apud Soares, 1998.p. 39) Afirmam que: 

“Letramento é, pois o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas 

sociais de leitura e escrita, o estado ou condição que adquire um grupo social 
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ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas 

praticas sociais.” 

Desta forma que consideramos que o letramento acaba permitindo que os indivíduos 

participem efetivamente de uma cultura letrada o que exige diferentes usos da escrita no 

cotidiano, o que também acaba possibilitando que estes tenham contanto com novas 

formas de inserção cultural. (LEITE, 2008).  

Desse modo ainda Soares (2003): explicita que o letramento não pode ser mais que 

um simples ato de ensinar, precisa ser mais do que somente alfabetizar. E necessário 

possibilitar que os alunos saibam utilizar as ferramentas e habilidades que adquirem 

através da alfabetização em sua prática social. Segundo esta autora, pode-se dizer que 

este se refere ao uso competente e efetivo das tecnologias de leitura e escrita nas 

práticas sociais, que implica várias habilidades, como: 

“Capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – para informar 

ou informar-se, para interagir com outros, para imergir no imaginário, no 

estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, 

para orientar-se, para apoio a memória, para catarse...; habilidades de 

interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de textos; habilidades de 

orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão 

desses protocolos, ao escrever, atitudes de inserção efetiva no mundo da 

escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita 

para encontrar ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo 

de forma diferenciada, segundo as circunstancias, os objetivos, o interlocutor... 

(SOARES 2004, pág 91 e 92).” 

Dentro dessa mesma perspectiva que Soares (2003, p.3) afirma que: letrar e 

alfabetizar é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita  e a leitura 

tenham sentido e façam parte da vida do aluno. 

Com base nas discussões apresentadas pelos teóricos podemos observar a 

importância de se alfabetizar e letrar nos dias atuais. Desta forma principalmente nos 

programas educacionais. Assim sendo é necessário que os docentes em alfabetização 

compreendam a relação existente entre alfabetização e letramento, pois, só assim 

criaram situações que envolvam a linguagem escrita.  
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Atividades Desenvolvidas 

As atividades já desenvolvidas por esta pesquisa se referem ao levantamento 

bibliográfico, fichamento e discussões sobre o tema em estudo, bem como a utilização de 

técnicas como a observação participante em duas salas de aula, uma sala do 1º ano e 

uma sala do 2º ano escolares, e entrevistas semi-estruturadas com os docentes das 

classes onde estão sendo desenvolvidas as atividades do Projeto PIBID – Pedagogia em 

Corumbá. 

Resultados obtidos 

A presente pesquisa teve início em agosto deste ano (08/2011), na Escola da Rede 

Estadual de Ensino do Município de Corumbá, a pesquisa não possui resultados 

conclusivos, pois se encontra em andamento, porém pretendemos com esta pesquisa 

conhecer as práticas docentes dos professores alfabetizadores em relação ao Programa 

Alfa e Beto de alfabetização nas salas de aula, bem como se o aluno vem aprendendo ou 

não com esse método de ensino adotado pela escola pesquisada. 
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A presença das mídias e tecnologias nos currículos e na formação 

continuada dos professores atuantes da ETI Ana Lúcia E. E. Oliveira 

Batista em Campo Grande / MS 

Pedagogia/Centro de Ciências Humanas e Sociais 

Amaral, D. R.58 

Fontes, L. F.59 
Schirmer, A. C. F.60 

Resumo 

Este estudo é resultado de uma pesquisa sobre a presença de mídias e 

tecnologias na Escola de Tempo Integral Ana Lúcia de Oliveira Batista, de 

Campo Grande, MS. O presente artigo possui como finalidade a análise da 

importância de tais elementos na formação continuada dos profissionais da 

educação e também na aprendizagem dos discentes. Para tanto, foi adotada a 

seguinte metodologia: realização de pesquisa bibliográfica e após a coleta dos 

dados teóricos foi realizado o acompanhamento do cotidiano da instituição. 

Foi problematizada no decorrer deste a necessidade e até mesmo a ausência 

de atualizações das escolas de estarem preparadas para as novas exigências 

sociais da atualidade. Foi verificado que a E. T. I.61 Ana Lúcia vem adaptando 

e reformulando seu currículo para que as necessidades de um 

desenvolvimento integral de seus alunos sejam efetivadas. 

Palavras-chave: Mídias e tecnologia - Formação de professores - Prática docente.  
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Introdução 

Em cerca de cinquenta anos, a sociedade e seu cotidiano passaram por grandes 

transformações; vamos dar destaque para a escola, pois ainda que esta seja marcada por 

sua função formadora de cidadãos, sabemos que aos poucos ela vem apresentando 

mudanças, mesmo que em pequenos passos. 

Diante disso, é necessário que as escolas, bem como seu corpo docente, 

compreendam a relevância de adaptarem-se às novas necessidades sociais e aos avanços 

tecnológicos. O cotidiano moderno é divergente daquele que vivenciamos em nossa 

infância. Os inovadores meios de comunicação estão cada vez mais presentes e carecidos 

na nova sociedade Hi-tech62: 

“Os múltiplos usos dos celulares (para troca de mensagens de texto, fotos e 

vídeos, além da tradicional conversa por voz já existente anteriormente nos 

telefones fixos) e computadores (MSN, Orkut, emails, telefonia por IP, chats, 

etc.) demonstram a incorporação das novas mídias ao cardápio comunicacional 

dos brasileiros, em especial dos mais jovens.” (PEREIRA, 2008, p. 17). 

Em relação às palavras do autor, surgem as seguintes questões: O que seria de nós 

sem o celular, a internet e, ainda, sem a televisão? Acordar todos os dias e se deparar 

com notícias que não param de ser veiculadas nos telejornais e estar imerso em 

propagandas de invenções tecnológicas que em poucos meses estão dentro de nossas 

casas tornou-se parte de nossa rotina. 

É por este motivo que a escola não pode estar alheia ao que acontece em seu entorno. 

Além de uma instituição educativa, trata-se de um ambiente favorável ao conhecimento 

de mundo. Pensando deste modo, seria interessante para um aluno que convive com os 

diferentes meios de comunicação e artifícios tecnológicos, aprender somente com os 

livros didáticos e quadro de giz? 

Cada vez mais é preciso adequar-se às novas formas de vida que a modernidade exige, 

embora seja um processo vagaroso que demanda grandes investimentos. Por outro lado, 

é fato que para que as escolas sejam atrativas, evitem a evasão e tenham menos 

problemas nos processo de aprendizagem o caminho é inovar. 

                                                        
62Alta Tecnologia 
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Quando falamos de escola, não nos referimos apenas ao espaço físico, mas, 

principalmente, ao corpo de profissionais que ali atuam. Sendo assim aperfeiçoar suas 

práticas educativas, garantindo uma formação continuada são elementos que não devem 

ser vistos como algo corriqueiro e sim como aspectos relevantes na busca pela garantia 

da qualidade no currículo, na formação e, enfim, no ensino. 

Portanto, com a proposta de discutir e analisar a presença das mídias e tecnologias 

nos cursos de formação inicial e continuada dos profissionais que atuam na E. T. I. Ana 

Lúcia de Oliveira Batista, localizada em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, 

foi necessária a seguinte metodologia: levantamento bibliográfico sobre o tema gerador, 

an|lise do documento “Projeto das Escolas de Tempo Integral: Diretrizes de implantaç~o 

e implementação na Rede Municipal de Educação de Campo Grande-MS” e 

acompanhamento do cotidiano da instituição. 

Por fim, apresentam-se os autores utilizados para embasamento teórico deste estudo: 

Masetto (2000), Kenshi (2005) e Pereira (2008) que possuem textos com reflexões 

sobre a respeito da tecnologia e também em Sancristán (1999), Libâneo (2004) e Tardif 

(2008) que contribuem com debates a respeito da formação de professores. 

A escola de tempo integral e os recursos midiáticos 

Este tópico traz a an|lise do documento “Projeto das Escolas de Tempo Integral: 

Diretrizes de implantação e implementação na Rede Municipal de Educação de Campo 

Grande-MS”, considerando o diferencial presente na proposta de instituições dessa 

modalidade de ensino, como por exemplo, a utilização de notebooks nas séries iniciais. 

A E. T. I. Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista foi escolhida e cedida para estudos 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, que possui a finalidade de proporcionar pesquisa e extensão na rede 

pública de ensino, de maneira a formar educadores críticos. 

Este documento ainda afirma que tais propostas podem ser reelaboradas, pois é 

preciso ter flexibilidade diante das distintas comunidades que as envolvem, sendo 

necessário repensar a todo o momento a postura que a instituição adota, a fim de se 

obterem melhores relações com seu entorno. 
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Quanto ao quadro de docentes o documento (re)afirma a importância da formação 

continuada, a qual oportuniza estudos e reflexões a respeito das novas possibilidades da 

E. T. I.. Neste aspecto o objetivo não é apenas aumentar a carga horária dentro da 

instituição, mas fornecer mais possibilidades de um desenvolvimento integral do 

educando, quais sejam: competências cognitivas, científicas e sociais. 

De acordo com Tardif (2008, p. 8), estes elementos que a escola procura desenvolver 

são fundamentais para esta nova sociedade pois ela: 

“[...] exige das novas gerações uma formação cada vez mais longa, tanto no 

plano das normas que regem a organização da vida social e o exercício da 

cidadania, quanto no plano dos saberes e competências necessárias para a 

renovação das funções socioeconômicas.” 

Analisando a concepção dos autores, podemos constatar que a escola vem 

adequando-se às novas necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente, que 

busca cidadãos mais reflexivos e críticos, que tenham a consciência de sua interferência 

no mundo que o cerca. 

Pensando nisto, este novo projeto atribui grande importância nas mídias e 

tecnologias na aprendizagem dos alunos, pois podem contribuir de maneira significativa 

no processo de alfabetização devido às amplas possibilidades que estes recursos nos 

fornecem. 

“Ademais, a ETI é uma escola movida por ambientes virtuais de aprendizagem, 

com implantação gradativa de um computador por aluno. Esta ideia advém do 

fato global de que todos precisaremos, num futuro não muito longe, deter 

fluência tecnológica para dar conta da vida e do mercado.” (CAMPO GRANDE, 

2009, p. 8).” 

De acordo com o trecho acima, podemos constatar que a instituição educativa propôs 

a união da formação de professores com o uso de mídias e tecnologias, proporcionando 

a todos os profissionais selecionados um curso de 360 horas que habilitasse o ingresso 

dos mesmos nesta nova estrutura, propiciando aprendizagens mais significativas que 

abrangessem o desenvolvimento integral do educando com a ajuda de tais recursos. 

Desta maneira a instituição educativa oportuniza através das mídias e tecnologias 

atividades que proporcionem aos alunos a exploração além dos muros e limites da 
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instituição, visitando locais pela internet, auxiliando na criação de e-mail, explorando as 

muitas possibilidades que estão disponíveis em rede. 

A formação inicial e continuada a favor da adaptação das necessidades do 

presente 

A formação acadêmica e todos os processos de aprendizagens a ela relacionados são 

traçados como o primeiro momento da constituição do ser professor, no entanto, estes 

não devem ser entendidos como única oportunidade de adquirir conhecimentos, pois a 

formação do educador ocorre em diversas etapas e pode ser (re)estruturada a partir de 

diferentes momentos e relações sociais. 

Longe da imagem de um ambiente com conceitos prontos, a instituição escolar deve 

ser encarada como lócus de desenvolvimento de ideias, ambiente de aprendizados e 

reflexões. Com este propósito as escolas veem se adequando às necessidades atuais, 

como é o caso da E. T. I. que apresenta em seu Projeto Pedagógico preocupação em 

caminhar entre o campo pedagógico e midiático que favoreça novas experiências. 

Com a necessidade de uma formação adequada aos diferenciais da instituição 

integral, surgiu uma maior atenção voltada à formação continuada dos profissionais 

selecionados para ali educar. Reuniões de estudo, produções escritas e troca de 

conhecimentos entre os docentes são práticas já inclusas na carga horária dos mesmos. 

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande compreende que é preciso 

proporcionar aos educadores momentos de estudo e com este objetivo, proporciona a 

presença se estudiosos e especialistas para ministrarem minicursos e estudos dirigidos 

à estes docentes.  

Ainda com este objetivo, a instituição proporciona leituras de textos que são postados 

na Plataforma Integra Educa, fazendo com que todos os profissionais envolvidos com os 

diversos processos de aprendizagem tenham acesso aos materiais, harmonizando maior 

interação pedagógica, midiática, pessoal e institucional. 

As visíveis urgências de mudanças educacionais devem ser consideradas 

principalmente quando falamos na formação de professores, que deve ter continuidade, 

no entanto, o professor deve aliar seu estudo como ferramenta para sala de aula, 
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fazendo com que suas aprendizagens contribuam também para o desenvolvimento de 

seus alunos.  

“Vale ressaltar que essas práticas e atualizações precisam ocorrer da forma 

mais abrangente e revolucionaria possível. Os avanços didáticos dos 

professores em uma sociedade tecnológica são a caminhada para o sentido do 

humano não apenas do racional ou instrucional. Sobretudo para que, ao lado 

dos aspectos de memorização, verbalização e reprodução que ainda prevalecem 

na docência, possam ser abertos espaços conscientes para a efetividade, a 

intuiç~o, a imaginaç~o, os “assaltos do inconsciente”, os raciocínios analógicos, 

a tensão revê, o movimento.” (KENSHI, 2005, p. 146) 

Ultrapassar os bancos de formações continuadas para a sala de aula é a tarefa que 

parece primordial para a significação de tais práticas. A escola em seu papel atual deve 

proporcionar a seus alunos, independente da classe social destes, uma prática que 

transcenda a sala de aula e o coloque em contato com o mundo e suas produções.  

Ainda, segundo Sacrist|n (1999, p. 67) “Educar e ensinar é, sobretudo, permitir um 

contato coma cultura, na acepção mais geral do termo; trata-se de um processo em que a 

própria experiência cultural do professor é determinante.”. 

Entendendo as mídias como grandes fontes de aquisição cultural a continuidade na 

formação docente deve capacitar o docente a compreender e a utilizar tais recursos para 

afirmar suas ações didáticas e sociais em sala de aula, garantindo a seus alunos o que 

lhes é de direito:formação ampla que o capacite para exercer sua cidadania. 

Considerações Finais 

Após as ideias apresentadas acima, acerca da educação continuada e do uso das 

mídias na educação podemos constatar a real necessidade de tais assuntos na formação 

docente, já que o trabalho com estes instrumentos é uma exigência da sociedade atual, 

no que tange a educação de tempo integral e na formação continuada, foco deste 

trabalho, podemos observar através do exemplo das ações formativas que ocorrem na 

escola de tempo integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista com os docentes 

envolvidos em tal modalidade de ensino, que a formação acadêmica não dá subsídios 

para o trabalho com recursos midiáticos, apesar de muitos cursos ter tais conteúdos em 

sua grade, essa formação mais aprofundada é alcançada apenas na formação continuada, 
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e se faz presente nos grupos de educadores que buscam uma base teórica que sustente 

suas ações. 
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As contribuições do uso da mídia na educação da criança: alguns 

pontos de destaque 

Pedagogia/Centro de Ciências Humanas e Sociais 

Dantas, N.63 
Ferreira, S. G.64 

Schirmer, A. C. F.65 

Resumo 

O presente trabalho se desenvolve dentro do contexto do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que tem por objetivo 

estudar a mídia e a tecnologia aplicadas à educação. Este é desenvolvido na 

Escola Municipal de Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, 

que tem sua proposta pedagógica direcionada para o uso da mídia como 

instrumento à prática educativa. Tem como objetivo destacar as 

contribuições do uso da mídia na educação da criança em sala de aula, dando 

enfoque principalmente as mídias que o professor pode inserir em sala de 

aula, utilizando-as como ferramentas na aplicação de seu planejamento, 

tornando assim o processo de aprendizagem da criança mais interessante e 

significativo. 

Palavras-chave: Educação – Mídia – Criança 
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Introdução 

Este trabalho foi desenvolvido com base nas ações desenvolvidas na Escola Municipal 

de tempo integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, localizada no bairro Paulo 

Coelho Machado, no município de Campo Grande – MS. 

O programa desenvolvido na escola objetiva participar do cotidiano desta, atuando 

sempre no sentido de desenvolver a inclusão digital. 

Durante as visitas na escola estudada pode ser observado que a proposta pedagógica 

desta adota o uso das mídias e da tecnologia como instrumento à prática pedagógica e ao 

desenvolvimento da prática educativa.  

Nas observações foi notado que o sistema adotado pela escola faz com que as crianças 

possam, ao mesmo tempo em que aprendem, desenvolver suas capacidades de interação 

com os diferentes tipos de mídias e tecnologia. 

Assim, toda a ação da escola está baseada na premissa de que todos devem ler e 

escrever, pesquisar e socializar suas descobertas; o meio digital é uma forma de 

pesquisar e socializar seus conhecimentos. 

Infelizmente não é isto que ocorre em boa parte das escolas. Na maioria, o uso das 

mídias ainda é visto com certo receio e como algo que não pode ser utilizado como 

instrumento pedagógico e de aprendizado. 

Assim, este trabalho busca conceituar o que é mídia, discutir e problematizar o uso 

das mídias na educação nos dia de hoje, bem como, a partir das observações realizadas 

na escola, apresentar as possibilidades do uso da mídia como instrumento pedagógico 

em sala de aula. 

Referencial teórico  

Os desafios das novas mídias na educação, de José Manuel Moran. O autor utiliza 

como referencial teórico as contribuições contidas na teoria de Philippe Perrenoud. 

Situando o uso da mídia em contextos educacionais, de Maria Cecília Martins. 

Reflexões sobre a mídia-educação, de Maria Luiza Belloni, que procura discutir alguns 

motivos para se problematizar as mídias na escola. 

Afinal, o que é mídia? 
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Para início desta discussão, entendemos que é necessário fazer uma conceituação, 

sobre o que de fato é mídia, pois muito se fala a este respeito, mas para entendimento da 

temática aqui proposta, é necessário que este conceito esteja colocado de maneira clara. 

Podemos entender mídia como sendo o termo utilizado para referenciar um vasto e 

complexo sistema de expressão e de comunicação. Nos dias atuais podemos entender a 

mídia, como sendo uma estrutura de difusão e veiculação da informação (rádio, tv, 

jornal), bem como para gerar informação (máquina fotográfica e filmadora). 

Complementando esta ideia, podemos destacar que "o termo mídias no plural visa 

pôr em relevo os traços diferenciais de cada mídia, para caracterizar a cultura que nasce 

nos trânsitos, intercâmbios e misturas entre os diferentes meios de comunicação" 

(SANTAELLA, 1992, p. 138). 

De acordo com isto, entendemos a mídia como um instrumento de interação entre o 

pensamento humano e o meio. Pensando desta forma é possível enxergar a mídia como 

uma ferramenta muito útil a ser utilizada pelo professor em sala de aula.  

Problematizando o uso da mídia na educação dos dias de hoje  

Apesar do fato de que o uso das mídias na educação se torna cada vez mais necessário 

e que este é um processo irreversível, infelizmente o que presenciamos em nossas 

escolas é que na maioria, o uso da mídia em sala de aula ainda tem sido adotado como 

pouca profundidade, ou seja, tratado de maneira superficial. 

Nos dias de hoje ainda prevalece o conceito tradicional de ensino, onde o aluno 

apenas recebe as informações, sem participar da construção do processo, o que acaba 

tornando as atividades propostas a ele monótonas, deixando assim a criança como um 

ser passivo em seu próprio aprendizado. 

Com isso podemos dizer que “a rotina, a repetiç~o, a previsibilidade, tudo isso é uma 

arma letal para a aprendizagem. A monotonia da repetição esteriliza a motivação dos 

alunos.” (MORAN, 2008, p. 11). 

Desta maneira se faz necessário propor mudanças ao atual modelo de ensino para 

que favoreçam a educação no sentido de torná-la menos estanque e mais dinâmica, 
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trazendo assim a introdução de novas propostas de aprendizagem e interação como o 

meio. 

Não se trata de deixar completamente de lado o atual sistema de ensino, mas de 

associar os pontos positivos comuns ao uso da mídia na educação e fazer com que estes 

dois pontos se articulem. 

Como utilizar então as mídias em sala de aula? 

Enxergamos a mídia como sendo uma alternativa de tornar a aprendizagem da 

criança mais significativa e produtiva. Assim, o uso da mídia em sala de aula deve ser 

utilizado de maneira consciente, ou seja, o professor deve sempre ter em vista um 

objetivo a ser alcançado e não meramente utilizar este recurso para passar o tempo. 

O professor em seu planejamento deve propor as crianças que por meio do uso das 

mídias, estas possam participar da construção do processo de aprendizagem; que as 

estimule a pensar e a se expressar de forma crítica, assim como tragam as situações 

vivenciadas em seu cotidiano para a sala de aula. 

Com relação ao planejamento e as atividades no desenvolvimento da prática 

educacional: 

“[...] a proposição de atividades deve buscar relacionar o que é ensinado na 

escola com as atuações dos alunos em determinados contextos. As atividades 

propostas devem desencadear situações que permitam a investigação, o 

estabelecimento e o compartilhamento de ideias entre o grupo, deixando vir à 

tona seus cotidianos e suas impressões sobre o mundo.” (MARTINS, 2008) 

Nas atividades desenvolvidas no cotidiano escolar é possível ainda fazer com que as 

iniciativas venham das próprias crianças, ou seja, ao trabalhar determinado conteúdo 

em sala de aula, utilizando a mídia como recurso, o professor poderá propor que estas 

busquem mais informações sobre o assunto trabalhado. 

Seguido a isso, poderá ser elaborado um projeto que tenha por objetivo propor a 

construção de um jornal, mural ou vídeo, a partir das informações obtidas pelos alunos. 

Isso fará com que o conteúdo trabalhado em sala de aula não se perca, pelo contrário, 

pela iniciativa dos alunos e com o auxílio do professor o aprendizado se tornará mais 

produtivo, significativo e interessante para as crianças. 
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Considerações finais  

As contribuições descritas neste trabalho tiveram por objetivo pontuar questões 

muito importantes em relação à educação dos dias de hoje, onde o uso das mídias e 

tecnologias como instrumento pedagógico se torna cada vez mais necessário. Este é um 

processo que tende a cada dia se tornar mais presente no cotidiano escolar de aluno e 

professores. 

Não temos aqui a intenção de esgotar de maneira conclusiva a temática proposta, pois 

existe ainda muito a ser discutido sobre o uso da mídia como instrumento pedagógico na 

educação. E para isso se faz necessário entender o lugar da mídia-educação como práxis 

educativa e como reflexão teórica que vem se desenvolvendo na interface das áreas da 

educação e da comunicação. 
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Formação continuada: preparando professores para a educação do 

futuro 

Pedagogia/Centro de Ciências Humanas e Sociais 

Oliveira, L. C.66 
Hopka, V. C.67 

Schirmer, A. C. F.68 

Resumo 

O seguinte artigo teve como objetivo mostrar as possibilidades que uma 

escola diferenciada proporciona aos seus professores, para isso sendo 

realizada uma breve análise a respeito da formação continuada e momento 

de estudo realizado na Escola de Tempo Integral Ana Lúcia de Oliveira 

Batista da Rede Municipal de Ensino da cidade de Campo Grande, onde se 

tem reservado um momento de intervenção realizado pelas coordenadoras 

com as professoras das turmas correspondentes, para auxílio nas 

dificuldades encontradas em sala de aulas, tendo nesse artigo como foco a 

intervenção da coordenadora das turmas de 1º e 2º ano.  

Palavras chave: formação continuada; ensino de tempo integral; formação de professor.  
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Introdução  

Este artigo foi realizado a partir de uma an|lise do “Projeto das Escolas de Tempo 

Integral: Diretrizes de Implantação e Implementação na Rede Municipal de Educação de 

Campo Grande-MS”, e de um de seus planos de intervenç~o para o hor|rio de estudo 

coletivo dos professores de 1º e 2º ano do ensino fundamental. Esse documento de 

implementação analisado serviu a princípio como Projeto Político Pedagógico das duas 

instituições do Município que possuem essa proposta de ensino diferenciada, e estão 

funcionando desde 2009. Sendo que escola usada como referência para essa pesquisa já 

se encontra em processo de elaboração de seu Projeto Político Pedagógico.  

O artigo esta dividido em duas partes, sendo a primeira uma análise da proposta das 

Escolas de Tempo Integral, já que esta se refere a uma prática nova e diferenciada na 

Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, que apresentaremos sua proposta de modo 

a reconhecer os benefícios dessa instituição que tem em seu projeto de implantação a 

intenção de aprimorar o aprendizado dos alunos, assegurando que esse objetivo se 

efetive investindo na formação do profissional capacitado para atuar nessa instituição. 

Nessa primeira parte também será feita um análise referente à proposta de formação 

continuada oferecida aos professores da instituição que possuem reservado o período 

vespertino das sextas-feiras letivas para estudo coletivo, seja com todos os funcionários 

da instituição ou apenas entre coordenadores e professores.  

A segunda parte do artigo é sobre o projeto de intervenção realizada com a 

coordenadora do 1º e 2º ano do ensino fundamental, que ao constatar as dificuldades 

das professoras em trabalhar com a indisciplina elaborou um estudo coletivo com esse 

tema.  

Utilizamos para essa análise o projeto pedagógico da instituição, textos de autoria 

própria da coordenadora em questão onde relata seu trabalho junto às professoras, e 

considerações teóricas baseadas nos seguintes autores: MAZZEU (1998), ALTENFELDER 

( 2005), e FRANCO (2008). 

Formação continuada: a aprendizagem não pode parar  

Sendo uma proposta nova no Município de Campo Grande-MS, que “busca 

ressignificar substancialmente o conceito de Escola Pública” (Projeto de Implantaç~o, 
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2009, p.5, grifo do autor), por entender que o modelo estabelecido não é mais eficiente 

de acordo com a realidade, a secretaria Municipal de Educação buscou para formar o 

corpo docente das Escolas de Tempo Integral, professores concursados do Município 

que se destacassem com uma ação diferenciada em sala de aula, desse modo, como 

expõe o Projeto das Escolas de Tempo Integral: diretrizes de implantação e 

implementação na rede municipal de educação de Campo Grande-MS (2009): 

“[...] o professor dever| ser “especial” em algum sentido específico: ter 

preparação adequada, ser concursado e permanecer nela o dia todo. A 

necessidade de preparação adequada depreende-se do compromisso de o 

tempo integral não ser usado para didáticas tradicionais centradas na aula 

instrucionista. O aumento de tempo tem o objetivo de aprimorar a 

aprendizagem dos alunos, não apenas aumentar tempo de frequência.” (CAMPO 

GRANDE, 2009, p.9). 

A instituição entende o estudo e formação do professor como parte do seu trabalho e 

por isso garante a seus profissionais tempo para a realização de ambas durante o 

período de permanência na escola de modo que se constituam pesquisadores e 

produtores permanentes de seus próprios conhecimentos e consequentemente do que 

pretendem estudar com seus alunos, já que nessa instituição se tem como objetivo a 

construção do conhecimento dos docentes e discentes juntos como também separados, 

visando à formação permanente, sendo que nessa escola se propõe que: 

“A formação permanente exige produção própria ininterrupta, para cujo 

intento se tornam indispensáveis meios de publicação e discussão, seja em 

ambientes tradicionais, seja em ambientes eletrônicos (por exemplo, revista 

eletrônica). Aos docentes da ETI convém mais proferir palestras, do que ouvi-

las.” (CAMPO GRANDE, 2009, p.11). 

A escola em questão convém não apenas a produção de conhecimento do profissional 

de forma individual ou com seus alunos, mas também o envolvimento entre a equipe 

pedagógica a fim de discutir os desafios da aprendizagem e soluções para essas, de modo 

que um dos princípios que guiam a formação continuada é fazer com que professores e 

coordenadores trabalhem coletivamente em busca de melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem. Sendo assim o momento da formação continuada é uma importante 

ferramenta onde os problemas enfrentados por eles podem ser expostos e discutidos, 
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além de um elemento pedagógico de valorização e melhoramento da prática 

desenvolvida na instituição. 

A partir dessa socialização de experiências espera-se encontrar alternativas para o 

enfrentamento de problemas, onde um ajuda o outro na busca pelo ensino de qualidade, 

pois através da formação continuada é possível que o professor esteja sempre em 

contato com novos conhecimentos, exercendo também o papel de produzir 

conhecimentos e não apenas apresentá-los aos alunos, além destas questões na ETI o 

que se espera de seus profissionais é que busquem “superar toda proposta disciplinar, 

seja no sentido do enquadramento autoritário dos alunos a padrões indiscutíveis e 

violentos, seja no sentido da disciplinaridade dos conteúdos, buscando alargar os 

horizontes de estudo.” (CAMPO GRANDE, 2009, p.11). 

Nessa perspectiva devemos considerar que em uma instituição de ensino todos os 

espaços são lugares educativos, ou seja, em qualquer ambiente o aluno está envolvido no 

processo de ensino e aprendizagem, de modo que desenvolver um trabalho em equipe, 

portanto, significa fazer com que todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente nas 

práticas de ensino, trabalhem em busca da superação das dificuldades da instituição e 

como mais um mecanismo que a escola possui para alcançar seus objetivos de ensino. 

“Formação de professores, inicial ou continuada, constitui-se, portanto, tema de 

importância para estudo e pesquisa, no sentido de se buscar promover as 

condições para que a escola cumpra efetivamente sua função de ensinar e 

formar cidadãos, que sejam ativos na construção de uma sociedade 

caracterizada por equidade e justiça.” (ALTENFELDER, 2005, p.2). 

Sendo assim entende-se que a formação continuada deve ser utilizada para 

proporcionar mudanças nas práticas dos professores, como um instrumento que 

promova a vontade de buscar novos métodos de ensinar, utilizando para isso, novos 

tipos de conhecimento e tecnologias no espaço escolar, sendo que este deve ser 

entendido como um local de formação não só para os alunos, mas também para os 

professores, que devem ser motivados a continuar estudando após o período de sua 

formação.  

Contudo, o estudo contínuo proporcionado na escola direciona o profissional a 

observar também quais são as dificuldades que os alunos encontram no momento da 
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aprendizagem a fim de proporcionar uma discussão coletiva ao socializando essas 

observações com seus colegas, já que o trabalho em equipe pode ser um elemento 

importante para encontrar soluções para os problemas de aprendizagem presentes em 

sala de aula. 

“Nessa reflexão sobre as dificuldades dos alunos, os professores podem perceber 

suas próprias dificuldades em relação a determinados tópicos ou componentes 

curriculares do ensino básico. Perceber e admitir essas dificuldades é um passo 

importantíssimo para elaborar uma nova postura perante os alunos e sua prática. 

Nesse processo de problematização, o debate entre professores é de vital 

importância, uma vez que no confronto de visões opostas, os interlocutores 

atuam como mediadores entre cada professor e os problemas sobre os quais se 

está refletindo, possibilitando a criação do que Vigotski denominou zona de 

desenvolvimento próximo, ou seja, cada professor no grupo poderá elaborar 

análises que não elaboraria sozinho e, a partir daí, realizar atividades que 

promovam e consolidem novos patamares de desenvolvimento intelectual.” 

(MAZZEU, 1998, p.7). 

Dessa forma a experiência da formação continuada deve estar presente nas práticas 

dos professores, é importante que através da formação continuada os professores 

possam transformar o espaço escolar oferecendo aos seus alunos melhores condições de 

aprendizagem e principalmente novos conhecimentos. 

Projeto de intervenção no primeiro e segundo ano 

O projeto de intervenção desenvolvido pela coordenadora em conjunto com os 

professores e professoras das turmas de 1º e 2º ano surge como uma alternativa para a 

resolução de problemas disciplinares que esses professores estavam encontrando ao 

lecionar Sendo desenvolvido o projeto de intervenção e estudo sistematizado ambos 

baseados na obra “Indisciplina e disciplina escolar: Fundamentos para o trabalho 

docente” de Celso dos Santos Vasconcellos (2009) foi possível uma orientação para o 

enfrentamento dos problemas específicos desses educadores, já que o estudo dirigido se 

tornou o foco das reuniões, de modo que a solução e as propostas para esses se 

realizassem de forma reflexiva, fundamentadas e discutidas entre o grupo.  

A postura apresentada pela coordenadora pedagógica deste grupo de estudo e 

trabalho, efetivamente novo, se mostrou como parte de um processo amplo de 
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construção cotidiana da identidade profissional desta que assumiu tal função a menos 

de dois anos, nos confirma que: 

“Para a organização deste espaço profissional na escola, os coordenadores 

precisam estar conscientes de seu papel, construindo, cotidianamente, suas 

possibilidades pessoais e profissionais. Acredito que o processo crítico-

coletivo-reflexivo poderá ajudar na construção e na ressignificação dos 

processos identitários e profissionais desses educadores.” (FRANCO, 2008, p.3) 

Com a mediação dessa profissional no trabalho coletivo, os professores e professoras 

foram estimulados a posicionar-se, garantindo assim uma valorização de suas ideias e 

estratégias desenvolvidas, reafirmando um dos princípios dessa escola, que é ter uma 

equipe questionadora e produtora de conhecimentos, capaz de superar as dificuldades 

do processo de aprendizagem de modo eficaz, colaborativa e enriquecedora ao 

profissional. 

Dessa forma, quando todos os profissionais da instituição de ensino conseguem 

desenvolver um trabalho em conjunto, onde um auxilia o outro no enfrentamento de 

problemas, a comunidade escolar consegue se reconhecer como responsável pelas 

transformações daquele espaço, o coordenador deve, portanto saber incentivar esse 

trabalho em conjunto, pensando em meios para realizá-lo de forma que todos 

participem.  

Considerações finais 

Ao fim da análise do Projeto das Escolas de Tempo Integral: diretrizes de implantação 

e implementação na rede municipal de educação de Campo Grande-MS (2009) e da 

proposta de intervenção da coordenadora pedagógica da instituição, que propôs dedicar 

o tempo de estudo coletivo, garantido pelo documento citado, à superação de um 

problema comum dos professores naquele momento, pôde-se constatar como a escola 

procura garantir que a escola se efetive como um meio de estudo e pesquisa não só para 

os alunos, mas também para seus profissionais. 

De todo modo foi possível constatar que por mais que a formação inicial do professor 

seja essencial, ela necessita ser complementada, uma vez que as dificuldades 

encontradas em uma sala de aula precisam de uma reflexão e ação específica que 
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interfira no cotidiano escolar, o que só é possível através de uma sistematização do 

“problema”, que muitas vezes só tomamos conhecimento depois da faculdade. Por isso a 

necessidade da formação continuada, uma vez que a atuação como professor sempre 

propõe novos desafios que podem ser superados individualmente ou em grupo, mas 

sempre com base em estudos específicos para o problema enfrentado por determinado 

professor com determinado grupo. 

Destacamos também, a importância do trabalho do coordenador escolar, que detêm a 

função de estar atento às dificuldades presentes na instituição de ensino  para poder 

transformar a ação docente, articulando teorias pertinentes ao trabalho pedagógico 

esperado para alcançar um ensino de qualidade. 
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Mediações na interação com a tevê: a família e a escola 

Pedagogia/Centro de Ciências Humanas e Sociais 

Nunes, P. A.69 
Martins, K. D. F.70 

Schirmer, A. C. F.71 

Resumo 

Este artigo tem como objeto de estudo as concepções de crianças com a faixa 

etária de 6 a 7 anos que cursam o 2° ano do ensino fundamental na Escola de 

Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, do Bairro Paulo 

Coelho Machado da cidade de Campo Grande/MS, sobre o que elas pensam da 

tevê, o que mais gostam de assistir e por que gostam. O objetivo foi 

compreender como as mídias, em especial a televisão, atuam no processo de 

socialização destas crianças de classe média baixa, nas suas relações 

familiares e estudantis. O procedimento teórico-metodológico é 

fundamentado nos estudos realizados nos encontros dos bolsistas PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Campo Grande. 

Os resultados apresentados neste artigo demonstram que a recepção da 

mensagem televisiva pelo público infantil é de fundamental importância e de 

extrema relevância como recurso de aprendizagem e de socialização. 

Palavras - chave: Socialização – Aprendizagem – Crianças. 

  

                                                        
69 Acadêmica do Curso de Pedagogia - 4º semestre/UFMS. Membro do GEPEMM – Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação, Migração e Memória Grupo de Estudos e bolsista do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). E-mail: ppriscilaalvess@hotmail.com. 

70 Acadêmica do Curso de Pedagogia – 4º semestre/UFMS. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID). E-mail: k-rladani@hotmail.com. 

71 Professora Doutora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Centro de Ciências Humanas e 
Sociais, Unidade de Educação, coordenadora do Programa Institucional de Iniciação à Docência do Curso 
de Pedagogia – Campo Grande. E-mail: ana.schirmer@ufms.br. 

 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 436 

Introdução 

Este artigo foi desenvolvido a partir de leituras e discussões sobre as mídias 

realizadas nos encontros dos bolsistas PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul. 

O objeto de estudo da pesquisa foi verificar as concepções das crianças com a faixa 

etária de 6 a 7 anos que cursam o 2° ano do ensino fundamental da Escola Tempo 

Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, do Bairro Paulo Coelho Machado da 

cidade de Campo Grande/MS sobre o que elas pensam da tevê, o que mais gostam de 

assistir e por que gostam. 

O objetivo foi compreender como as mídias, em especial a televisão, atuam no 

processo socialização destas crianças de classe média baixa, nas suas relações familiares 

e estudantis, por meio de pressupostos teóricos, tais como: BELLONI (2007); BELLONI 

(2009); DUARTE (2008). 

O artigo foi organizado em três partes, sendo a primeira parte uma breve introdução 

sobre a mídia-educação e o processo socialização que irá se desenvolver durante toda a 

infância e adolescência por meio das práticas e experiências vividas. A segunda parte 

sobre a mediação familiar, o que as crianças assistem em casa e a terceira e última parte 

sobre a mediação escolar e sua importância na escola. 

Mídia-Educação: a tevê como uma escola paralela 

Mídia-educação é um tema muito novo que ainda está com dificuldades para se 

consolidar. Possui ainda pouca importância na formação inicial e continuada dos 

profissionais da área da educação, tendo dentro deste muitas dificuldades e obstáculos 

como a ausência de preocupação da formação crítica e criativa das novas gerações, 

práticas inadequadas em sala de aula, “influências” negativas das mídias que acabam por 

afastá-las ainda mais da educação e a introdução das mídias na escola sem reflexão. 

A introdução das mídias na escola é fundamental, pois de um modo geral estas já 

estão presentes na vida das crianças e dos adolescentes, mesmo que seja de uma forma 

desigual, real ou ainda virtual, mas que atuam como uma agência socializadora que 

concorre com a família e a escola. Segundo (BELLONI, 2007): 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 437 

“A televisão aparece como uma concorrente importante, constituindo, com as 

outras mídias, uma espécie de escola paralela que contribui ao questionamento 

da legitimidade da escola (seus conteúdos e seus métodos) como instância que 

detinha um quase monopólio da transmissão do saber: a escola não é mais o 

único lugar onde se aprende.” 

Atualmente muitas crianças e jovens passam mais tempo na frente da tevê do que na 

escola, colocando esta como um espaço complementar da educação, tentando suprir 

necessidades de novos conhecimentos e estímulos, preenchendo lacunas pela falta de 

acesso a alguns capitais culturais como o teatro, o cinema, lazeres e outras informações. 

O processo de socialização irá se desenvolver durante toda a infância e adolescência 

por meio das práticas e experiências vividas por eles. Este processo é complexo e 

dinâmico, que exige toda a participação ativa da criança, integrando todos os elementos 

do meio em que interage. A sociedade para esta é formada primeiramente pela família e 

pela escola, depois por outros elementos que irão compor o seu universo: amigos, outros 

adultos e pessoas da igreja. 

Principalmente a escola e as mídias irão funcionar como o papel de guardiãs e 

difusoras de valores que são indispensáveis para a socialização, que é um processo de 

relações humanas, na qual a criança primeiramente é ligada a família, sendo esta a 

instância principal para a primeira socialização. A escola como a família também está em 

meio à concorrência de outras instancias de socialização. 

As mídias não irão substituir a intersubjetividade das crianças, sua criatividade, ou 

ainda sua própria autonomia, mas os profissionais da educação devem pelo menos 

pensar como essas máquinas podem fornecer conteúdos nos quais as crianças irão 

construir sua própria cultura fazendo assim uma contribuição para a reprodução 

cultural de sua sociedade. 

Mediação familiar 

Para entender melhor o processo de mediação familiar, foi explorado o que mais 

chama a atenção das crianças na tevê. A partir da análise dos desenhos das crianças é 

possível perceber com suas representações como essa ferramenta está presente em suas 
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vidas. Durante o processo de pesquisa, ao serem perguntadas do que gostam de assistir, 

os programas televisivos mais citados foram às telenovelas e os desenhos animados. 

As telenovelas abordam algumas concepções que são internalizadas pelas crianças no 

sentido de uma ação positiva ou negativa. Existem os personagens considerados bons e 

os maus, que acabam envolvendo o receptor. O mau sempre perde no final da história. 

A família possui um papel de socializadora dessa criança e pode ter o papel de fazer 

mediação com as mídias, mas, muitas vezes ela não consegue promover a ampliação de 

debates com as crianças sobre determinados assuntos, deixando-as como apenas meros 

receptores do que a tevê transmite, não acontecendo reflexões sobre o que é assistido. 

Os desenhos elaborados pelas crianças na Figura 31 mostram como a tevê está 

presente no cotidiano familiar destas crianças. 

Figura 31 – a) 6 anos; b) 7 anos. 

O ambiente familiar, o espaço onde se acomodam junto à família, seja reunido na sala 

ou até mesmo em seus próprios quartos, demonstram o contato com a tevê. 

Foi observado também que geralmente no meio familiar às crianças assistem os 

mesmos programas que os adultos, ou seja, as novelas da rede Globo, jornais, os 

programas do Sílvio Santos e do Ratinho, com exceção dos desenhos animados, como 

são representados na Figura 32a, com a representaç~o do desenho “Cavaleiros do 

drag~o” e na Figura 32b, na representaç~o da telenovela “Morde e assopra”. Foi 

percebida a falta de mais programas infantis e educativos. 

(a) 

 

 

(b) 
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(a) (b) 

Figura 32 a) 6 anos; b) 7 anos. 

Assim é possível observar como a tevê está presente no cotidiano das crianças e em 

seu ambiente familiar, este que é responsável pela transmissão de patrimônios culturais 

e econômicos. Devemos estar sempre levantando novas concepções sobre esse meio de 

comunicação, que irá determinar ações e reflexões que muitas vezes nos passam 

despercebidos. A tevê também é fonte de aprendizagem. 

A mediação escolar: tevê um recurso de aprendizagem 

Para as crianças a tevê é considerada como um meio de aprendizagem e educação, 

conforme as frases citadas representam: “Eu apredo a resperta a minha mãe”. “Eu axito 

tezenho pica-pau”. “Eu axito nofela rebelde”. “Eu axito jonau”. “Eu axito joco”. “Eu axito 

codéu eic~o.” Apesar das crianças terem acesso a esse tipo de mídia, pouco se vem 

trabalhando com a tevê na escola levando em consideração o que realmente é 

significativo para as crianças. 

Na escola onde esta pesquisa foi realizada professores são mais atualizados e se 

preocupam em levar novas atividades para serem trabalhadas com suas crianças. 

Como conceitua (BELLONI, 2007) as instituições de ensino não é o único ambiente 

que leva a criança a aprender; elas levam muito em consideração o que veem na tevê, 

principalmente nas novelas, como diz um aluno de 7 anos: “Eu gosto de movela e 

desenho; o Jesuino protege as pessoas.” Ele gosta por que ele “protege as pessoas”, 

reconhecendo que isso é uma coisa correta a se fazer. Para as crianças de certa forma 

pode se observar a valorização positiva e negativa daquilo que recebem da televisão. 
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É possível constatar que a tevê exerce um poder sem precedentes e é preciso 

compreensão objetiva e crítica da linguagem e das mensagens da tevê. Nas escolas a tevê 

deve entrar como um objeto de estudo e não apenas como um recurso. Os professores 

devem vê-la como um meio de estudo em que estarão trazendo para a escola o cotidiano 

das crianças, principalmente essas em que a tevê substitui muito recursos culturais que 

elas não têm acesso. 

Considerações finais 

Por meio deste artigo e análise dos desenhos e frases elaborados pelas crianças a tevê 

é concebida como instrumento pedagógico que também educa e é aliada das escolas 

atuais como importante recurso para a elaboração de reflexões e opiniões críticas, bem 

como de interpretações subjetivas sobre o que é exibido e a mensagem como nos é 

concebida e como reagimos a ela. 

A tevê atua na sociedade como um objeto de necessidade que agrupa um conjunto de 

informações na qual é possível por meio de seu acesso, a possibilidade de conhecer e 

aprender, além de possuir entretenimento e diversão. Como conceitua (DELORME, 

2008): 

“Há desenhos e filmes de arte e de humor, ótimos para desenvolver a 

sensibilidade, o imaginário, a criatividade. Narrativas ficcionais de todo tipo 

permitem observar, discutir e compreender comportamentos e atitudes, 

situações de conflito, questões de moralidade e ética. Eles transportam para 

contextos de épocas passadas, familiarizam com ambientes e culturas de todas 

as latitudes e longitudes.” 

A recepção da mensagem televisiva pelo público infantil é de fundamental 

importância e de extrema relevância como recurso de aprendizagem em junção as 

práticas pedagógicas no contexto escolar, pois hoje a tevê já pode ser vista como uma 

escola paralela que caminha junto com os outros meios socializadores. 
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Leitura e escrita no contexto da literatura infantil 

Pedagogia/EaD – Polo de Bataguassu72 
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Ruiz, L. H. D. 75 
Santos, D. E. dos76 

Resumo 

Este trabalho objetivou levar aos alunos do 4º e do 5º ano da escola Manoel 

da Costa Lima, localizada em Bataguassu (MS), a literatura infanto-juvenil e 

seus afins, contextualizando a leitura e a escrita como dispositivos 

auxiliadores e beneficiadores para os eixos cognitivos, afetivos e estéticos.  

Este projeto foi desenvolvido no período de agosto a outubro de 2011 e 

contou com a participação de 40 alunos. Percebemos a necessidade de 

trabalharmos com a literatura, haja vista que, na realidade atual da escola, 

esse tipo de mecanismo iria auxiliar essas crianças, mesmo sabendo que na 

escola já exista planejamento e esforços na área, todavia com poucos 

resultados satisfatórios. Também há uma enorme falta de interesse por parte 

dos alunos em praticar a leitura e consequentemente a escrita, também 

pouca participação da família em auxiliá-los em casa. Esses problemas muitas 

vezes são ocasionados pelo fator socioeconômico, pais que trabalham e não 

tem tempo, ou às vezes pela omissão desses pais, por possuírem pouca 

instrução e não acreditarem que a aprendizagem seja algo relevante. Outro 

fator percebido, é que muitas vezes esses alunos ainda ficam expostos às 

metodologias tradicionais, em que o processo de construção de textos e de 

leitura  não dá margem à criatividade e à criticidade. A metodologia utilizada, 

neste trabalho, está alicerçada na promoção do incentivo à leitura e à 

construção de textos. Para tanto utilizamos vários textos para a leitura dos 

                                                        
72 Pedagogia – UAB/EaD Polo – Bataguassu-MS 
73 Acadêmica da 3ª série do curso de pedagogia/UAB-EAD/UFMS 
74 Acadêmico da 3ª série do curso de pedagogia/UAB-EAD/UFMS 
75 Acadêmico da 3ª série do curso de pedagogia/UAB-EAD/UFMS 
76 Acadêmico da 3ª série do curso de pedagogia/UAB-EAD/UFMS 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 443 

alunos, como, por exemplo: contos de fadas, gibis, poesias, parlendas, entre 

outros. Procuramos instigar a curiosidade dos alunos, por meio do mundo 

imaginário dessas obras, fazendo com eles se interessassem mais por esse 

universo da literatura. Referenciamo-nos nas ideias dos seguintes autores, 

Magda Soares, Maria A. Faria, Luis C. Cagliari e Emília Ferreiro. Concluímos 

que, nesses dois meses de projeto, houve um aumento significativo, por parte 

das crianças, no gosto pela leitura, na elevação do imaginário para a criação e 

produção de textos e o aumento do senso crítico delas nos exercícios de 

interpretação de texto. 
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Introdução 

A alfabetização, a leitura e a escrita são elementos fundamentais para a formação 

escolar de uma pessoa, assim como a invenção da escrita foi o momento mais 

importante da história da humanidade, pois somente por meio dos registros escritos o 

saber acumulado pôde ser controlado pelos indivíduos. Deve-se a esse saber acumulado 

pela escrita o fato de termos chegado aos meios atuais de registro e manipulação de 

dados. 

Dentro dessas áreas fundamentais de formação, surge a Literatura, que exerce 

importância no desenvolvimento cognitivo da criança, sendo um auxílio fundamental na 

escrita e na leitura, ampliando habilidades e competências na estrutura da 

aprendizagem dessa criança.  

Diante da importância da leitura e da escrita para a formação de leitores e autores de 

seus próprios textos, elaboramos o Projeto leitura e escrita no contexto da literatura 

infantil, o qual foi aplicado aos alunos da EE Manoel da Costa Lima, em Bataguassu, pelos 

acadêmicos do curso de Pedagogia a distância da UFMS, por intermédio do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, com fundamentos e objetivos centrados 

na construção dos eixos pertinentes à leitura, à escrita, proporcionando aos alunos 

daquela escola a prática e a utilização dos meios leitores, promovendo o crescimento 

cognitivo, afetivo e estético na sua aprendizagem.  

Sabe-se que a habilidade como falante é decisiva para ser um bom leitor, portanto a 

acesso a diversos meios literários e diversos gêneros textuais constroem a compreensão 

necessária para o desenvolvimento cultural e social da criança e do adolescente, 

buscando uma melhor e significativa formação na vida adulta e profissional. Quando 

uma criança ouve histórias, assiste à televisão, é perfeitamente capaz de entender o que 

ouve. É evidente que a compreensão não é igual à de um adulto, mas, quando não 

entende algo que julga importante saber, a criança pergunta.  

Por isso, se faz necessário a implementação de projetos paralelos para auxiliarem o 

aluno no cotidiano escolar, contribuindo também no trabalho do professor regente. É 

fato que projetos e programas suplementares têm sido de grande importância na 

construção do aprendizado das crianças, seja na disciplina a que se destina ou como 



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 445 

dispositivo interdisciplinar. O Trabalho com projeto oferece inúmeros benefícios tanto 

aos alunos quanto aos professores. Um número crescente de pesquisas acadêmicas 

indica que o uso do trabalho com projeto na escola aumenta a participação dos alunos, 

reduz a evasão escolar, estimula a capacidade de aprendizagem cooperativa e melhora o 

desempenho escolar (Fundação Educacional George Lucas, 2001). 

O trabalho com projetos é positivo tanto para o aluno quanto para o professor. Ganha 

o professor, que se sente mais realizado com o envolvimento dos alunos e com os 

resultados obtidos; ganha o aluno, que aprende mais do que aprenderia na situação de 

simples receptor de informações. Assim a informação passa a ser tratada de forma 

construtiva e proveitosa e o estudante desenvolve a capacidade de selecionar, organizar, 

priorizar, analisar, sintetizar o conhecimento. Foi o que o grupo de bolsistas do 

PIBID/Pedagogia a distância da UFMS constatou ao desenvolver projetos de intervenção 

na escola parceira junto aos estudantes e, especificamente, o projeto que se menciona 

neste texto.  

Referencial teórico 

O emprego da literatura na sala de aula visa possibilitar ao aluno várias 

possibilidades de aprender vertentes textuais. Desenvolvendo a competência 

comunicativa por meio de atividades com textos utilizados nas diferentes situações de 

interação comunicativa, ou seja, a aprendizagem da leitura e da escrita é imprescindível 

na vida social do aluno.  

O aluno muitas vezes elabora vários textos, porém, na sua grande maioria não sabe 

realmente o que está fazendo. O professor deve ter essa consciência de que o ensino não 

pode ficar preso a um emaranhado de textos e falas sem significado algum para o aluno. 

Quando este aluno não sabe sequer ler um texto com a devida propriedade, lê como 

pode e segue na escola com bastante dificuldade. Inerente a isso, o professor precisa 

estar preparado para passar orientações aos alunos, para que aprendam a leitura e a 

escrita de modo eficaz e prazeroso. 

“[...] É necessário, pois, que o mediador da leitura – o professor, o animador – 

conheça razoavelmente bem tais instâncias do discurso literário. Assim ele 

pode perceber as sutilezas e as muitas maneiras de ler um livro, atendendo 
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assim sempre as expectativas e competências dos pequenos leitores. [...] 

tornará a atividade de leitura em sala de muito mais rica e prazerosa.” (FARIA, 

2010, p. 13) 

Para Vygotsky (1991), a linguagem é um instrumento mediador e organizador 

essencial para a constituição da consciência e do sujeito. No diálogo com o outro, 

durante as relações sociais, é possível estabelecer interações que promovam a formação 

da consciência do indivíduo, que por sua vez, resultam de construções sobre a realidade 

no interior da vida mental do indivíduo. 

Nesse contexto, a literatura mostra-se como objeto fundamental para o processo de 

alfabetização e formação do aluno, quanto sujeito social. Na literatura infantil a criança 

encontra lugar para interagir com as regras da língua, encontrando várias possibilidades 

de transgredi-las.  

Ferreiro (1985), em suas pesquisas, conclui que a informação obtida através da 

participação da criança em atos sociais dos quais fazem parte o ler e o escrever é a mais 

rica no que diz respeito à indagação sobre a função social da escrita. 

Importante salientarmos que, atualmente, faz-se necessário saber ler e escrever, mas 

o mais importante é realmente entender o que se está fazendo, neste contexto. Municiar 

os alunos de um instrumento de luta para colocá-los de modo mais efetivo e eficaz na 

sociedade: “o uso da linguagem adequado {s mais diversas situações comunicativas em 

que eles estiverem inseridos, que vão além das situações escolares e se estendem para 

quaisquer situações de sua vivência em sociedade”. (SOARES, 1988, p. 45). 

O contexto sócio cultural vivenciado pelos sujeitos se apresenta como fator 

determinante no processo de aquisição da leitura e da escrita. Nessa perspectiva a 

alfabetização como meio de aprendizagem não pode ser esquecida, uma vez que o 

homem interage com o meio social e dependendo dessa relação sua vivência é 

construída, de modo que a relevância da relação dialética entre homem e natureza é 

considerável. 

Outro fato importante considerado por Cagliari (2010) é deixar que os alunos 

demonstrem sua capacidade espontânea na produção de textos, haja vista que, neste 

processo, eles estarão enfrentando novos desafios, construindo hipóteses sobre a 
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ortografia. O autor ressalta ainda que uma forma de valorizar as atividades de escrita 

dos alunos poderia ser por meio de uma medida simples: os professores não deveriam 

dar muita atenção aos erros ortográficos, e sim apostar na capacidade das crianças de 

escrever e se autocorrigir. De fato isso seriam um grande estímulo e um grande desafio 

que os alunos teriam na escola, e uma motivação apropriada para a escrita. 

As atividades leitoras associadas ao cotidiano escolar e que pudemos proporcionar 

aos alunos da escola parceira, durante o desenvolvimento do projeto citado, estão sendo 

vistas como um suporte para despertar o prazer de ler, considerado como força 

propulsora que reforça os ideais de promover o processo de letramento dos alunos ao 

experimentarem o gosto do ato de ler. 

Atividades desenvolvidas 

Foram desenvolvidas várias atividades ao longo da aplicação do projeto, tais como: a) 

na primeira semana fizemos testes de leitura com os alunos, para verificarmos como 

eles se portavam com a leitura em voz alta, como estava a dicção e pronúncia, utilizamos 

livros infantis, gibis e textos retirados da internet; b) trabalhamos com ditados, para 

verificarmos como estava a escrita deles; c) trabalhamos com interpretação de textos, 

utilizando textos fáceis e com conteúdo endereçado à idade dos alunos; d) trabalhamos 

com pinturas das ilustrações textuais propostas, para estimular a criatividade e a 

criticidade, relacionando a cor aos objetos e aos personagens dos textos; e) os alunos 

fizeram a reescrita de algumas histórias retiradas de livros de contos de fada, como por 

exemplo, Rapunzel, a Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho e outros. Estas reescritas 

podiam ser com o uso dos próprios personagens  de  outros criados por eles; f) 

realizamos rodas de leitura em sala de aula e tivemos uma oportunidade também de 

fazê-la na biblioteca do SESI, trabalhando inclusive com o lúdico, utilizando fantoches, 

(contos e adivinhas) para aguçar a criatividade das crianças. 

Nas duas últimas semanas, distribuímos folhas com ilustrações do cotidiano (festa de 

aniversário, piquenique no parque, jogos esportivos, passeio com amigos, etc.) para que 

eles criassem suas próprias histórias, utilizando como base aquelas ilustrações. 
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Resultados obtidos 

Por meio do projeto desenvolvido junto às crianças da escola parceira, percebeu-se o 

aumento do gosto pela leitura e do imaginário para a criação e produção de textos, 

melhora do senso crítico nos exercícios de interpretação de texto, avaliados no dia-dia. 

Houve um aumento significativo, por parte das crianças, no gosto pela leitura, na 

elevação do imaginário para a criação e produção de textos. Verificou-se, ainda, o 

desenvolvimento das linguagens oral e escrita de maneira geral, enriquecimento do 

vocabulário e a familiarização com diversos gêneros textuais. 
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Viajando com a leitura 

Pedagogia / EaD -  Polo de Bataguassu 

Miguel, A. D. R. 
Ferreira, K. R. 
Santos, M. G. 

Resumo 

Este trabalho foi realizado com alunos do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, da Escola Estadual Professor Braz Sinigáglia, na cidade de 

Bataguassu, no estado do Mato Grosso do Sul. O projeto “Viajando com a 

Leitura” teve como objetivos: intensificar o uso das linguagens oral e escrita, 

promover o prazer e o gosto pela leitura, a fim de favorecer o aprendizado e 

ampliar o vocabulário deles, para que possam tornar-se cidadãos mais 

críticos, capazes de interpretar, compreender, associar conhecimentos, 

produzir textos, discutir, expressar e analisar opiniões. Sabe-se que os 

professores são os principais agentes na promoção dessa prática e a escola é 

o principal espaço para isso. O universo escolar e seus profissionais têm 

papel indispensável na promoção da leitura tendo em vista o processo de 

letramento das crianças.  A metodologia adotada, no projeto desenvolvido, 

amparou-se nos referenciais teóricos de Ferreiro (2010), Soares (2002), 

Faria (2010) e Cagliari (2004). Foram aplicadas a cada turma aulas utilizando 

fantoches, teatro de varetas, confecção da agenda alfabética, produção de 

texto, leituras de obras infantis e produção de livros de pano. As aulas foram 

planejadas e desenvolvidas pelas três bolsistas, supervisionadas pela 

professora supervisora Sônia Aparecida Perrinchelli Cavalheiro. Não foi 

encontrada nenhuma dificuldade por parte das bolsistas ao realizarem esse 

projeto. O projeto “Viajando com a Leitura” propôs o planejamento de aulas 

descontraídas, procurando incentivar a leitura prazerosa e atividades 

diferenciadas, saindo da rotina das salas de aulas. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios.  Os alunos sentiram-se estimulados com as aulas. 
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Introdução 

O propósito do subprojeto de intervenç~o “Viajando com a leitura”, desenvolvido 

pelas acadêmicas do PIBID/Pedagogia a distância, junto à Escola Estadual Professor 

Braz Sinigáglia, foi de colaborar e somar esforços no sentido de diminuírem as 

dificuldades no processo de leitura e de escrita apresentadas por alguns alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental daquela unidade escolar. 

O subprojeto “Viajando com a Leitura” tem como objetivo intensificar o uso das 

linguagens oral e escrita, visando promover o letramento nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental para que os estudantes se tornem leitores competentes, capazes de 

interpretar, compreender associar conhecimentos, produzir textos, discutir, expressar e 

analisar opiniões. Esse subprojeto faz parte de um projeto maior do PIBID do Curso de 

Pedagogia a distância, denominado “Promoç~o de pr|ticas de letramento na escola 

pública”. 

O subprojeto “Viajando com a leitura” apresentou situações de aprendizagem 

interdisciplinares de forma contextualizada, já que sempre envolveu atividades 

dinâmicas e articuladas  em que a linguagem oral e escrita, se inter-relacionam, pois 

sempre envolveu tarefas que se articulam em diferentes conteúdos, como por exemplo, a 

utilização de fantoches manipuláveis, confecção da agenda alfabética, avental que conta 

histórias, produção de textos, leituras de obras infantis,  produção de livros de panos e 

produção de HQs utilizando a informática. 

Trata-se de um projeto inovador que também proporcionou aos futuros docentes 

bolsistas do PIBID um ganho em experiências metodológicas e práticas avançadas no 

processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita, sendo também um recurso 

importante como auxiliar no processo educacional. 

Referencial teórico 

Dentro da perspectiva apresentada na introdução deste texto, tomamos como base o 

conceito de Cagliari: 

“As crianças vivem em contato com vários tipos de escrita: os logotipos, as 

placas de trânsito, rótulos e cartazes, além de textos de revistas, jornais, 

televisão etc. Todas essas informações e vivências devem ser aproveitadas pelo 
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professor para, juntamente com os alunos, refletir sobre as possibilidades da 

escrita e observar que marcas muito individual restringem a possibilidade da 

leitura e que, para facilitar a comunicação entre todas as pessoas de uma 

sociedade, é que se estabeleceu um código, se convencionou um desenho para 

as letras. É importante que, logo de início, a professora vá esclarecendo os 

alunos a respeito das distinções entre fala, escrita e desenho.” (CAGLIARI, 2010, 

p.91). 

A pessoa que lê tende a conhecer sempre melhor o mundo. Conhecendo-o terá 

condições de atuar melhor sobre ele, modificando-o e aperfeiçoando-o. 

Além de enriquecer o seu vocabulário, o leitor passa a conhecer outros pensamentos 

e pensadores, diversas opiniões, sob diferentes pontos de vista. Ao ler, o ser humano 

amplia o seu universo, descobre novas maneiras de ver a vida, interpretá-la, de observar 

e refletir criticamente. Nesse sentido a Escola tem um papel fundamental ao promover a 

leitura por meio do processo de letramento das crianças. 

Para Cagliari (2010) o processo de alfabetização inclui muitos fatores e, quanto mais 

ciente estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de conhecimento, de 

como as crianças se situam em termos de desenvolvimento em que está acontecendo a 

alfabetização, mais condições terá esse professor de encaminhar, de forma agradável e 

produtiva, o processo de aprendizagem sem os sofrimentos habituais. 

Há apenas alguns anos acreditava-se que o processo de alfabetização começava e 

acabava dentro do ambiente escolar e que o método adequado garantia ao professor o 

controle do processo de alfabetização dos alunos. Porém, em poucas décadas a realidade 

mostrou-se adversa trazendo novos desafios e exigindo uma nova visão e interpretação 

que trouxesse novas soluções. 

A Escola, especialmente a brasileira, acabou por sofrer grandes problemas junto às 

novas gerações de estudantes, culminando com dificuldades básicas de alfabetização e 

letramento.  Neste sentido o PIBID surge como uma importante alternativa para ajudar a 

vencer tais problemas mediante a aplicação de uma metodologia diferenciada que vem 

de encontro as necessidade de estudantes dos anos iniciais e de acadêmicos em processo 

de formação. 
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Segundo Soares (2002), letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de 

leitura e de escrita, em um contexto específico, e com essas habilidades se relacionam 

com as necessidades, valores e práticas sociais. Por isso, é papel da escola promover 

situações que favoreçam aos alunos o conhecimento, de modo que aprendam a produzir 

e interpretar textos e consequentemente saibam utilizá-los no seu dia a dia, em 

contextos específicos.  

Tal afirmação vem de encontro aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (BRASIL, 2001, p. 30), quando diz que "são os textos que favorecem a 

reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e 

abstratas, os mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada", que é um 

dos objetivos do Ensino Fundamental. 

Atividades desenvolvidas 

O subprojeto mencionado anteriormente foi realizado com alunos do 3º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, da Escola Estadual Professor Braz Sinigáglia e teve como objetivo 

intensificar o uso da linguagem oral e escrita, promovendo o gosto pela leitura e 

produções de textos por parte dos alunos. As aulas e as oficinas foram planejadas e 

executadas com o intuito de desenvolver a habilidade da escrita e da leitura, num 

processo dinâmico, diferenciando nossa metodologia da metodologia das professoras 

regentes em sala de aula mediante o emprego de atividades lúdicas conforme descrito 

abaixo. 

Ao planejar as aulas deu-se ênfase à escrita, à leitura e à produção textual, utilizando 

algumas estratégias como, por exemplo: confecção prévia de materiais aprendidos no 

curso de Pedagogia. 

A cada aula utilizava-se metodologias diferenciadas, possibilitando aos estudantes a 

pensar, a questionar, a concordar ou discordar, enfim, interagir no sentido de expor as 

suas ideias. 

As aulas ministradas tornaram-se mais divertidas e atraentes para os alunos que 

demonstram claramente, através de atitudes, o gosto pela leitura e a elevação da sua 

autoestima. 
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Essa metodologia foi o grande diferencial deste subprojeto, pois o professor regente 

sempre leciona em uma turma numerosa e raras vezes consegue a interação com todos 

os alunos. 

Para a execução das aulas foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Rodas de leitura 

Sentados em círculo os alunos fizeram a leitura sucessivamente, um a um. 

Teatros de varetas 

Primeiramente houve a escolha dos animais que seriam trabalhados pelos alunos, 

para a elaboração dos fantoches de vareta. Após a escolha do animal os alunos 

confeccionaram e produziram textos descrevendo-os. Para encerrar a oficina os 

estudantes executaram o teatro para a turma do 3º ano, conduzindo suas varetas e 

contando suas histórias. 

Produções textuais 

Foi levado o livro de pano com a história infantil “A galinha dos ovos de ouro”, e 

textos impressos. Houve uma leitura coletiva e depois individualizada. Esses textos 

impressos foram totalmente recortados separando a sua estrutura. Em seguida 

distribuímos aos alunos os textos recortados e pedimos para que eles os montassem 

dando-lhes a organização textual original. 

Leituras com fantoches 

Lemos o conto “A tartaruga e a lebre”, com a utilizaç~o de fantoche. Os estudantes 

discutiram, refletiram e questionaram sobre a história, depois reescreveram o conto em 

seus cadernos e produziram um desenho para a ilustração de cada texto.  

Vídeos de histórias 

Foram levados textos impressos, houve a leitura coletiva e individual. Ao assistirem 

aos vídeos os alunos tiveram um momento de cinema com pipoca e guaraná. Os vídeos 

assistidos foram: “Peter Pan”, “Os três porquinhos” e “Pinóquio”. A seguir os estudantes 

recontaram todas as histórias, produziram desenhos e procuraram no dicionário os 

significados de algumas palavras. 
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Agendas de frutas e endereços 

Para um maior reconhecimento do alfabeto, foram confeccionadas agendas de frutas 

e de endereços em papel sulfite. Os estudantes associavam as letras do alfabeto com as 

letras iniciais das frutas. O mesmo foi feito na construção da agenda de endereços. Para 

concluir a oficina os alunos degustaram as frutas que estavam contidas na agenda e as 

descreveram.  

Livros de pano 

Foram confeccionadas previamente as páginas dos livros, pelas acadêmicas. Os alunos 

ilustraram e reescreveram histórias já conhecidas. Após a conclusão do livro, estes 

ficaram expostos na biblioteca da escola e na feira de ciências, a fim de socializar o 

trabalho do PIBID com toda a sociedade escolar. Os alunos participantes divulgaram 

seus livros para os demais alunos da escola, incentivando assim o hábito da leitura e 

valorizando a literatura. 

Avental de histórias 

Foram construídos aventais que serviam de cenários de histórias, para que os alunos 

pudessem recontar os contos clássicos. Cabia aos alunos colar os respectivos 

personagens (como, por exemplo: “Chapeuzinho vermelho” e “Os Três Carneirinhos”) no 

avental, dando-lhes vida, tornando assim, um reconto divertido e dinâmico. 

Histórias em quadrinhos 

Na sala de informática os estudantes produziram textos e ilustraram histórias em 

quadrinhos com os personagens da “turma da Mônica” de Maurício de Souza. 

Resultados obtidos 

Os resultados das oficinas e das aulas ministradas foram considerados excelentes 

junto a todos os integrantes do subprojeto, sendo que o aproveitamento dos alunos 

participantes foi bastante positivo, conforme levantamento realizado pela supervisora 

do PIBID na escola. 

Segundo pesquisa realizada pela supervisora do PIBID/PEDAGOGIA junto as 

professoras regentes, os estudantes demonstraram maior habilidade em relação à 

leitura e à escrita em sala de aula.  
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Projeto Literatura Infantil 

Pedagogia /EaD – Polo de Miranda 

Goes, G. dos S. 
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Marques, D. F. 
Ottoni, R. C. 

Ramos, A. dos S. 
Silva, J. da  

Silva, M. R. da 
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Resumo 

O Projeto Literatura Infantil e os subprojetos: Acompanhamento Escolar; 

Aprendendo através dos contos; A Bailarina Saltitante e o Palhaço Pé de 

Gigante; Alfabetizando através do lúdico e Gincana Literária foram realizados 

com alunos do 2º ano, sendo do período matutino as turmas A, B, C do 

período vespertino das turmas D, E, F, abrangendo um total de 132 alunos do 

Ensino Fundamental da Escola Parceira – CAIC Maria Henriqueta Rebuá Siufi, 

nos meses de março a setembro de 2011. Tivemos como objetivo incentivar o 

interesse pela leitura na idade em que todas as habilidades se formam, ou 

seja, na infância. A literatura infantil deve fazer parte da rotina das crianças 

uma vez que, por meio da literatura, o professor pode despertar a 

imaginação das crianças. Nesse sentido a literatura infantil é uma peça 

fundamental para esse desenvolvimento. Ao observarmos essa necessidade 

na escola parceira e tendo em vista a dificuldade encontrada pelas crianças 

em relação à leitura, acreditamos que as narrativas despertam o interesse 

das crianças visto que esta atividade proporciona prazer, pois a criança que 

gosta muito de ouvir histórias e é estimulada, vê satisfeita sua fantasia, 

desejará também ler sozinha na busca de satisfazer sua curiosidade. Para 

desenvolvermos o projeto, com a intenção de tornar as atividades mais 

atrativas e também enriquecedoras para a aprendizagem das crianças, 

utilizamos vários recursos para a narração de histórias como: dramatização 

das histórias infantis, teatro de fantoches, confecção de livros de pano, 
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produção oral e escrita, criação de desenhos, rodas de leitura e 

acompanhamento escolar individual e em grupos, além de outras estratégias. 

A elaboração do projeto seguiu etapas previamente estabelecidas, conforme 

as necessidades apresentadas pelas crianças. O Projeto de Literatura Infantil 

atingiu seu objetivo principal que foi o de proporcionar às crianças o prazer 

pela leitura e o gosto pelo ouvir histórias, o que possibilitou maior êxito no 

rendimento escolar delas. 
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Introdução 

O trabalho partiu de um projeto geral do Grupo PIBID/Pedagogia/EaD “Promoç~o de 

práticas de letramento na escola pública”, desenvolvido pelas bolsistas e acadêmicas do 

curso de Pedagogia a distância ( polo de Miranda).  

Dentro do projeto geral, elaboráramos um específico: o projeto Literatura Infantil, 

que teve por objetivo primordial promover a alfabetização e o letramento na escola 

parceira, forma significativa, com um trabalho diferenciado por meio da ludicidade que 

viesse de encontro às necessidades e às dificuldades nas áreas da leitura e da escrita, 

apresentadas pelos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da escola parceira CAIC - 

Maria Henriqueta Rebuá Siufi.  

O projeto, tal qual foi proposto, implicou no ensino de leitura e de escrita de forma 

dinâmica, descontraída e alegre, no sentido de estimular e garantir cada vez mais a 

aprendizagem dos alunos. Dessa forma possibilitou aos alunos do 2º ano o 

conhecimento das atividades que foram desenvolvidas, tais como: rodas de leitura, 

dramatização através de fantoches e teatro, bingo de palavras, atividades orais e 

escritas, jogos pedagógicos, músicas educativas, acompanhamento individual. A inclusão 

da Literatura Infantil no desenvolvimento de habilidades de escrita e de leitura é de 

suma importância para o processo de formação de leitores críticos, autônomos e 

criativos, promovendo a continuidade do letramento e da alfabetização, iniciado antes 

mesmo do processo de escolarização das crianças que já chegam à escola com uma 

bagagem significativa de conhecimento referente ao nosso sistema de escrita que 

precisa ser ampliado, aperfeiçoado e valorizado pelos educadores de forma dinâmica, 

criativa e lúdica. 

Referencial Teórico 

Muitos são os educadores, pesquisadores e escritores de livros infantis que 

reconhecem e enfatizam a importância do lúdico na vida e no cotidiano das crianças, 

principalmente da literatura infantil no espaço escolar como instrumento não só de 

entretenimento, como de conhecimento, informação e aprendizagem. Segundo Faria 

(2010, p.133): 
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“Estabelecer aulas de leitura coletiva e espontânea na sala de aula, com livros 

escolhidos pelo professor ou pela turma, ou por sugestão de alunos, com troca 

de ideias sobre a narrativa, com finalidade apenas de ler a história pelo prazer 

de ler uma narrativa.”  

Portanto o uso de contos da literatura infantil na alfabetização das crianças dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental é muito importante, pois amplia a imaginação, 

desenvolve a criatividade e se torna um caminho atrativo e interessante para o ingresso 

da criança no mundo letrado tornando as práticas pedagógicas mais interessantes, 

significativas e contextualizadas em oposição às abordagens tradicionais que dificultam 

e comprometem o processo de aquisição e desenvolvimento da língua escrita pela 

criança, fazendo com que os educadores que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental e estudantes reflitam sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas visando 

melhorar a qualidade do ensino oferecido às crianças, gerando condições das mesmas 

participarem ativamente e significativamente da construção do conhecimento referente 

à língua. 

Dessa forma, utilizamos a literatura infantil para contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem referente à aquisição da língua escrita pela criança, promovendo o 

gosto e o hábito da leitura e, por conseguinte, aprimorando o nível de letramento e de 

alfabetização desse aluno que por diversos fatores de ordem social, emocional, 

pedagógico, entre outros, estão encontrando dificuldades para prosseguir de forma 

positiva no processo de escolarização, que muitas vezes também precisa ser refletido 

constantemente com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino ofertado à 

comunidade. Cagliari (2009) salienta que algumas dificuldades que os alunos 

apresentam referente à escrita e à leitura estão relacionadas à variação linguística, a 

relação que as crianças fazem da fala com a escrita que muitas vezes passa despercebida 

pelo professor. 

Como a fase da alfabetização é relevante para o progresso do estudante nos estudos, 

os educadores devem estar comprometidos com o seu trabalho e com o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, reflexivas e dinâmicas, centradas 

no aluno, que deve ser o foco do trabalho pedagógico desenvolvido. Para tanto, é de 

suma importância que os educadores estejam em constante capacitação, aprendizagem e 
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aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas. Mediante a leitura de alguns livros que 

tratam da Alfabetização e do letramento como Ferreiro (2010) podemos perceber que a 

criança desenvolve um intenso trabalho cognitivo referente à aquisição da língua escrita 

demonstrando que o mesmo ocorre de forma gradativa e se inicia antes do processo de 

escolarização de forma contextualizada e significativa. Por isso a importância de práticas 

educativas que sejam dinâmicas, motivadoras e prazerosas porque facilitam o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos diante do objeto de conhecimento. 

Outra autora que nos trouxe importantes informações e conhecimentos  referentes ao 

processo de letramento e alfabetização foi Soares (2000)  ao enfatizar em sua obra que, 

na atualidade,  ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever é insuficiente para vivenciar 

plenamente a cultura escrita e responder às demandas da sociedade atual,  precisando 

letrar-se, ou seja, tornar-se um indivíduo que não só saiba ler e escrever, mas  que seja 

capaz de exercer as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em 

que vive. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de desenvolver intervenções 

pedagógicas que promovam o letramento e a alfabetização dos estudantes desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental reduzindo as dificuldades de leitura, de escrita e de 

compreensão de textos de forma significativa e construtiva. A referida autora afirma que 

é preciso alfabetizar letrando. Para Soares (2000) "alfabetizar letrando significa orientar 

a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver com práticas reais de 

leitura e de escrita".  

Por isso, percebe-se a importância de se desenvolver práticas pedagógicas dinâmicas, 

construtivas e contextualizadas fazendo uso da Literatura Infantil como instrumento de 

entretenimento, informação, conhecimento e aprendizagem de forma adequada e 

significativa promovendo a alfabetização e aprimorando o nível de letramento dos 

alunos de forma simultânea através da prática da leitura e da escrita de textos que são 

interessantes e relevantes para os alunos.  Para tanto, Faria (2010) enfatiza que o 

educador precisa ter uma formação adequada para saber utilizar a  Literatura Infantil de 

forma  significativa e produtiva, sabendo explorar ao máximo todas as possibilidades 

que os livros de histórias infantis oferecem aos alunos e educadores na construção do 

conhecimento de forma lúdica e prazerosa. Para ela, os educadores ou animadores que 

trabalham com a Literatura Infantil precisam ter uma formação literária básica para  
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desenvolverem um trabalho pedagógico por meio da Literatura Infantil 

construtivamente.  

Conclui-se então, que os autores citados em nosso trabalho contribuíram 

significativamente com o aumento do nosso conhecimento sobre o ensino da linguagem 

na escola e com as atividades desenvolvidas por nós para promover o letramento e 

alfabetização, ao utilizarmos a Literatura Infantil como instrumento de entretenimento, 

de informação e de aprendizagem, o que nos proporcionou desenvolver atividades de 

ensino  dinâmicas, contextualizadas e construtivas. 

Atividades Desenvolvidas 

Visando desenvolver o letramento e a aprendizagem dos alunos da escola parceira foi 

desenvolvida de forma lúdica através dos subprojetos às seguintes atividades:  

Rodas de leitura – trabalhamos com os alunos no contra turno, confeccionamos 

livros de pano com os clássicos infantis;  

Dramatização através de fantoches e teatros – na dramatização foram trabalhados 

contos infantis, tais como: Chapeuzinho vermelho, Os três porquinhos, A bailarina 

saltitante e o Palhaço pé de gigante e no teatro de fantoches trabalharam Pinóquio; 

Bingo de palavras – a atividade foi desenvolvida no contraturno, confeccionamos 

fichas de palavras, usamos grãos de feijão para marcar cada letra sorteada. Usamos o 

alfabeto móvel em madeira; 

Atividades orais e escritas – leitura e interpretação dos contos trabalhados; 

Jogos Pedagógicos – trabalhamos com jogos de memória, troca letras, dado sonoro; 

Músicas educativas – na apresentação da peça teatral Bailarina saltitante e o Palhaço 

pé de gigante cantamos o alfabeto e as vogais, cantamos também cantigas de rodas 

utilizando o livro de pano; 

Acompanhamento individual – foi realizado através das dificuldades de leitura e 

interpretação dos alunos. Os professores regentes os indicaram para participar do 

acompanhamento. Foi realizado também no contraturno. Neste caso não só trabalhamos 

com a literatura, mas com todas as demais matérias, como: Português, História, 

Geografia e Produção de texto. 
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Resultados obtidos 

O projeto apresentou resultados positivos, pois conseguimos atingir os objetivos 

propostos nele, proporcionando um melhor desempenho aos alunos na leitura e no 

gosto de ouvir histórias. Foi significativo, interessante e dinâmico despertando nos 

alunos o prazer de aprender por meio da prática da leitura e da escrita, porém 

percebemos que ainda há alunos com dificuldades na escrita, na leitura e na 

interpretação de textos.  
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Ampliação de conceitos DST/AIDS e Imunologia no Ensino de 

Biologia 
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Gomes, P. R. 
Cardozo, C.  

Resumo 

O estudo da Biologia no Ensino Médio, em conjunto com outras disciplinas, 

tem por finalidade preparar o estudante para a academia e também para o 

convívio em sociedade, onde se aplicam os conceitos aprendidos em sala de 

aula para a compreensão dos fenômenos que nos cercam. Por ser uma área 

de estudos tão ampla, cabe ao professor de Biologia tratar de assuntos 

interdisciplinares e de importância social como sexualidade, saúde, higiene, 

drogas, dentre outros. Muitas vezes, porém, este não pode deixar de lado o 

cumprimento de seu conteúdo programático anual para o desenvolvimento 

de tais temas, devido ao limite de carga horária. Por conseguinte, os alunos 

do PIBID - Biologia de Campo Grande-MS trouxeram à pauta algumas 

questões de grande relevância no que diz respeito à educação para formação 

de cidadãos conscientes, as quais são também alvo em avaliações externas. 

Todas as atividades do grupo foram desenvolvidas com o princípio de aguçar 

a visão crítica dos alunos, de modo que eles possam avaliar e interpretar os 

dados e, assim, tirar suas conclusões sobre os temas propostos. No decorrer 

do trabalho, foram abordados dois eixos temáticos principais de atividades 

complementares ao Ensino de Biologia, sendo elas: Oficinas de “DST/AIDS e 

Métodos Contraceptivos” e de reforço para o Enem 2011. As atividades foram 

desenvolvidas com as turmas de 3o Ano do Ensino Médio, na E. E. Dona 

Consuelo Müller e na E. E. Arlindo de Andrade Gomes. Considerando a 

import}ncia do tema “DST/AIDS” no contexto escolar e social, foi 

desenvolvida uma oficina com atividades lúdicas e apresentação oral, 
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enfatizando novidades sobre tratamento, sintomas e principalmente 

prevenção das principais DSTs e da AIDS. Além disso, foram desenvolvidas 

dinâmicas que grupo ilustrando a cadeia de transmissão de tais doenças. 

Foram trabalhadas, também, relações éticas e dificuldades encontradas por 

portadores do vírus HIV na sociedade moderna em relação ao preconceito 

sofrido. Para esta abordagem, efetuou-se a leitura e discussão do 

depoimento: “Vivo com AIDS desde que nasci”.  A segunda oficina baseou-se 

na abordagem de assuntos incluídos em provas anteriores do Enem (2009 e 

2010), envolvendo a área de Imunologia. Inicialmente, foi realizada uma 

atividade para apresentação do Enem como exame unificado para admissão 

de jovens e adultos nas universidades públicas. Foram selecionadas questões 

“típicas” deste modelo de avaliaç~o, que regem a interpretaç~o de fenômenos 

e dados (gráficos, tabelas, textos, figuras, etc.).  Em seguida, foram abordadas 

questões sobre Imunologia, e a resolução e discussão das mesmas envolveu o 

desenvolvimento do tema imunidade passiva x imunidade ativa. Foi realizada 

uma atividade em grupo, onde os alunos deveriam interpretar informações 

contidas em “bulas” de vacinas integrantes do calendário infantil. Foi 

observado um efeito positivo durante a discussão das questões do Enem, 

referindo-se tanto ao aproveitamento da explanação teórica quanto à 

cooperação durante a dinâmica proposta. A atividade possibilitou interação e 

debates entre os grupos, interpretação e aplicação de conceitos. A abordagem 

destes temas por licenciandos do PIBID permitiu aos estudantes do Ensino 

Médio vincular seus conhecimentos de vírus, bactérias, protozoários e 

fungos, vistos em sala, à compreensão dos assuntos abordados durante as 

oficinas. Através deste embasamento teórico, fornecido durante o ensino 

formal, eles puderam interpretar os dados fornecidos. 
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Introdução 

O estudo de Biologia no Ensino Médio, em conjunto com outras disciplinas, tem por 

finalidade preparar o estudante para a academia e também para o convívio em 

sociedade, onde se aplicam os conceitos teórico-metodológicos vistos em sala para a 

compreensão de fenômenos que nos cercam. 

Por constituir uma área de estudos tão ampla, cabe ao professor de Biologia tratar de 

assuntos interdisciplinares e de importância social como sexualidade, saúde, higiene, 

drogas, dentre outros. Muitas vezes, porém, o professor não pode deixar de lado o 

cumprimento de seu conteúdo programático anual para o desenvolvimento de tais 

temas, devido ao limite de carga horária. Por conseguinte, os alunos do PIBID-Biologia 

de Campo Grande-MS trouxeram à pauta algumas questões de grande relevância no que 

diz respeito à educação formal para formação de cidadãos conscientes, as quais são 

também alvo em avaliações externas. Com este enfoque, foram selecionados então os 

temas de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) /AIDS e Métodos Contraceptivos.  

Todas as atividades do grupo são desenvolvidas com o princípio de aguçar a visão 

crítica dos alunos, de modo que eles possam avaliar e interpretar os dados e, assim, tirar 

suas conclusões sobre os temas propostos.  

REFERENCIAL teórico 

O Ministério da Educação (MEC) vem, aos poucos, objetivando e melhorando a 

formação continuada dos professores de Ciências e Biologia, com a finalidade de mudar 

a realidade do ensino público brasileiro. Segundo Brito et al. (2008), apesar de as 

grandes discussões a respeito da natureza do conhecimento científico e do ensino de 

Ciências e de Biologia estarem acontecendo há cerca de 20 anos, faz-se presente nas 

escolas, ainda hoje, uma visão de ciência cujos pressupostos datam do século XVII. 

Quando se trata de Educação, Gadotti (2000) relata que o conhecimento tem presença 

garantida em qualquer projeção que se faça do futuro. Por isso, há um consenso de que o 

desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da sua educação. Nesse 

contexto, as perspectivas para a educação são otimistas. 

Segundo Souza et al. (2010), “a participaç~o do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas no Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência – PIBID da 
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CAPES/MEC, a partir de 2010, permitiu a introdução de 10 acadêmicos licenciandos no 

meio escolar. Amparados sobre um contexto de formação universitária, os estudantes 

abrem-se a um contexto de prática profissional, onde há espaço para a reflexão e a 

experimentação de aplicação de novas práticas didáticas.”  

“Para várias pessoas, escolher a docência como profissão é um ato de muita 

coragem, pois se sabe que no Brasil o progresso da educação caminha a passos 

lentos e repletos de disparidade regionais. Diante dessa triste realidade, é fácil 

perceber a carência de professores, principalmente nas disciplinas: Química, 

Física, Biologia e Matemática. Mas a que se deve tamanha carência de docentes 

nessas áreas, será que é apenas pela quantidade de vagas ofertadas nas 

universidades ou porque os alunos que ingressam nesses cursos vão se 

desencantando e se evadindo?” (Santos e Lorenzo, 2011)  

Os bolsistas do PIBID, segundo orientações do MEC (Brasil, 2009), têm oportunidade 

de se dedicar ao estágio nas escolas públicas, antecipando o vínculo entre os futuros 

mestres e as salas de aula da rede pública; uma vez graduados, podem se comprometer 

com o exercício do magistério na rede pública. O PIBID permite, então, uma articulação 

entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais 

e municipais, incentivando a carreira do magistério nas diversas áreas da Educação.  

O grande desafio do professor é possibilitar ao aluno desenvolver as habilidades 

necessárias para a compreensão do papel do homem na natureza. Os conteúdos de 

Biologia devem propiciar condições para que o educando compreenda a vida como 

manifestação de sistemas organizados e integrados (Brasil, 2006). A conduta do 

professor é apresentada como referência para seus alunos, que via de regra espelham-se 

em seus mestres preferidos para escolherem sua profissão ou na prática de 

apresentações (debates, seminários, explanações orais e escritas) em sala. O docente 

carrega a maior parte da responsabilidade em garantir a aprendizagem de ciências pelos 

alunos (Vasconcelos et al., 2002). 

Chalita (2001), afirma que: 

“[...] A alma de qualquer instituição de ensino é o professor. Por mais que se 

invista na equipagem das escolas, em laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, 

quadras esportivas, piscinas, campos de futebol - sem negar a importância de 
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todo esse instrumental -, tudo isso não se configura mais do que aspectos 

materiais se comparados ao papel e à importância do professor [...]” 

Para Rodrigues (2008), “as novas propostas de ensino devem abranger dimensões 

humanas que, atualmente, são pouco requeridas e que, por sua vez, estão relacionadas 

aos sentimentos, às emoções, aos valores para, possivelmente, poder construir um 

futuro melhor”.  Neste pressuposto, Vasconcelos et al. (2002) afirma estarmos entrando 

na era do que se costuma chamar a “sociedade do conhecimento”. A escola n~o se 

justifica pela apresentação do conhecimento obsoleto e ultrapassado e muitas vezes 

morto. Será essencial para a escola estimular a aquisição, a organização, a geração e a 

difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas da sociedade. Neste 

contexto, o professor é um dos eixos centrais, que para Rodrigues (2008), já não é o que 

apenas educa, é educado em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No decorrer do trabalho foram abordados três eixos temáticos principais de 

atividades complementares ao Ensino de Biologia, sendo elas: Oficinas de DST/AIDS, 

Métodos Contraceptivos e reforço para o Enem 2011. As atividades foram desenvolvidas 

com as turmas do Ensino Médio, com preferência para as turmas de 3o Ano, em função 

da proximidade das avaliações do Enem. As atividades ocorreram nas duas escolas 

conveniadas ao PIBID - Biologia de Campo Grande, Escola Estadual Dona Consuelo 

Muller e Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes.  

Considerando a import}ncia do tema “DST/AIDS” no contexto escolar e social, foi 

desenvolvida uma oficina com atividades lúdicas, bem como apresentação oral do 

respectivo tema, enfatizando novidades sobre tratamento, sintomas e principalmente 

prevenção das principais DSTs e da AIDS. Em conjunto, foram apresentados dados 

estatísticos sobre a real situação do Brasil e de Campo Grande – MS no que diz respeito 

às estimativas do número de pessoas que vivem infectadas, além de propostas de 

dinâmicas que ilustram a cadeia de transmissão de tais doenças.  

Foram trabalhadas, também, relações éticas e dificuldades encontradas por 

portadores do vírus HIV na sociedade moderna em relação ao preconceito sofrido. Para 
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esta abordagem, efetuou-se a leitura e discuss~o do depoimento: “Vivo com AIDS desde 

que nasci” (Costa, 2010).   

A segunda oficina baseou-se na abordagem de assuntos incluídos em provas 

anteriores do Enem, tratando de assuntos de interesse na área da saúde, vacinas, soros 

(imunidade passiva x ativa) e antibióticos. Com a reformulação do antigo para a adoção 

do “novo” Enem como exame unificado para admiss~o de jovens e adultos nas 

universidades públicas federais, a nova proposta do MEC tem por objetivo democratizar 

as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a 

mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio (Brasil, 

2009).  

Com base nas provas do Enem (2009 e 2010), foram selecionadas questões “típicas” 

deste modelo de avaliação, que regem a interpretação de fenômenos e dados (gráficos, 

tabelas, textos, figuras, etc.).  Para cada questão escolhida, foram desmembradas suas 

abordagens, de modo que separadamente foram explicadas uma a uma para os alunos. 

Ao final da explanação, os estudantes deveriam ser capazes de juntar os dados teóricos e 

responder corretamente o exercício proposto. Para uma aprendizagem significativa, 

foram utilizados recursos tecnológicos como data-show, onde foram abordadas as 

teorias referentes e também a exploração de um vídeo 3D, que diz respeito a antígenos e 

anticorpos, um dos assuntos tratados quando fala-se de vacinas; além deste, foram 

expostos temas relacionados ao calendário de vacinação, soroterapia, forma de 

produção do soro antiofídico e também os antibióticos (histórico, principais 

mecanismos de ação, formas de obtenção). Além disso, foram propostas atividades de 

dinâmica em grupo, em que os alunos participantes deveriam interpretar informações 

contidas em bulas de vacinas, utilizando dos recursos didáticos fornecidos durante a 

apresentação oral.   

A oficina subsequente - Métodos Contraceptivos - complementou a oficina de 

DST/AIDS, onde os estudantes puderam explorar métodos de proteção contra doenças 

sexualmente transmissíveis e contra a gravidez. Durante a oficina, explorou-se a grande 

problemática nacional da gravidez na adolescência, e os prejuízos biológicos e 

psicológicos que esta pode causar a uma menina em idade escolar. Além disso, foram 
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apresentados modelos de DIU, camisinha masculina e feminina, e anticoncepcionais 

(comprimidos e injetáveis).  

As oficinas tiveram como objetivos: levar até os alunos informações diante do tema 

proposto, visando alertá-los para os perigos da prática de sexo sem proteção; propor 

dinâmicas de grupo que tornassem possíveis analogias diante da cadeia de transmissão 

de DSTs e AIDS; apresentação de vídeo divertido sobre o tema, procurando enfatizar a 

importância da prevenção; indicar postos onde são realizados testes e distribuídos 

preservativos; promover rodadas de perguntas e respostas, para que os estudantes 

pudessem sanar dúvidas frequentes; otimizar a leitura do depoimento  de uma 

portadora de HIV, procurando trabalhar com os jovens a questão do preconceito; 

mostrar índices de evasão escolar em função da gravidez; sanar dúvidas frequentes com 

relação aos métodos contraceptivos mais utilizados; promover  revisão de temas 

frequentes em provas do Enem.  

Figura 33 - Acadêmica Daiana Alovisi, Bolsista do Pibid Biologia, ministrando a 
Oficina DST/AIDS na E. E. Dona Consuelo Muller. 

Resultados obtidos 

Pode-se afirmar que os objetivos propostos foram alcançados e os resultados obtidos 

foram muito satisfatórios, pois além de despertar o interesse e curiosidade sobre o tema, 

os estudantes participaram da apresentação levantando dúvidas e questionamentos 

sobre o assunto. Além disso, houve uma interação satisfatória na aplicação da dinâmica 

de grupo.  

Efeito positivo também foi observado durante explanações das questões do Enem, 

referindo-se tanto ao aproveitamento da explanação teórica quanto a cooperação 
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durante a dinâmica proposta. A atividade possibilitou interação e debates entre os 

grupos, interpretação e aplicação de conceitos.  

A abordagem destes temas por licenciandos do PIBID (Figura 1) permitiu aos 

estudantes do Ensino Médio vincularem seus conhecimentos de vírus, bactérias, 

protozoários e fungos, vistos em sala, à compreensão de assuntos mais complexos no 

âmbito da saúde, abordados durante as oficinas. Através deste embasamento teórico, 

fornecido durante o ensino formal, eles puderam interpretar os dados fornecidos.   
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Educação Ambiental no PIBID - Biologia  

Ciências Biológicas/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Matos, F. J. J.; 
Bambil, E. A. 

Maciel, C. A. M. 
Gomes, P. R. 
Cardozo, C. 

Resumo 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da 

CAPES/MEC, subprojeto Biologia, tem como foco trabalhar com metodologias 

alternativas de ensino e desenvolver materiais didáticos para alunos e 

professores do ensino médio da rede pública de Campo Grande/MS. Ao 

considerar que a ciência influencia nossa sociedade, a vida e cada indivíduo 

em particular, privar nossos alunos dos conhecimentos científicos é também 

privá-los do ensino de qualidade e, assim, de uma educação democrática. É 

importante que o cidad~o seja “alfabetizado em ciências”, propiciando assim 

um preparo para entender o papel desempenhado pela ciência e pela 

tecnologia na sociedade atual. O presente trabalho descreve a abordagem 

pelo PIBID - Biologia de temas ligados à educação ambiental que despertam o 

interesse dos alunos e que são mencionados diariamente nas mídias sociais, 

como poluição do meio ambiente e reciclagem do lixo. Foram realizadas 

oficinas nas Escolas Estaduais Dona Consuelo Müller e Arlindo de Andrade 

Gomes entre abril e setembro de 2011. As atividades tiveram como objetivo 

mostrar aos alunos do Ensino Médio os tipos de poluição existentes, seus 

efeitos e como reduzi-los por meio da reciclagem. O primeiro tema abordado 

foi “Poluiç~o Ambiental”, com a introduç~o do curta-metragem “Ilha das 

Flores” antes da explanação teórica. A partir da exibição, foi feita uma 

discussão dos tipos de poluição encontrados no filme, seguida de 

apresentação teórica do tema, em apresentação de slides. Durante a aula, foi 

possível compreender as causas e consequências de cada tipo de poluição e a 

diferença entre lixão e aterro sanitário. A segunda oficina abordou o tema 
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“Efeito Estufa”, com os seguintes objetivos: conceituar o efeito estufa; 

reconhecer a sua importância para a manutenção da vida na Terra; 

identificar os processos físico-químicos básicos relacionados ao efeito estufa; 

identificar os principais gases e esclarecer dúvidas em relação a questões do 

Enem relacionadas ao tema. Foram retirados alguns exercícios de provas do 

Enem de anos anteriores para que os alunos pudessem vivenciar a forma de 

abordagem dos assuntos nesta avaliação, isto é, através da integração de 

conteúdos.  Por meio das oficinas desenvolvidas, os licenciandos tiveram a 

oportunidade de conscientizar alunos de Ensino Médio sobre as 

consequências do descarte incorreto de resíduos. Através de exemplos 

práticos, os alunos puderam compreender as vantagens da reciclagem e a 

facilidade com que a mesma pode ser executada no cotidiano, bem como a 

maneira correta de armazenamento dos materiais. Em relação ao efeito 

estufa, puderam compreender suas consequências e importância para a vida 

em geral, bem como possíveis formas de detê-lo. Além disso, puderam 

observar os métodos de avaliação que estão sendo adotados para o ingresso 

no ensino superior de nosso país.  
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INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da CAPES/MEC, 

subprojeto Biologia permitiu a introdução de 10 acadêmicos licenciandos no meio 

escolar.  O projeto colabora para a compreensão do mundo, de suas transformações e 

para que o aluno adquira consciência da sua realidade e da sua capacidade de 

transformá-la. Ao considerar que a ciência influencia nossa sociedade, a vida e cada 

indivíduo em particular, “privar nossos alunos dos conhecimentos científicos é também 

privá-los do ensino de qualidade e, assim, de uma educação democrática” (Freire, 1996). 

É importante que o cidad~o seja “alfabetizado em ciências”, propiciando assim um 

preparo para entender o papel desempenhado pela Ciência e pela Tecnologia na 

sociedade atual. 

Segundo Jacobi (2003), a necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental 

decorre da percepção sobre o processo de reflexão acerca das práticas existentes e das 

múltiplas possibilidades de, ao pensar a realidade de modo complexo, defini-la como 

uma nova racionalidade e um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura. 

Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para 

compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação da 

natureza, para um processo educativo articulado e compromissado com a 

sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a 

interdependência de diferentes áreas de saber.  

Referencial teórico 

 “A ‘revoluç~o das competências’ só acontecer| se, durante sua formaç~o profissional, 

os futuros docentes experimentarem-na pessoalmente” (Perrenoud, 2000). Essa 

afirmação nos remete a um profundo questionamento sobre o processo de formação de 

professores. 

Ao seguir uma fundamentação baseada na intuição e/ou no senso comum, o professor 

acaba por retirar o caráter formador da escola. Becker (1993), em sua pesquisa sobre a 

epistemologia do professor, afirma que o docente que não possui fortemente uma teoria 

que subjaza sua prática, acaba por se deixar levar pelo senso comum e executar um 

ensino basicamente empirista e/ou apriorista, baseado na repetição e em receitas 
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mágicas que dizem levar à aprendizagem. Quando a intuição se torna a principal 

ferramenta de trabalho, o ensino perde sua função de incrementar a aprendizagem, 

acabando por gerar uma reprodução da informação.  

É de conhecimento dos professores de ciências o fato de a experimentação despertar 

um forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em seus 

depoimentos, os alunos também costumam atribuir à experimentação um caráter 

motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, não é 

incomum ouvir de professores a afirmativa de que a experimentação aumenta a 

capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas em 

pauta (Giordan, 2003). 

 O Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID-CAPES) coordena 

ações destinadas à melhoria do ensino médio público e pretende implementar 

reformulações curriculares e programáticas vinculadas à formação continuada de 

professores para a rede pública. Burbank & Kauchak (2003) defendem pesquisas e 

projetos que assegurem aos professores um papel mais ativo em seu próprio 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ampliem a definição de desenvolvimento 

profissional para incluir experiências e vozes dos professores nos ambientes nos quais 

são encorajados a colaborar. O desenvolvimento profissional deve incluir, portanto, 

oportunidades para processos interpretativos que examinem contextos complexos tais 

como a sala de aula e a escola. Incentivar tais tipos de análises deve ajudar os 

professores a pesquisar como seus pares observam e refletem sobre a natureza da 

escola. Desta forma, a ação colaborativa destina-se a redefinir o desenvolvimento 

profissional do professor ao encorajar a pesquisa reflexiva nas comunidades escolares. 

Atividades desenvolvidas 

As oficinas realizadas pelos acadêmicos do PIBID/Biologia foram oferecidas nas 

Escolas Estaduais Dona Consuelo Müller e Arlindo de Andrade Gomes entre abril e 

setembro de 2011. As atividades tiveram como objetivo mostrar aos alunos do Ensino 

Médio os tipos de poluição existentes, seus efeitos e como reduzi-los por meio da 

reciclagem. Os conteúdos foram expostos de forma teórica com atividade prática ao 

final. 
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O primeiro tema abordado foi “Poluiç~o Ambiental”, com a introduç~o do curta-

metragem “Ilha das Flores” antes da explicaç~o teórica. A partir da exibição, foi feita uma 

discussão dos tipos de poluição encontrados no filme, seguida de apresentação teórica 

do tema, em apresentação de slides. Durante a aula, foi possível compreender as causas 

e consequências de cada tipo de poluição e a diferença entre lixão e aterro sanitário. 

Em seguida, foi explanado o conteúdo sobre “Reciclagem”, definindo seu conceito, 

mostrando o motivo pelo qual os materiais devem ser reciclados (Figura 1) e 

reconhecendo os materiais que podem ser reciclados e aqueles que não podem. No 

término da explicação teórica, os alunos puderam ter contato com objetos feitos de 

materiais reciclados. Posteriormente à explicação dos dois conteúdos, foi realizada uma 

atividade de perguntas e respostas relacionadas aos temas, visando avaliar o 

aproveitamento dos alunos durante a oficina. 

A segunda oficina abordou o tema Efeito Estufa e teve os seguintes objetivos: 

• Conceituar o efeito estufa; 

• Reconhecer a import}ncia do efeito estufa para manter a vida na Terra; 

• Identificar os processos físico-químicos básicos relacionados ao efeito estufa; 

• Identificar os principais gases do efeito estufa; 

• Esclarecer dúvidas em relações a questões do Enem ligadas ao tema. 

Foram retirados alguns exercícios de provas do Enem de outros anos relacionadas ao 

assunto tratado em aula, para que além de terem a compreensão de todo o 

funcionamento deste processo, eles pudessem ter o entendimento de como serão 

avaliados para o ingresso em uma universidade. 

Ao final do conteúdo teórico, uma atividade prática foi realizada com os alunos 

(Figura 3), com o objetivo de sistematizar o assunto trabalhado. A atividade consistiu em 

uma simulação do efeito estufa (Figura 2) e suas consequências no cotidiano. 
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Resultados obtidos 

Por meio das oficinas desenvolvidas, os acadêmicos de Licenciatura participantes do 

PIBID - Biologia tiveram a oportunidade de conscientizar os alunos sobre as 

consequências que o descarte incorreto de resíduos pode causar no seu dia-a-dia. 

Através de exemplos práticos, os alunos puderam compreender as vantagens da 

reciclagem e a facilidade de ser executada no cotidiano, bem como a maneira correta de 

armazenamento dos materiais.  

Figura 34 - Licenciando do PIBID mostrando a importância da reciclagem para 
o meio ambiente. 

Em relação ao efeito estufa, puderam compreender suas consequências e importância 

para a vida em geral, bem como possíveis formas de detê-lo. Além disso, puderam 

observar os métodos de avaliação que estão sendo adotados para o ingresso no ensino 

superior de nosso país. 

Figura 35 - Experiência simulando efeito estufa. Material utilizado: dois copos 
de vidro, papel alumínio, papel filme, uma caixa de sapato e uma lâmpada. 
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Figura 36 - Figura 3. Licenciando do PIBID-Biologia explicando o processo do 
efeito estufa através do experimento confeccionado. 
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A Fisiologia aplicada ao Ensino de Biologia: trabalhando conteúdos 

contextualizados ao dia-a-dia 

Ciências Biológicas/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Silva, R.T. 
Martins, A. A. 

Maciel, C. A. M. 
Gomes, P. R. 
Cardozo, C. 

Resumo 

Os licenciandos do PIBID - Biologia de Campo Grande, orientados à utilização 

de metodologias alternativas e elaboração de materiais didático-pedagógicos, 

ministraram oficinas aos alunos de Ensino Médio de duas escolas da rede 

estadual, abrangendo temas da atualidade dentro da área de fisiologia 

humana, como esteroides anabolizantes e neurofisiologia. Uma vez que as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio estimulam a utilização de 

recursos como a interdisciplinaridade, os universitários buscaram integrar 

conceitos de biologia, química e física através da abordagem de conteúdos 

como hormônios, potenciais de membrana, neurotransmissores, temperatura 

corporal e outros, de maneira a apresentar aos alunos uma visão mais 

ampliada, dinâmica e de fácil compreensão de assuntos que parecem, a 

princípio, distantes da realidade do estudante. Alguns temas foram 

trabalhados a partir de questões inseridas em provas anteriores do Enem, 

contribuindo desta forma para preparar os alunos de Ensino Médio para 

disputarem uma vaga no ensino superior a nível nacional. As atividades 

foram realizadas entre os meses de abril e agosto de 2011, na E. E. Arlindo de 

Andrade Gomes e na E. E. Consuelo Müller, com alunos do 2o e 3o anos do 

Ensino Médio. A oficina “Esteroides Anabolizantes” explorou os possíveis 

prejuízos do uso de anabolizantes a curto e longo prazo, as funções dos 

hormônios como anabolizantes e as reações do cérebro em função da grande 

quantidade de testosteronas no organismo. Para a abordagem, foi utilizada 

uma apresentação em slides, contendo fotos, charges e vídeos. Como 
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atividade prática, foi proposta aos alunos uma gincana de perguntas e 

respostas para avaliação dos conhecimentos adquiridos; além disso, foi 

solicitado aos grupos que montassem, através de bolas de soprar, o garoto 

mais “bombado”, sendo premiado o grupo vencedor. A oficina 

“Neurofisiologia e Potencial de Aç~o” foi desenvolvida a partir de uma 

questão do Enem-2010 abordando os conteúdos de sinapse, despolarização e 

repolarização e concentração de sódio e potássio. A oficina foi realizada 

através de uma apresentação expositiva, de modo a fazer com que os 

estudantes compreendessem, com base no funcionamento fisiológico do 

corpo humano, como ocorre de maneira simplificada a contração muscular, a 

fim de que entendessem conceitos científicos contextualizados à sua 

realidade. A oficina “Termorregulaç~o” integrou atividades teóricas e práticas 

a fim de responder às perguntas “como é regulada a temperatura corporal”, 

“por que sentimos calafrios” e “formas de perda e conservaç~o de calor 

corporal”. Foram propostos dois experimentos envolvendo fenômenos de 

termorregulação, através da participação de alunos voluntários. Para os 

acadêmicos do PIBID-Biologia, a realização das oficinas oportunizou o 

planejamento de aulas, a discussão de assuntos abordados no Enem e a 

avaliação da postura em sala de aula juntamente com o professor regente. 

Estas ações pedagógicas incentivam os acadêmicos à prática docente, 

oferecendo-lhes uma formação humana e profissional, que lhes permitirá 

uma boa atuação como futuros professores no Ensino de Biologia. Além disso, 

estimulam o licenciando a sempre buscar o conhecimento e a pesquisa 

científica, contribuindo para uma educação de qualidade. Os alunos de Ensino 

Médio puderam contextualizar as oficinas com os conteúdos já aprendidos na 

sua formação básica sobre fisiologia, avaliando seus conhecimentos e 

preparando-se para disputarem uma vaga em uma Instituição de Ensino 

Superior. 
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Introdução 

A utilização de práticas didáticas e recursos pedagógicos, principalmente na área das 

ciências, propiciam ao aluno melhor compreensão e fixação do conteúdo ministrado em 

aula teórica, fortalecendo a formação docente dos acadêmicos de licenciatura e trazendo 

melhorias para ambas as partes na questão da relação professor-aluno. 

Os licenciandos do PIBID - Biologia de Campo Grande, orientados à confecção de 

materiais didático-pedagógicos, ministraram oficinas aos educandos de duas escolas da 

rede estadual de ensino a fim de proporcionar aos mesmos um bom desempenho no 

Enem, abrangendo temas da atualidade dentro da área de fisiologia humana, como 

esteroides anabolizantes e neurofisiologia. Uma vez que as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (Brasil, 2006) estimulam a utilização de recursos como a 

interdisciplinaridade, os universitários buscaram integrar conceitos de biologia, química 

e física através da abordagem de conteúdos como hormônios, potenciais de membrana, 

neurotransmissores, temperatura e outros, de maneira a apresentar aos alunos uma 

visão mais ampliada, dinâmica e de fácil compreensão de assuntos que parecem, a 

princípio, distantes da realidade do estudante. 

Estas ações pedagógicas incentivam os acadêmicos à prática docente, oferecendo-lhes 

uma formação humana e profissional, que lhes permitirá uma boa atuação como futuros 

professores no Ensino de Biologia. Além disso, estimulam o licenciando a sempre buscar 

o conhecimento e a pesquisa científica, contribuindo para uma educação de qualidade. 

Referencial Teórico 

A formação de professores na área de Ciências está presente nas discussões que 

visam melhorias na educação, pois é crescente o interesse na preparação inicial e 

continuada desses profissionais (Cunha & Krasilchyk, 2010). 

O início da prática docente torna-se sempre evidente como um crescimento complexo 

que envolve questões humanas (Beattie, 1995). Considera-se necessária uma 

preparação mais rígida desses futuros profissionais da educação, como maneira de 

proporcionar uma atuação profissional de qualidade, em função do curto tempo de 

formação inicial dos mesmos (Gil Perez, 1996). A continuidade pós-universitária da sua 

formação poderia minimizar alguns problemas educacionais. 
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Tem-se uma visão de que a escola tem proporcionado ao estudante um ensino de 

qualidade baixa, tornando-o incapaz para o ingresso no ensino superior e 

profissionalizante, pelo fato dos mesmos saírem do ensino médio com uma educação 

pautada em fragmentos, não propiciando uma visão mais crítica do mundo (Borges 

2002). 

O ensino de ciências deve proporcionar ao educando compreender como as ciências 

se desenvolvem, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da 

sociedade (Brasil, 1997). A aplicação de materiais didático-pedagógicos e oficinas 

práticas têm trazido uma significativa melhora na captação e entendimento do aluno em 

relação aos temas abordados em sala de aula, estimulando o conhecimento e a busca da 

pesquisa científica, além de apresentar soluções para problemas impactantes discutidos 

atualmente. A inserção dessas atividades no currículo gera no aluno um despertar para a 

reflexão e discussão de assuntos de difícil abordagem e de temas polêmicos como 

evolução, ecologia, sexualidade, entre outros. O ensino não deve seguir o mesmo modelo 

dos cientistas, pois os alunos encontram-se em um contexto muito diferente; por esta 

razão, cabe ao professor servir-se de recursos didáticos para melhor equipar-se e 

proporcionar ao educando a construção do conhecimento científico de maneira simples, 

mas ao mesmo tempo adquirir uma posição frente e esse universo (Pozo & Crespo, 

1998). N~o se deve “decorar” teorias, trata-se de compreendê-las e saber aplicá-las de 

forma que propiciem um entendimento simplificado e verdadeiro.  

Atividades desenvolvidas 

Foram realizadas oficinas sobre temas relacionados à Fisiologia Humana entre os 

meses de abril e agosto de 2011, na E. E. Arlindo de Andrade Gomes e na E. E. Consuelo 

Müller, com alunos do 2o e 3o anos do Ensino Médio. Os temas abordados foram 

Esteroides Anabolizantes, Potencial de Ação e Termorregulação. Alguns temas foram 

trabalhados a partir de questões inseridas em provas do Enem, contribuindo desta 

forma para preparar os alunos de Ensino Médio para disputarem uma vaga no ensino 

superior a nível nacional.  

A primeira oficina, “Esteroides Anabolizantes”, explorou os possíveis prejuízos do uso 

de anabolizantes a curto e longo prazo, as funções dos hormônios como anabolizantes e 
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as reações do cérebro em função da grande quantidade de testosteronas no organismo. 

Para a abordagem, foi utilizada uma apresentação em slides, contendo fotos, charges e 

vídeos. Como atividade prática, foi proposta aos alunos uma gincana de perguntas e 

respostas para avaliação dos conhecimentos adquiridos; além disso, foi solicitado aos 

grupos que montassem, através de bolas de soprar, o garoto mais “bombado”, sendo 

premiado o grupo vencedor.  

A segunda oficina abordou o assunto “Neurofisiologia e Potencial de Aç~o”. Foi 

selecionada, da prova do Enem-2009, uma questão abordando os conteúdos de sinapse, 

despolarização e repolarização, concentração de sódio e potássio. A oficina foi realizada 

através de uma apresentação expositiva, de modo a fazer com que os estudantes 

compreendessem, com base no funcionamento fisiológico do corpo humano, como 

ocorre a contração muscular, de maneira simplificada, a fim de que entendessem 

conceitos científicos contextualizados à sua realidade. 

Durante a oficina “Termorregulaç~o”, foram realizadas atividades teórico - práticas a 

fim de responder às perguntas “como é regulada a temperatura corporal”, “por que 

sentimos calafrios” e “formas de perda e conservaç~o de calor corporal”. Nas atividades 

práticas, foram propostos dois experimentos. No primeiro, três recipientes foram 

numerados: no recipiente 1 foi colocado água morna, no 2 água natural e no 3 água fria. 

Um aluno foi convidado a colocar as mãos no recipiente 2 por alguns minutos; 

simultaneamente colocar a mão nos recipientes 1 e 3 por 2 minutos e depois novamente 

no 2, descrevendo sua sensação. Já no segundo experimento, foi aferida a temperatura 

corporal de um aluno; posteriormente, foi pedido ao mesmo que fizesse exercícios 

físicos até que ele transpirasse e novamente mediu-se a temperatura corporal. Desta 

forma, foi discutido o que aconteceu com a temperatura do aluno durante e após o 

exercício. 

Resultados 

Para os acadêmicos do PIBID-Biologia, a realização das oficinas oportunizou o 

planejamento de aulas, a discussão de assuntos abordados no Enem e a avaliação da 

postura em sala de aula juntamente com o professor regente. 
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Os alunos de Ensino Médio puderam contextualizar as oficinas com os conteúdos já 

aprendidos na sua formação básica sobre fisiologia (Figura 1), avaliando seus 

conhecimentos e preparando-se para disputarem uma vaga em uma Instituição de 

Ensino Superior. 

  

  

Figura 37 - Apresentação das Oficinas “Esteroides Anabolizantes” e 
“Termorregulação” pelos licenciandos do PIBID - Biologia nas E. E. Arlindo de 
Andrade Gomes e Dona Consuelo Müller. 

Referências 

BEATTIE, M. New prospects for teacher education; narrative ways of knowing 

teaching and teacher learning. Educational Research, v.37, n.1 p. 53-68, 1995. 

BORGES , A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Cad Bras.. Ens. Fís., 

v. 19, n.3: p. 290-311, 2002. 

CUNHA, A. M. L.; KRASILCHYK, M. A formação continuada de professores de ciências. 

Percepções a partir de uma experiência. 2010. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0812t.PDF  Acesso em 23/10/11. 

GIL PEREZ, D. New  Trends in science education. International Journal Science 

Education. V. 18, n.8 p.889-900, 1996. 

http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0812t.PDF


 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 486 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Média e Tecnológica. 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias. Brasília: MEC, SEB, 2006.  

POZO, J. I.; CRESPO, M. G. Enfoques para o ensino da ciência. Em: Aprender e ensinar 

ciência. Madrid: Morata, 1998.   

  



 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
 

 

Anais II Encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

Campo Grande 03-05 de novembro de 2010. 
Página 487 

Transgênicos: solução ou problema? Trabalhando a Biotecnologia 

no Ensino de Biologia 
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Loureiro, L. 
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Maciel, C. 

Cardozo, C. 

Resumo 

Um dos grandes desafios do ensino de ciências é possibilitar aos alunos a 

participação em debates sobre assuntos relacionados aos avanços 

tecnológicos e conseguir fazer com que os mesmos possam formar opiniões, 

enxergar problemas e propor soluções.  O PIBID - Biologia abordou, no 

período de abril a junho de 2011, um tema relacionado à biotecnologia, os 

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) ou Transgênicos. As 

atividades foram realizadas em forma de oficinas na E. E. Arlindo de Andrade 

Gomes e na E. E. Dona Consuelo Müller, para os alunos de 1o e 2o Anos do 

ensino regular e para alunos da Educação para Jovens e Adultos – EJA.  A 

oficina “Organismos Geneticamente Modificados – Transgênicos” foi 

constituída primeiramente de uma aula expositiva - interativa, em slides, 

seguida por uma atividade em grupo para debate do tema apresentado. Um 

grupo ficou responsável pela defesa e outro pela condenação dos OGMs. O 

melhor argumento foi escolhido pelo professor regente da turma (supervisor 

do PIBID). Ao final dos debates, o grupo vencedor, ou seja, o que teve melhor 

argumento para sua defesa ou condenação, recebeu um presente simbólico 

como premiação de mérito ao esforço e participação. Em outra versão da 

oficina, foi desenvolvida uma dinâmica de grupo com perguntas e respostas. 

O grupo vencedor foi o com maior numero de acertos, recebendo, também, 

um prêmio simbólico. Aproveitando o gancho dos alimentos transgênicos, a 

próxima oficina foi desenvolvida a partir de uma questão do Enem-2010 

envolvendo os mecanismos da digestão.  A oficina foi realizada em forma de 
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aula expositiva - interativa, abordando, além do tema digestão, a composição 

nutricional e bioquímica dos alimentos. Os alunos mostraram-se bastante 

interessados nos debates, onde tiveram oportunidade de discutir um tema 

atual e polêmico relacionado à biotecnologia. Essas atividades 

proporcionaram aos mesmos uma melhor compreensão sobre os alimentos 

transgênicos, criando oportunidades para que os mesmos pudessem 

expressar suas opiniões sobre o assunto. Formar grupos foi importante para 

se obter a percepção do trabalho em equipe. Buscar assuntos importantes na 

atualidade e debatê-los em sala de aula com base no ensino de ciências foi 

uma experiência de grande relevância para as licenciandas do PIBID, pois foi 

possível sair do ensino formal, integrando assuntos presentes nos livros 

didáticos aos relacionados aos avanços biotecnológicos. 
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Introdução 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(Freire, 1996) 

As universidades devem oferecer a seus alunos uma formação voltada para a 

multidisciplinaridade, onde a ciência deve ser considerada como um todo e não 

divididas em etapas, compartimentalizada (IV ENDIPE, 2011). Buscar essa junção de 

assuntos, fazendo a ciência trabalhar de forma múltipla, possibilita um melhor 

aprendizado. Além disso, temas atuais e polêmicos levam os alunos a refletir sobre 

assuntos que transcendem a ordem natural, levando-os a debater, levantar 

questionamentos e argumentar uma possível defesa de opinião. 

O PIBID - Biologia realizou oficinas em duas escolas estaduais de Campo Grande, MS, 

abordando o tema Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) – os Transgênicos, 

associando temas atuais da área da Biotecnologia a conteúdos presentes nos livros 

didáticos. Desta forma, estas atividades tornaram possível integrar conteúdos de 

Genética à realidade em que vivemos em relação aos avanços biotecnológicos. 

Referencial teórico 

Com o avanço da biotecnologia, as escolas, assim como os professores, se veem com 

mais um desafio a enfrentar. Estimular o aluno a avaliar as vantagens e desvantagens 

dos avanços tecnológicos, integrando-os aos conteúdos presentes nos livros didáticos, é 

de fundamental importância para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos 

(Brasil, 1999). 

“Cabe { escola abordar a Ciência de forma sistêmica e contextualizada, 

promovendo uma educação que possibilite aos alunos, futuros cidadãos, 

apropriação de conhecimento com base nos quais possam tomar decisões 

conscientes e esclarecidas” (Pedrancini et al, 2007).  

O professor deve estar preparado para transmitir conhecimentos, auxiliando a 

população a preparar-se para participar de modo crítico e democrático em debates 

sobre avanços tecnológicos nas Ciências (Leite, 2000). 

Para Carvalho & Barros (1998), os estudantes não conseguem por conta própria 

construir conhecimentos  que tanto tempo exigiram de cientistas.  Debates em grupo ou 
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atividades que envolvam o compartilhamento de informações facilitam o afunilamento 

dos pensamentos e ideias e acabam por aprofundar a compreensão dos alunos, 

desempenhando um papel importante na aprendizagem. O trabalho em grupo é de 

fundamental importância para os alunos, pois facilita a compreensão, a formulação de 

perguntas e respostas e a argumentação para a confrontação entre grupos (Carvalho & 

Barros, 1998). O trabalho em grupo, desenvolvido em sala de aula na forma de debates, 

além de aproximar alunos e professores, é uma das estratégias para a abordagem de 

temas no Ensino de Ciências (Brasil, 2006). Todavia, não basta apenas aplicar uma 

estratégia, é fundamental que se exija participação ativa dos alunos, aplicando seus 

conceitos para defender e argumentar com seus colegas. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006), seja 

qual for a estratégia usada pelo professor, é necessário que o mesmo perceba que o 

aluno deixa de ser um mero receptor para ser o elemento principal de seu aprendizado. 

Discussões e argumentações em sala de aula somam e auxiliam a compreensão dos 

alunos submetidos a debates sobre temas variados, levando-os a raciocinar e chegar a 

uma solução para o problema (Carvalho & Barros, 1998). O professor deve ser o 

mediador, sendo o responsável por expor o tema, levando os alunos a buscar uma 

solução (Brasil, 1999). Porém, o professor deve ter em mente que o objetivo central é o 

aprendizado do aluno. Estas estratégias pelas quais os alunos aprendem a internalizar 

conceitos constituem uma instrumentalização para lidar com a realidade, resolver 

problemas e tomar decisões (Libâneo, 2004). 

Atividades desenvolvidas 

As atividades ocorreram na E. E. Arlindo de Andrade Gomes e E. E. Dona Consuelo 

Müller (Campo Grande. MS), entre os meses de Abril e Junho de 2011, durante as aulas 

de Biologia para o 3º Ano do Ensino Médio e para alunos do Ensino para Jovens e 

Adultos – EJA. 

A oficina de Transgênicos foi constituída primeiramente de uma aula expositiva - 

interativa, em slides, seguida por uma atividade em grupo para debate do tema 

apresentado. Os grupos ficaram responsáveis pela defesa e condenação dos OGMs. O 

melhor argumento foi escolhido pelo professor regente da turma (supervisor do PIBID). 
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Ao final dos debates, o grupo vencedor, ou seja, o que teve melhor argumento para sua 

defesa ou condenação, recebeu um presente simbólico como premiação do mérito ao 

esforço e participação. Em outra versão da oficina, foi desenvolvida uma dinâmica de 

grupos com perguntas e respostas. O grupo vencedor foi o com maior numero de 

acertos, recebendo, também, um prêmio simbólico. 

A oficina Enem - Alimentação foi constituída a partir de uma questão do Enem-2009, 

sobre a composição do arroz e do feijão e por que formam um “par perfeito”. 

Inicialmente, os alunos deveriam ler, interpretar e responder à pergunta; em seguida, a 

foi ministrada uma aula expositiva interativa sobre a composição nutricional dos 

alimentos. Ao final da apresentação, juntamente com o professor regente da turma 

(supervisor do PIBID), a questão foi corrigida. 

Resultados obtidos 

Por meio das oficinas realizadas, as licenciandas do PIBID - Biologia tiveram a 

oportunidade de trabalhar um tema atual e polêmico relacionado à biotecnologia, os 

Transgênicos (Figura 1).  

Os alunos mostraram-se bastante interessados nas discussões geradas a partir dos 

debates. Essas atividades proporcionaram aos alunos uma melhor compreensão sobre 

Transgênicos, criando oportunidades para que os mesmos pudessem expressar suas 

opiniões sobre o assunto. Formar grupos foi importante para se obter a percepção do 

trabalho em equipe. 

A oficina Enem - Alimentação teve boa participação dos alunos, gerando uma 

discussão sobre a alternativa correta e as incorretas (Figura 38). 
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Figura 38 - Acadêmicas do PIBID - Biologia Campo Grande apresentando a 
oficina “Transgênicos” e “Enem - Alimentação” nas Escolas Estaduais Dona 

Consuelo Muller e Arlindo Andrade Gomes. 
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Introduzindo temas de relevância social às práticas pedagógicas do 

PIBID - Biologia 

Ciências Biológicas/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Santos, J. B. A. 
Echeverria, M. S. 
Maciel, C. A. M. 

Gomes, P. R. 
Cardozo, C. 

Resumo 

Nos dias atuais, os entorpecentes se tornaram uma temática muito divulgada. 

Há, porém, muitos tabus e dúvidas a serem solucionados. Há muito tempo 

diferentes substâncias psicoativas vêm sendo usadas para um grande 

número de finalidades que se estendem do seu emprego lúdico, com fins 

estritamente prazerosos, até o desencadeamento de estados de êxtase 

místico ou religioso. Pensando na escola como espaço de atuação profissional 

e na iniciação à docência, buscamos, através do viés da biologia, exercer uma 

intervenção produtiva, mostrando aos alunos a composição das principais 

drogas, seus mecanismos de ação e efeitos no corpo humano e consequências 

do seu uso. Buscando responder a uma demanda aparente dos alunos de 

Ensino Médio, entendemos que como docentes “[...] necessitamos deixar de 

pensar a respeito das escolas como lugares que buscam somente maximizar o 

rendimento dos alunos. Ao invés dessa perspectiva mais psicológica e 

individualística, necessitamos interpretar as escolas mais socialmente, 

culturalmente e estruturalmente”. Assim, o foco de nossa presença na escola 

foi o esclarecimento, do ponto de vista biológico e social, do uso de drogas. As 

atividades, realizadas sob a forma de oficinas, ocorreram nas Escolas 

Estaduais Arlindo de Andrade Gomes e Dona Consuelo Muller, com as turmas 

de 3°ano do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

entre os meses de abril e junho. A base da oficina foi uma aula expositiva - 

interativa, apresentando a definiç~o do termo “Drogas”, as principais drogas, 

os mecanismos de ação e os efeitos por elas causados no organismo humano. 
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Também foram abordados os temas Dependência, Overdose e algumas 

estatísticas relacionadas ao consumo de drogas, tais como qual a droga mais 

consumida em determinados estados do Brasil e a idade dos consumidores. 

Após a apresentação, foi veiculado, para sensibilização dos alunos, um vídeo 

mostrando uma carta de um jovem que havia entrado no mundo das drogas.  

Em seguida, foi realizada uma dinâmica de grupo para debater o assunto 

junto aos alunos e levantar o que os mesmos pensavam sobre o tema e o que 

aprenderam com a aula ministrada; foi realizada também uma atividade de 

perguntas e respostas referente à apresentação, que se transformou em um 

espaço para que os alunos pudessem tirar suas dúvidas. O grupo que acertou 

o maior número de questões foi premiado com um presente simbólico. A 

atividade oportunizou a abordagem de um tema transversal polêmico e de 

relevância social junto aos alunos de Ensino Médio, transmitindo um pouco 

do conhecimento acadêmico sobre o assunto e, principalmente, alertando 

para os problemas advindos do uso de drogas. Os licenciandos tiveram a 

oportunidade de aplicar diferentes metodologias a diferentes grupos de 

alunos, como aulas expositivas, imagens, vídeos, documentários e uma 

dinâmica de trabalho em grupo. 
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Introdução 

A participação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Programa 

Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência – PIBID da CAPES/MEC, a partir de 2010, 

permitiu a introdução de 10 acadêmicos licenciandos no meio escolar. Amparados sobre 

um contexto de formação universitária, os estudantes abrem-se a um contexto de prática 

profissional, onde há espaço para a reflexão e a experimentação de aplicação de novas 

práticas didáticas. 

Nos dias atuais, os entorpecentes se tornaram um tema muito divulgado e discutido 

na mídia e também no ambiente escolar. Há, porém, muitos tabus e dúvidas a serem 

solucionados. Há muito tempo diferentes substâncias psicoativas vêm sendo usadas 

para um grande número de finalidades que se estendem do seu emprego lúdico, com fins 

estritamente prazerosos, até o desencadeamento de estados de êxtase místico ou 

religioso. Buscando responder a uma demanda aparente dos alunos de Ensino Médio e 

pensando na escola como espaço de atuação profissional e na iniciação à docência, 

buscamos, através do viés da biologia, exercer uma intervenção produtiva, mostrando 

aos alunos a composição das principais drogas, seus mecanismos de ação, efeitos no 

corpo humano e consequências do seu uso.  

Referencial teórico 

A atividade abordando esclarecimentos e prevenção do uso de drogas realizada 

durante as práticas pedagógicas do PIBID - Biologia são respaldadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs (Brasil, 1998), onde tal assunto consta como tema 

transversal. Os Temas Transversais: 

 

“...tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, 

pela comunidade, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. 

São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de 

alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à 

intervenção no âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal” (BRASIL, 

1998). 

Pensando na escola como espaço de atuação profissional e na iniciação à docência, 

buscamos, através do viés da biologia, exercer uma intervenção produtiva, mostrando 
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aos alunos a composição das principais drogas, seus mecanismos de ação, efeitos no 

corpo humano e consequências do seu uso. Buscando responder a uma demanda 

aparente dos alunos de Ensino Médio, entendemos que como docentes “[...] 

necessitamos deixar de pensar a respeito das escolas como lugares que buscam somente 

maximizar o rendimento dos alunos. Ao invés dessa perspectiva mais psicológica e 

individualística, necessitamos interpretar as escolas mais socialmente, culturalmente e 

estruturalmente” (APPLE, 1986).  

O foco de nossa presença na escola foi o esclarecimento, do ponto de vista biológico e 

social, do uso de drogas. Este tema foi trabalhado através da aprendizagem significativa, 

que consiste em uma aproximação progressiva das ideias dos alunos às concepções 

científicas que constituem o núcleo dos currículos de ciências. “Qualquer currículo de 

ciências digno de tal nome deve ocupar-se da apresentação sistemática de um corpo 

organizado de conhecimentos, como um fim explícito em si mesmo” (Ausubel et al., 

1978). Desta forma, atitudes e procedimentos são relegados a um segundo plano. A 

ênfase num conhecimento externo ao aluno complementa-se ao fato de que os alunos 

possuem uma lógica própria, que deve ser o ponto de partida: as concepções prévias. “Se 

tivesse que reduzir toda a psicologia educativa a um só princípio, enunciaria este: o fator 

mais importante a influir na aprendizagem é o que o aluno j| sabe” (Ausubel et al., 

1978). 

Atividades desenvolvidas 

As atividades, realizadas sob a forma de oficinas, ocorreram nas Escolas Estaduais 

Arlindo de Andrade Gomes e Dona Consuelo Muller, com as turmas de 3°ano do Ensino 

Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foram realizadas no período 

vespertino e noturno, entre os meses de abril e junho, abordando “Os Entorpecentes” 

como tema principal.  

A base da oficina foi uma aula expositiva - interativa, apresentando o que são as 

drogas, quais são, os mecanismos de ação e os efeitos por elas causados no organismo 

humano. Também foram abordados os temas Dependência, Overdose e algumas 

estatísticas relacionadas com o consumo de drogas, tais como qual a droga mais 

consumida em determinados estados do Brasil e a idade dos consumidores. 
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Após a apresentação, foi veiculado, para sensibilização dos alunos, um vídeo 

mostrando uma carta de um jovem que havia entrado no mundo das drogas.  Em 

seguida, foi realizada uma dinâmica de grupo para debater o assunto junto aos alunos e 

levantar o que os mesmos pensavam sobre o tema e o que aprenderam com a aula 

ministrada; foi realizada uma atividade de perguntas e respostas referente à 

apresentação, que se transformou em um espaço para que os alunos pudessem tirar 

suas dúvidas. O grupo que acertou o maior número de questões foi premiado com um 

presente simbólico. 

Resultados obtidos 

A atividade oportunizou a abordagem de um tema transversal polêmico e de 

relevância social junto aos alunos de Ensino Médio, transmitindo um pouco de 

conhecimento sobre o assunto e, principalmente, alertando para os problemas advindos 

do uso de drogas.  

Os licenciandos tiveram a oportunidade de aplicar diferentes metodologias a 

diferentes grupos de alunos, como aulas expositivas, imagens, vídeos, documentários e 

uma dinâmica de trabalho em grupo. 
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Métodos de captura e identificação de insetos com os alunos do 

Ensino Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, em 

Aquidauana/MS. 

Ciências Biológicas/Campus de Aquidauana 

Silva, J. T 
Pereira, R. H. G 
Rodrigues, T. M 

Silva, A. V. C 
Zenteno, H. C. A 
Figueiredo, V. V 

Pereira Neto, A. M 
Soares, R. S 

Resumo 

As aulas de campo e laboratório ocupam uma posição importante no ensino 

da biologia, pois permitem que os alunos tenham um contato direto com os 

fenômenos biológicos, através de manipulação de equipamentos e 

metodologias e de observação e coleta de organismos. Desta forma, o PIBID 

do curso de Ciências Biológicas do campus de Aquidauana da UFMS, 

atualmente desenvolvendo suas ações, na Escola Estadual Coronel José Alves 

Ribeiro – CEJAR, com localização central da cidade de Aquidauana, 

desenvolveu um curso para demonstrar os métodos de captura e 

identificação de insetos aos alunos do Ensino médio daquela escola. Este 

projeto teve como principal objetivo transmitir o conhecimento sobre este 

grande grupo de organismos vivos, bem como, sua importância econômica, 

sucesso na adaptação, morfologia do indivíduo, dentre outras características 

de fundamental importância biológica. Para tanto, foram realizadas aulas 

teóricas sobre o tema, atividades de campo para coletas dos animais, que 

depois de coletados eram fixados e guardados em frascos e levados ao 

laboratório de Zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para 

identificação dos insetos coletados no laboratório, atividade também 

realizada em conjunto com os alunos da escola CEJAR. Para avaliação desta 

atividade foram aplicados questionários pré testes e pós testes objetivando-
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se identificar o aprendizado dos alunos que participaram do mini curso. Os 

resultados obtidos na aplicação dos questionários apontam uma sensível 

diferença entre o pré e pós-teste, confirmando a necessidade de atividades de 

campo e laboratório para ampliação dos conhecimentos do ensino da 

biologia. 
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Introdução 

O programa PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de graduação que 

se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam 

com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os 

futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma 

articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os 

sistemas estaduais e municipais. 

A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de educação e as 

universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, 

de 4,4. Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do magistério nas áreas 

da educação básica com maior carência de professores com formação específica: ciência 

e matemática de quinta a oitava séries do ensino fundamental e para o ensino médio, 

física, química, biologia e matemática (MEC, 2011).  

Na cidade de Aquidauana, o PIBID atuou na Escola Estadual Professora Marly Russo 

Rodrigues no ano de 2009 e 2010, sendo considerada uma escola de periferia, que 

alcançou uma das menores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) do estado de Mato Grosso do Sul. Neste ano este programa beneficiou a Escola 

Estadual Coronel José Alves Ribeiro, uma escola localizada na região central da cidade, 

cuja realidade dos discentes, na sua grande maioria, é o oposto da escola trabalhada 

anteriormente. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência incentiva a 

formação de professores para a educação básica, valoriza o magistério, incentiva e eleva 

a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura das universidades, promovendo a integração entre a educação superior e 

a educação básica (GARUTTI, 2010). O PIBID de Aquidauana realiza diversos projetos 

dentro do Programa, sendo um deles Métodos de Coleta e Identificação de Insetos com 

os alunos do Ensino Médio desta unidade escolar.  

Referencial Teórico 

Quando o homem surgiu sobre a face da terra, hirsuto e desprovido de discernimento, 

ainda mal diferenciado dos antropóides seus primos mais próximos, os insetos já se 
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apresentavam altamente especializados e evoluídos, mercê de uma enorme 

anterioridade de vida sobre o planeta. Isto explica a razão da prática invencibilidade dos 

insetos, face aos esforços fabulosos que a Humanidade tem empregado, desde as mais 

remotas eras. Os insetos constituem-se no grupo dominante de animais na terra, 

ultrapassando em número todos os outros animais terrestres, podendo ser encontrados, 

praticamente, em todos os lugares. Embora muitas espécies de insetos sejam benéficas 

para o homem, como as abelhas, o bicho-da-seda, predadores e parasitóides de pragas 

agrícolas, outras tantas são prejudiciais, transmitindo doenças, além de atacarem e 

consumirem produtos indispensáveis à sobrevivência da Humanidade (MACEDO, 2010). 

Levando em consideração a importância biológica do tema, a adaptação e morfologia 

geral deste grande grupo, houve grande interesse por parte dos alunos e acadêmicos 

envolvidos na realização e elaboração deste projeto. 

Atividades Desenvolvidas 

O presente projeto foi realizado no mês de setembro do ano corrente de 2011, tendo 

duração de uma semana, onde o número de vagas foi restrito, para que pudesse haver 

interação entre os alunos e maior rendimento no aprendizado, com a participação de 

aproximadamente 15 alunos. 

Na primeira etapa os alunos tiveram aulas sobre os grandes grupos de insetos e 

realizaram pesquisas didático-pedagógicas sobre o tema abordado, incluindo morfologia 

geral dos insetos, ecologia e biodiversidade dos insetos, armadilhas específicas para 

cada grupo, principais razões de sucesso para estes invertebrados, importância 

econômica e doenças causadas pelos mesmos. 

Na segunda etapa, os alunos elaboraram equipamentos de coleta, organizaram 

materiais de captura, como Pitfall modificada, iscas (muitos insetos são atraídos pelo 

cheiro, como cadáveres, fezes, peixes podres e urina) e algumas armadilhas de solo, 

dentre outras (BUZZI, 2010).  

Para a saída a campo com os alunos planejaram, com a ajuda dos professores, um 

roteiro de práticas e atividades a serem realizadas, onde foram elaboradas pelos alunos 

da escola, pois foram divididos em grupos, cada grupo com cinco alunos, para divisão de 
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tarefas e também para uma diversificação na coleta para que possa ter um melhor 

aproveitamento. 

A terceira etapa consistiu na fase extremamente prática, onde os alunos saíram a 

campo, as coletas foram realizadas no Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida, 

pois possui amplo espaço e vegetação propícia aos insetos e às instalações devidas das 

armadilhas (figura 1). A coleta teve a duração de dois dias consecutivos, com pontos 

estratégicos de coleta na lagoa para que pudessem serem capturados pelo menos um 

inseto representante de cada ordem, para o referido aprendizado.  

Após esta fase de coleta dos exemplares, as amostras com os espécimes foram levadas 

ao laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde, com o auxílio de 

instrumentos de laboratórios foram devidamente identificados ao menor nível 

taxonômico possível (figura 2). Para tal identificação foram necessários alguns materiais 

como microscópio, estereoscópio, chave de identificação de insetos de diversos autores, 

entre materiais de apoio, como, lâminas, lamínulas, placa de Petri, pinças, agulhas finas e 

potes para armazenamento dos espécimes. Os organismos identificados foram 

depositados e permanecerão no laboratório da escola, servindo de material de apoio 

para futuros estudos. 

 

Figura 39 - Armadilha Pitfall modificada, montada na Lagoa Comprida em 
Aquidauana. 
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Figura 40 - Identificação dos espécimes em laboratório. 

Resultados Obtidos 

Com base nos questionários pré teste e pós teste, aplicados aos alunos da escola 

CEJAR, e de acordo com as questões mais relevantes, pôde-se observar que 100% dos 

alunos souberam responder corretamente sobre o que são os insetos, e 50 % 

responderam com clareza e objetividade a questão relacionada à importância dos 

insetos, descrevendo a sua importância ecológica para o meio ambiente, seguidos dos 

benefícios dos insetos para a sociedade, sendo respondidas com dificuldade pelos alunos 

no questionário pré teste. Os métodos de utilizar aulas práticas e materiais didáticos 

tiveram pontos positivos neste projeto, uma vez que há a carência de material de apoio e 

de material pedagógico nas escolas públicas de ensino, sendo as aluas diferenciadas e 

práticas em parques de difícil acesso aos alunos, devido ao tempo limitado para o 

preparo de aula do professor regente e recursos faltosos na rede pública . Todavia este 

projeto foi de fundamental importância para o aprendizado desses alunos, onde houve a 

oportunidade de observar a realidade da pesquisa de campo e a observar a vida desses 

animais na natureza, trazendo para sala de aula a experiência de serem observadores 

científicos de insetos.  A educação deve ser transformada em algo prazeroso, onde os 

alunos se interessem pelo aprendizado, e possam disseminar os conhecimentos 

adquiridos. 
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Mamíferos em discussão: Amostragens e conservação da natureza, 

com alunos da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, 

Aquidauana-MS. 

Ciências Biológicas/ Campus de Aquidauana 
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Resumo 

O Brasil é o país que apresenta a maior diversidade biológica do mundo. 

Somente os mamíferos compreendem mais de 2230 espécies. O cerrado é o 

segundo maior Bioma brasileiro, que sofre com diversos tipos de impactos 

ambientais. Este trabalho atende uma das propostas de projetos sugeridos 

pelos acadêmicos do PIBID, na qual se enquadra dentro de um projeto maior, 

o clube de ciências, na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, em 

Aquidauana,MS. O projeto tem como objetivo despertar o interesse dos 

alunos na pesquisa científica, conscientizá-los da importância de preservar a 

natureza e conhecer a classe dos mamíferos a um nível mais aprofundado. 

Para tanto, realizou-se ciclos de palestras: introdução, anatomia e fisiologia, 

ordem dos mamíferos, métodos de amostragens e captura e conservação da 

natureza. Em campo (fazenda Chapadão de Aquidauana), os alunos 

aprenderam técnicas de captura de mamíferos e a importância de se 

preservar a natureza neste bioma utilizado inadequadamente pelo homem. 

Os alunos responderam questionários pré e pós testes, para verificar seus 

níveis de aprendizagem. Aos poucos, percebe-se que os alunos serão 

disseminadores do conhecimento científico e então passarão a ser 

observadores críticos da natureza, que expõe problemas e tenta resolvê-los.  
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Introdução 

O PIBID é um programa do Ministério da Educação, gerenciado pela CAPES (Fundação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo maior é o incentivo à 

formação de professores para a educação básica e a elevação da qualidade da escola 

pública. Sendo um programa de iniciação à docência, os participantes são alunos dos 

cursos de Licenciatura que, inseridos no cotidiano de escolas da rede pública, planejam e 

participam de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar, e que buscam a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem (MEC, 2010). 

A educação no Brasil caminha vagarosamente. O maior desafio da educação é fazer da 

escola um ambiente amigável e, ao mesmo tempo um educandário, acompanhando o 

percurso de aprendizagem e o desenvolvimento social do aluno, através de estratégias e 

técnicas que despertam o interesse pelo conhecimento. A função social da escola é 

estabelecer aos alunos a construção do saber científico e sistematizado. Tendo em vista 

que, é de suma importância que o currículo da educação básica discuta a educação 

científica e tecnológica com seus alunos (SILVA, 2010). 

Dentro da classificação dos animais vertebrados, os mamíferos são os mais 

importantes. O Brasil é o país que possui a maior riqueza de espécies de mamíferos, 

compreendem mais de 2230 espécies, com destaque para primatas e estes números são 

notáveis devido à presença no país de ricas formações vegetais que propiciam que os 

mamíferos sejam muito diversos. Estas formações vegetais compreendem a Floresta 

Amazônica e a Floresta Atlântica, além do Cerrado, que ocupam grande parte do 

território brasileiro e abrigam a maioria das espécies de mamíferos (CÁCERES, 2008).  

O Cerrado caracteriza uma vegetação predominante em grande parte do território 

brasileiro. Já chegou a ocupar um quarto da área do país, cobrindo dez estados, mas hoje 

resta menos de 20% dessa totalidade. A presença das bacias hidrográficas do Paraná e 

Paraguai, inseridos nessa ecorregião fazem com que haja muita riqueza de fauna e flora 

nesse local (MACHADO, 2004). A partir desses dados, vamos restringir o foco de 

observação e análise na zoogeografia do Cerrado, ou seja, estudar com os alunos sobre 

os mamíferos em seus habitats, sua importância e a conservação da natureza. 

http://www.todabiologia.com/zoologia/animais_vertebrados.htm
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Referencial teórico 

A educação ambiental representa o elo de interação entre as ciências e destas com as 

comunidades, interpondo-se como uma ferramenta útil à biologia da conservação e forte 

aliada para o alcance de sociedades sustentáveis. Além de gerar preocupação e 

sensibilização, pode principalmente direcionar para tomada de medidas e estratégias de 

conservação viáveis e efetivas (BENITES, 2008). Padua et al. (2003) sugerem que a 

adoção de abordagens participativas pode incentivar populações que habitam regiões 

próximas a áreas naturais a se envolverem com conservação, ajudando a protegê-las. 

Feisinger (2004) enfatiza que a prática da conservação da biodiversidade e do ambiente 

como um todo depende do esforço não somente dos profissionais especializados para 

este fim, mas também e, principalmente, da colaboração das comunidades locais. 

Para Le Bourlegat (2003), reconhecer a sociedade como parte integrante da natureza 

é a base fundamental para a visão de totalidade contida na teia da complexidade 

ambiental, uma vez que o estabelecimento de simples lógicas causais entre essas duas 

realidades dificulta a elaboração de raciocínios lógicos capazes de revelar as interações 

entre os elementos do ambiente, necessárias à manutenção da vida como um todo, assim 

como os possíveis resultados causados pelo rompimento dessas interações e das suas 

interdependências. 

Atividades Desenvolvidas 

Todas as atividades do PIBID são realizadas na Escola Estadual Coronel José Alves 

Ribeiro, no município de Aquidauana/MS. O presente projeto teve duração de uma 

semana, onde no contraturno, os alunos dos 2° Ensino médio A/B e 3° Ensino médio A, 

puderam participar de diversas atividades relacionadas ao tema proposto, tais como 

ciclos de palestras e aula em campo: no primeiro dia, os alunos responderam o 

questionário pré-teste e houve uma palestra referente ao tema – introdução aos 

mamíferos, visão geral, evolução, perpetuação das espécies. No segundo dia, o ciclo foi 

referente a anatomia e fisiologia dos mamíferos, onde se pode perceber a grande 

evolução dos mamíferos, como a presença de pelos, dentições, glândulas, dentre outros. 

No terceiro dia, o ciclo foi referente a divisões dos mamíferos (ordens). Neste dia, os 
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alunos montaram cartazes de textos e ilustrativos sobre as diversas ordens dos 

mamíferos e anexaram na escola. (figuras 1 e 2). 

No último dia de aula teórica, os alunos receberam uma orientação a respeito dos 

métodos de amostragens e captura de mamíferos com o mestre em Biodiversidade 

Animal Welligton Hannibal Lopes. Os alunos aprenderam técnicas de captura de 

mamíferos, para a utilização no campo. 

A fazenda Chapadão do Aquidauana, foi escolhida para o ser o local de estudo dos 

pequenos cientistas. Os alunos utilizaram das diversas técnicas de captura de 

mamíferos, ensinadas em sala de aula, para explorar seus conhecimentos adquiridos ao 

longo do projeto. Em consequência desse projeto, os alunos aprenderam a utilizar 

técnicas de preservação do cerrado. 

  

Figura 41- Alunos na confecção de cartazes sobre mamíferos   Figura 42- 
Alunos anexando o cartaz. 

Resultados Obtidos 

Após a aplicação do questionário pós-teste, houve uma comparação com o 

questionário pré-teste, onde se observa o grande passo que os alunos deram em relação 

ao projeto. Do questionário Pré- teste pode-se retirar algumas informações: alguns 

alunos não tinham o conhecimento de qual era o único mamífero que voa, desconheciam 

a adaptação dos mamíferos, e não sabiam informar sobre características do cerrado e 

métodos para sua conservação. Logo no questionário pós-teste, os alunos já obtinham 

esses conhecimentos. O presente projeto fez com que os alunos pudessem 

compreendem melhor a respeito da classe dos mamíferos. Conheceram sua importância 
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dentro do reino animal, estabeleceram a importância entre preservação da natureza e os 

habitats dos animais. Aos poucos, percebe-se que os alunos serão disseminadores do 

conhecimento científico e então passarão a ser observadores críticos da natureza, que 

expõe problemas e tenta resolvê-los. 
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Biogincana: teorias e práticas ambientais aliadas a construção do 

conhecimento no ensino médio. 

Ciências Biológicas/Campus de Aquidauana 

Rodrigues, T. M 
Pereira, R. H. G 

Silva, J. T 
Silva, A. V. C 

Zenteno, H. C. A 
Figueiredo, V. V 

Pereira Neto, A. M 

Resumo 

A utilização da Gincana Ecológica como ferramenta da Educação Ambiental é 

mantida como um eixo paralelo ao ensino de ciências, onde os conteúdos 

ambientais ganham um maior enfoque, estando diretamente ligados à 

realidade. A Gincana Ecológica é uma forma dinâmica de estimular os 

participantes por meio da competição, cooperar com a preservação e 

conservação do meio ambiente, sendo trabalhada de forma interdisciplinar 

através de provas de habilidades mentais e físicas com os participantes das 

equipes formadas. A Biogincana, nome referido à Gincana Ecológica, proposto 

pelo grupo PIBID/Biologia, será realizada com os alunos do ensino médio 

regular da Escola Estadual Coronel José Alves Riberiro – CEJAR, localizada no 

município de Aquidauana – MS, onde participarão um total de 9 (Nove) 

equipes, sendo representadas pelas séries: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 

3ºA, e 3ºB, através das atividades estabelecidas como o Desfile Ecológico; 

Concurso de Fotografias de Insetos;  Festival de Paródias, tendo como 

tem|tica “Mudanças Clim|ticas e Desastres Ambientais” e Game de 

Perguntas, esse tendo como tem|tica “Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias” dando ênfase ao ENEM. Através das atividades, objetiva-se a 

sensibilização para com as causas ambientais, tornando a aprendizagem mais 

significativa de modo a fortalecer o trabalho em equipe e mudança de 

postura diante à realidade ambiental.  
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Introdução 

O contato do homem com a natureza tem resultado em uma grandiosa interferência 

sobre os recursos naturais, bem como a contaminação dos cursos de água, o 

desmatamento, o acúmulo de resíduos sólidos, entre outros, sendo esses refletidos na 

redução e/ou destruição dos habitats faunísticos, além de muitas outras formas de 

degradação do meio ambiente (SANTOS e LOUZADO, 2008). Dessa forma, se faz 

necessário a mudança de comportamento em relação homem/natureza no sentido de 

assegurar uma gestão responsável dos recursos naturais e garantir qualidade de vida 

para as gerações. 

A educação ambiental visa uma melhor qualidade de vida e cidadania, bem como o 

respeito e comprometimento ao ambiente em que se vive em um todo. Faz-se um novo 

alicerce nas transformações culturais e sociais de modo a sanar ou minimizar os 

problemas encontrados (QUADROS, 2007). 

A educação ambiental trabalhada no processo de ensino-aprendizagem através de 

projetos é uma experiência inovadora para a escola, de modo que permite os 

participantes uma maior socialização de conhecimentos sobre a temática ambiental 

(PASSONE et al., 2010). Tal fato possibilita motivar e contribuir para mudanças de 

comportamentos, atitudes e valores em relação ao meio ambiente e pressupõe, ainda, o 

respeito pela individualidade em sua relação com o coletivo, bem como com o nível de 

desenvolvimento cognitivo e com as experiências vividas de cada um dos agentes do 

processo ensino-aprendizagem (GOBARA et al., 1992). 

Passone et al. (2010) ao recorrer a Ab’Saber (1991) afirma que: 

“A Educaç~o Ambiental deve ser um processo de aprendizagem e troca de 

experiências contínuo e permanente sobre as coisas da natureza, desde o nível 

pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal e 

informal”. 

Segundo Gobara et al., (1992) e Amaral, (2001) a educação ambiental é entendida 

como um eixo paralelo ao ensino de Ciências, no qual os conteúdos tradicionais são 

mantidos de forma intacta e pouco relacionados com a realidade, enquanto que os 

conteúdos ambientais ganham tratamento diferenciado estando diretamente ligados a 

realidade construída pelo ser humano, portanto os alunos desenvolvem de forma 
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paralela e usualmente independente do conteúdo programático, sendo assim, a 

concepção ambiental trabalhada de maneira interdisciplinar funciona como eixo 

integrador de todo o ensino de ciências em sua essência. 

Desse modo, utilizamos a gincana ecológica como ferramenta de trabalho a ser 

desenvolvida na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), pois segundo  

Peretti, (2007) Nobrega e Passavante, (2009) a gincana ecológica é uma forma dinâmica 

de estimular os participantes por meio da competição, cooperar com a preservação do 

meio ambiente. É uma prática divertida, sendo trabalhada de forma descontraída 

objetivando estimular o raciocínio para a compreensão dos processos ambientais 

vivenciados, agindo de forma coletiva pelas ações de preservação e conservação, sendo 

trabalhada de forma interdisciplinar através de provas de habilidades mentais e físicas 

com os participantes das equipes formadas. 

Atividades Desenvolvidas 

A Biogincana foi realizada no dia 21 de Outubro de 2011 na Escola Estadual Coronel 

José Alves Ribeiro (CEJAR), durante o período matutino, abrangendo o público de 

aproximadamente 300 alunos matriculados no Ensino Médio Regular (Figura 1). 

Os alunos foram divididos em 9 (nove) equipes, sendo elas as séries correspondentes: 

1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 3ºA e 3º B, cada equipe possuía um cor, sendo elas: 

roxo, laranja, verde amarelo, azul, branco, vermelho, preto e marrom respectivamente, a 

qual as diferenciaram das outras equipes. 

Cada equipe teve um aluno e um professor como representante, sendo eles os 

responsáveis pela elaboração das propostas e organização da equipe diante das 

seguintes provas: Música Aquidauana, nessa prova os representantes das equipes 

formadas cantaram a música “Aquidauana” do cantor Chico César que faz parte do 

|lbum “Mama Mundi”, lançado no ano de 1999 e tendo em vista a dificuldade da prova, 

foi permitido que usassem a letra da música para a apresentação. Paródia musical, cada 

equipe apresentou uma paródia dentro da tem|tica “Mudanças clim|ticas e desastres 

ambientais”. O estilo musical ficou a critério da equipe. Desfile de roupas com materiais 

reutilizáveis, usando a criatividade e reforçando a ideia da reciclagem, as equipes 

confeccionaram roupas com materiais reutilizáveis e apresentaram suas criações na 
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forma de desfile, nessa prova participou um menino e uma menina de cada equipe. 

Concurso de fotografias de insetos, nessa prova cada equipe ficou responsável por 

fotografarem insetos, aqueles vistos em seu dia a dia. As fotos foram impressas em 

material próprio e entregues à comissão organizadora da Biogincana. Jogo de perguntas 

e respostas, nessa prova, os representantes de cada equipe responderam de forma 

aleatória as perguntas estabelecidas conforme a tem|tica “ciências da natureza” dando 

ênfase ao ENEM.  

Como meio de avaliação das provas da Biogincana, foram convidados quatro jurados: 

Alex Balbuena, Mestre em gestão ambiental e músico; a diretora adjunta da Escola 

Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), Cristiane; o coordenador do grupo PIBIB/Biologia, 

professor Ricardo Gentil e a professora da UFMS/CPAQ, Alice Maria Derbocio. 

Os alunos que tiveram destaque nas provas da Biogincana foram premiados com pen-

drives, sendo que a equipe vencedora, o 3ºA ganhou um passeio ecológico em uma 

fazenda próxima. 

Resultados Obtidos 

As questões relacionadas aos problemas ambientais estão presentes no cotidiano da 

escola e apresentam-se distribuída nas matérias e no trabalho docente, constituindo-se 

em temas transversais, possibilitando a formação de pessoas críticas e conhecedoras do 

seu papel na sociedade. Contudo, o desenvolvimento deste projeto provocou o 

surgimento de indagações a cerca da discussão, agora de forma integrada do tema no 

âmbito da escola, fomentando o surgimento de coletivos, ao invés do trabalho individual 

do professor.  

O projeto da forma como foi conduzido, proporcionou ao estudante da escola CEJAR o 

contado com a diversidade de questões e com a possibilidade de interação da escola com 

a comunidade, fazendo com que o estudante compreenda que suas ações são tanto 

reflexos da sociedade em que faz parte, quanto reflete nesta. Desta forma, podemos 

concluir que as atividades desenvolvidas produziram uma mudança de comportamento 

no aluno e no docente, possibilitando novos caminhos para o aprendizado, 

principalmente relacionados com as questões ambientais. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 43 _ Atividades desenvolvidas no dia da gincana: a – desfile ecológico, b – 
mesa dos jurados, c) apresentação da música Aquidauana, d) apresentação da 
paródia. 
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A experiência do PIBID - Química na prática interdisciplinar da 

gordura trans 

Química / Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 

Centurião, J. F. 
Apparecido, R. P. 

Souza, O. P. 
Recena, M. C. P. 

Resumo 

O trabalho relata uma proposta de prática em sala de aula,do PIBID - 

Química, abordando o tema “Gordura Trans” por meio de uma parceria com o 

PIBID  - Biologia e com a colaboração d e um professor de anatomia, que 

desenvolveu uma prática experimental. Buscando proporcionar um ensino 

que permitisse ao aluno experiências de aulas teóricas e práticas, buscou-se 

tratar o tema de maneira interdisciplinar. 
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Introdução 

O tema “Gordura Trans” foi proposto pelo professor Oribes P. de Souza, supervisor do 

PIBID Química na Escola Estadual Dona Consuelo Muller para possibilitar a 

interdisciplinaridade com maior integração entre os grupos PIBID atuantes na escola e 

uma visão ampla para os alunos do 3º ano do ensino médio. O objetivo foi  proporcionar 

uma abordagem contextualizada e interdisciplinar de alguns conceitos de Química 

Orgânica inerentes ao tema e a legislação que envolve a rotulagem nutricional de 

alimentos industrializados. 

Segundo Merçon (2010) as gorduras são da classe dos lipídios, substâncias orgânicas 

solúveis em solventes orgânicos não polares. Elas também são conhecidas por 

triacilgliceróis formadas pela esterificação de três grupos hidroxila do glicerol com 

ácidos graxos de cadeias longas e podem ser diferenciadas pela estrutura dos ácidos 

graxos que podem ser saturados que apresentam apenas ligações simples entre 

carbonos, ou insaturados, ligações duplas ou triplas.   

Nas gorduras com ácidos graxos com presença de uma ou mais insaturações pode-se 

formar isômeros geométricos cis ou trans. Esses isômeros possuem propriedades físicas 

diferentes podendo ser líquidos ou sólidos em temperatura ambiente.  

No processo de industrialização a gordura trans é formada a partir de óleos vegetais 

que passam por um processo de hidrogenação onde algumas insaturações são 

transformadas em ligações simples, assim a molécula tem seu arranjo alterado e passa 

para o estado sólido, ficando apropriada para ser utilizado em produtos alimentícios.  

O processo de hidrogenação deixa os alimentos mais saborosos, crocantes e aumenta 

o prazo de validade. Est| presente nos bolos, sorvetes, biscoitos, p~es e comidas “fast 

food” (comida r|pida).  

A gordura trans passou a ser largamente utilizada pelas indústrias alimentícias e isso 

acarretou num consumo exagerado na dieta diária das pessoas. Após, vários estudos e 

testes foi constatado que o consumo desequilibrado de gordura trans causa danos e 

alterações na saúde humana.  

Para abordar os conceitos teóricos utilizaram-se como recursos didáticos diferentes 

‘modelos’, que de modo geral pode ser definido como: “uma representaç~o parcial de 
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uma entidade, elaborado com um, ou mais, objetivos(s) específico(s) e que pode ser 

modificado (Gilbert; Boulter; Elmer apud Justi, 2010). 

O mais significativo é a influência no esteróide colesterol que participa de varias 

funções importantes no organismo, a gordura trans aumenta a quantidade de LDL-

colesterol (colesterol de baixa densidade) que é responsável por espalhar o colesterol 

pelos tecidos e órgãos para ser aproveitado em suas funções e diminui a quantidade 

HDL-colesterol (colesterol de alta densidade) responsável por remover o excesso de 

colesterol das superfícies dos tecidos e da corrente sanguínea levando-os até o fígado 

onde será convertido em ácidos biliares para ser excretado.  

Por abranger diversas áreas do conhecimento e estar presente no dia-a-dia dos 

alunos esse tema mostrou-se adequado para ser trabalhado interdisciplinarmente 

servindo para relacionar os conceitos científicos com o cotidiano. 

Metodologia 

O trabalho foi apresentado em duas aulas consecutivas para algumas turmas do 3º 

ano do ensino médio regular, sendo a primeira aula abordando os conteúdos teóricos e a 

segunda aula uma prática experimental de anatomia.  

A primeira aula foi realizada na sala de tecnologia, onde se utilizou uma apresentação 

feita em PowerPoint contendo uma introdução a química orgânica: função álcool e ácido 

carboxílico, conhecimento necess|rio para aprendizagem do tema ‘gordura trans’. Como 

recursos pedagógicos utilizaram-se os modelos de moléculas e os rótulos dos alimentos, 

observando as informações nutricionais e relacionando-as com legislação que 

regulamenta a gordura trans. 

Os modelos de moléculas foram utilizados de três diferentes maneiras para que os 

alunos pudessem visualizar como são as estruturas e arranjos das moléculas de gordura. 

Na tentativa de relacionar os conceitos das ligações intermoleculares com as suas 

propriedades físicas, podendo ser sólidos ou líquidos em temperatura ambiente.  

2.1. Três tipos de modelos diferentes: Artesanal, Comercial e por Animação 

Computacional. 

a) Primeiro Tipo: Modelo artesanal: 
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O modelo artesanal feito com bolas de isopor, palitos de madeira e tinta guache para 

auxiliar na explicação de isomeria geométrica cis-trans. 

 

Figura 44 

b) Segundo Tipo: Modelo Comercial: 

O modelo adquirido no comércio “kit Atom Lig”, utilizado para visualizar como os 

diferentes arranjos das moléculas e suas interações alteram suas propriedades físicas. 

 

Figura 45 

c) Terceiro Tipo: Modelo por Animação Computacional: 
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O modelos construídos no software ChemSketch com projeção feita em data show, que 

auxiliou nas explicações sobre funções orgânicas, isomeria e estrutura das cadeias 

moleculares. 

Figura 46 

No final da aula teórica foram apresentados  rótulos  de vários produtos alimentícios 

com ou sem gordura trans, com as tabelas nutricionais,  para explicar como se deve fazer 

uma consulta adequada da quantidade presentes nesses alimentos e quando os 

fabricantes podem utilizar termos como “Zero Trans” ou “0 Trans”, segundo, a legislaç~o 

para gordura trans.  

Conclusão 

Por meio da análise de quatro questões que os alunos responderam ao final da aula 

teórica sobre o conteúdo apresentado, verificou que os alunos mostraram-se satisfeitos 

com a metodologia. E, as respostas do questionário com os principais conceitos 

ensinados, foram respondas corretamente, indicando que provavelmente haviam 

compreendido os conceitos.  

A manipulaç~o dos modelos que foram construídos artesanalmente e o kit “Atom Lig” 

foram utilizados como proposta para buscar a compreensão do tema. E, o que mais ficou 

evidente foi que estes materiais utilizados que como recursos pedagógicos 

proporcionaram a possibilidade de resolução dos problemas, levantados pelos 

pibidianos, por parte dos alunos.  
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A utilizaç~o destes ‘modelos’ para promover a aprendizagem dos conceitos 

relacionados ao tema gordura trans possibilitou um diálogo dos pibidianos com os 

alunos. Os alunos fizeram várias perguntas sobre conceitos como química orgânica, tais 

perguntas foram pertinentes, pois foram os conceitos prévios abordados para a 

compreensão deste tema. 

A nossa experiência com o desenvolvimento destas aulas por meio da apresentação 

dos modelos e da contextualizaç~o do tema ‘gordura trans’, forneceu um estímulo para 

que os alunos participassem das aulas, evidenciado tanto na manipulação dos modelos 

quanto na utilização dos rótulos alimentícios, porque tais discussões podem fazer parte 

da vida destes alunos, o que destaca a importância de uma educação que promova a 

resolução de problemas do cotidiano e desta forma pode facilitar a maior participação 

dos alunos.  
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Contribuição de Avogadro para a Química 

Química/Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 

Cristaldo, C. E. P  
Kysfaludy, A. B. S.  

Recena, M.C.P.  

Resumo 

A discuss~o sobre a “natureza da ciência” em aulas de química e física com 

alunos do ensino médio é restrita. Assim, pesquisamos a viabilidade  de  

materiais didáticos que   aliassem a abordagem histórica com a construção de 

conceitos científicos. Inicialmente estudamos textos originais que 

oferecessem uma visão histórica sobre o desenvolvimento de pesquisas 

realizadas por Avogadro (1776 – 1856) e descrevessem os diversos 

acontecimentos que ocorreram na época em que publicou um artigo no 

"Journal de La Physique“ afirmando que "Volumes iguais de todos os gases à 

mesma temperatura e pressão contém o mesmo número de moléculas”, e que os 

"átomos" de hidrogênio e oxigênio eram na verdade "moléculas" contendo 

dois átomos cada. E, elaboramos um material didático que contemplou a 

abordagem histórica aliada a uma dinâmica de construção de conceitos que 

foi organizado em  duas partes: apresentação da fundamentação histórica e 

teórica dos conceitos envolvidos e experimentação 
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Introdução 

A discuss~o sobre a “natureza da ciência” em aulas de química e física com alunos do 

ensino médio é restrita, pois o professor, muitas vezes, por falta de tempo, não 

desenvolve uma introdução mais abrangente do conteúdo a ser explicado e 

consequentemente inicia a matéria grosseiramente. Na maioria das vezes o aluno nunca 

ouviu falar do assunto e se depara com o novo conteúdo que se torna seu inimigo 

durante o desenvolver da disciplina. Os conteúdos relacionados da área de exatas são 

vistos de forma negativa pelos mesmos e isso se torna um obstáculo para aprendizagem. 

Essa restrição se estende também à falta de textos com abordagem histórica nos livros 

didáticos e de materiais de apoio ao professor. Assim, pesquisamos a viabilidade de 

materiais didáticos que aliassem a abordagem histórica com a construção de conceitos 

científicos. Analisando a dificuldade de desenvolver uma abordagem histórica de um 

conceito químico com suas raízes anexadas à natureza da ciência é que apresentamos 

este trabalho, pois o professor de química pode ir além dos livros didáticos para 

preparar a sua aula; dados históricos podem ser coletados em livros relacionados ao 

assunto ou até mesmo em artigos antigos que relatam o despertar e desenvolvimento da 

ciência e a partir do instante que se consegue reunir informações concisas sobre o 

assunto a ser trabalhado, o professor movido de criatividade pode construir ou montar 

um quite experimental que ilustra e comprova significativamente o conceito químico 

então pesquisado. Com este propósito é que inicialmente estudamos textos originais que 

oferecessem uma visão histórica sobre o desenvolvimento de pesquisas realizadas por 

Avogadro (1776 – 1856) e descrevessem os diversos acontecimentos que ocorreram na 

época em que publicou um artigo no "Journal de La Physique“ afirmando que "Volumes 

iguais de todos os gases à mesma temperatura e pressão contém o mesmo número de 

moléculas”, e que os "átomos" de hidrogênio e oxigênio eram na verdade "moléculas" 

contendo dois átomos cada.  

Quando Avogadro publicou este artigo não imaginou que as novas informações 

causariam conflitos na sociedade científica da época. Primeiramente, Avogadro não era 

um cientista, era um amador, era formado em Direito pela Universidade de Turin e tinha 

doutorado em Leis Eclesiásticas, mas como todo amador, misteriosamente despertou 

interesse inovador pela filosofia natural, onde desenvolveu suas pesquisas no campo 
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científico com o propósito de descobrir a origem de todas as coisas, desta forma, iniciou 

seu trabalho revogando o conceito verdadeiro de átomo e o comportamento dos gases. 

Assim que seu artigo foi publicado, John Dalton que na mesma época estudava os átomos 

e a formação das substâncias contestou abertamente as informações divulgadas por 

Avogadro, pois, percebeu a relação entre os volumes inteiros dos gases que reagem, mas 

pensava em partículas como sendo átomos, então o conceito de moléculas era 

totalmente inaceitável e inapropriado para a concepção dos cientistas da época. 

Avogadro havia avançado mais precisamente em suas pesquisas do que os outros 

cientistas, mas ninguém percebeu que seus relatos eram verídicos. Assim sendo Dalton 

não aceitou a hipótese de Avogadro e muito menos o conceito de moléculas. Em um 

trabalho realizado e apreciado pelos cientistas, John Dalton propôs que átomos de cada 

elemento possuíam um peso atômico característico e que os átomos seriam as unidades 

das combinações químicas e que em um composto simples existia apenas um átomo de 

cada elemento, como por exemplo, a composição da água na concepção dele era HO. 

Comparando com o conceito de molécula atribuído por Avogadro logo se percebe que a 

composição da molécula da água é como conhecemos atualmente (H2O) e desta forma 

pode-se dizer que Avogadro sempre esteve certo, mas foi desacreditado pelos cientistas 

da época incluindo o cientista Jons Jacob Berzelius que era influenciado pela 

“Eletroquímica de (Galvani e Volta), eles acreditavam que um composto deveria conter 

uma porção positiva combinada com a porção negativa. Por uns 50 anos a hipótese de 

Avogadro e toda a sua pesquisa permaneceram abandonadas e somente em 1865, Josef 

Loschmidt calculou o Volume de Avogadro utilizando uma combinação de dados de 

densidade de líquidos, viscosidade dos gases e a teoria cinética dos gases, estabelecendo 

o “tamanho” aproximado das moléculas gasosas e, a partir daí, o número de moléculas 

em 1 cm3 de g|s que foi chamado de “número de Avogadro” e é conhecido hoje como 

Constante de Avogadro.  

Referencial Teórico 

O trabalho se fundamentará na Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por 

David Ausubel, buscando a construção dos conceitos de quantidade de matéria, massa 

molar e constante de Avogadro.  Inicialmente pretende-se aplicar um questionário na 
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qual se levantará os conceitos prévios dos alunos e com estas informações desenvolver 

um material em PowerPoint que será elaborado trazendo uma abordagem histórica que 

funcionará como ponte aos conceitos químicos que serão trabalhados em dois 

experimentos propostos e descritos a seguir. 

Atividades Desenvolvidas 

O conceito de constante de Avogadro está relacionados com os gases abrangendo 

todo co conteúdo de estequiometria de reações químicas foi elaborado um material 

didático que contempla a abordagem histórica aliada a uma dinâmica de construção de 

conceitos que foi organizado em  duas partes: apresentação da fundamentação histórica 

e teórica dos conceitos envolvidos e experimentação. Os assuntos foram tratados com 

enfoques diferenciados para o primeiro e o segundo ano do ensino médio. No primeiro 

ano, contempla-se os conceitos de mol, massa molar, fórmula molecular, cálculos 

estequiométrico, Constante de Avogadro e a experimentaç~o: “Mol de Subst}ncias”, em 

que várias substâncias, a maioria de uso cotidiano, são levadas para a sala de aula em 

frascos, pesados previamente, para que os alunos, com instruções dadas utilizem a 

tabela periódica dos elementos, realizem cálculos estequiométricos na qual descobrirão 

a quantidade de matéria contida nas substâncias pesadas e sucessivamente possam 

calcular a constante de Avogadro a partir dos dados iniciais. 
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Figura 47 – Quantidades equivalentes a um mol de diferentes substâncias (1º ano). 
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Adaptação para formação do gás. 

Coletor da água liberada durante o processo 

Figura 48 - Aparato sobre gases 2º ano. 

No segundo ano, a equaç~o dos gases ideais e a experimentaç~o: “C|lculo da 

Constante de Avogadro a partir de gases” utilizado um aparato, adaptado que permite 

relacionar a massa de um gás formado e o líquido expulso durante o processo, com o  

objetivo de  calcular a massa molar  do gás.  

Neste experimento o aluno terá a oportunidade de observar o gás formado (CO2) a 

partir de carbonato de sódio, pesado em balança, que reage com vinagre (ácido acético) 

que entrará pelo recipiente contendo uma porção medida de água e à expulsará, ou seja, 

o gás ocupa o lugar da água, e desta forma pode-se calcular o volume molar por meio da 

equação dos gases ideais, não se esquecendo da quantidade de matéria que inicialmente 

deve ser calculada por meio da massa de carbonato de sódio e com  este valor se torna 
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fácil calcular a constante de Avogadro que é definida como sendo a quantidade de 

partículas por mol de substância     
 

 
. 

Conclusão 

Concluindo, este trabalho foi o delineamento de material didático abordando a 

história da ciência, especificamente da química, que visa proporcionar aos alunos uma 

visão mais ampla de um conteúdo que, em geral, é de enorme dificuldade de 

compreensão. Para tal trabalharemos os conceitos históricos científicos em comum com 

a parte teórica que em geral os professores usam em sala de aula, procurando abranger 

mais o conhecimento fornecido aos alunos. 
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Ligações químicas - a utilização de hiperdocumentos no processo de 

ensino e aprendizagem 

Química/ Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 

Cruz, C. E. S. 
Aredes, L. B. S 

Recena, M. C. P. 

Resumo 

O presente trabalho é referente a uma atividade desenvolvida pelo Grupo 

PIBID Química no ano de 2011. A atividade foi aplicada a alunos do primeiro 

ano do ensino médio da Escola Estadual Dona Consuelo Muller e baseou-se 

na criação de hiperdocumentos que contribuíssem no entendimento do 

conceito de Ligações Químicas, além da utilização da experimentação como 

forma de interligar a teoria com a prática. 
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Introdução 

Dentre as principais dificuldades encontradas no entendimento da química entre os 

alunos de Ensino Médio, destacamos o conceito de ligações químicas, pré-requisito para 

outros. As ligações químicas constituem um dos conceitos do currículo de química do 

primeiro ano do ensino médio (PCNEM, 1999). Por se tratar de ligações a nível 

microscópico, se faz necessário a abstração por parte dos alunos, dificultando o 

aprendizado. 

Fernandez e Marcondes (2006) citam como principais concepções dos estudantes a: 

confusão entre ligação iônica e covalente, antropomorfismo, regra do octeto, geometria 

das moléculas e polaridade, energia nas ligações químicas e representação das ligações.  

Buscando contribuir para a superação as dificuldades já constatadas pelas pesquisas, 

desenvolvemos uma atividade abordando esse conceito em um contexto diferente do 

que os alunos estão acostumados, na tentativa de fazer com que eles buscassem resposta 

para as suas dúvidas em hiperdocumentos. 

Atividade Desenvolvida 

Todas as atividades desenvolvidas pelo Grupo PIBID Química são aplicadas na Escola 

Estadual Dona Consuelo Muller, onde contamos com a supervisão do professor Oribes 

Pancrácio de Souza. 

 

Figura 49 -  Escola de atuação do Grupo PIBID Química/ Campus de Campo 
Grande 

No entanto, essa atividade foi desenvolvida para atender ao pedido da Professora 

Glória, que também é professora de Química na escola. 
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A professora pediu para que desenvolvêssemos uma atividade que ajudassem os 

alunos no entendimento do conceito de Ligações Químicas. Para tanto, foi realizado uma 

busca por trabalhos que abordam o conceito de Ligações Químicas, para sabermos quais 

eram as principais formas de abordagem. 

Quadro 3 - Trabalhos sobre Ligações Químicas com diferentes tipos de 
abordagem. 

 

Após a busca, foram criados dois hiperdocumentos organizados em ordem de 

complexidade de conceitos para que a aprendizagem fosse feita de maneira gradativa e 

hierarquizada a partir dos mais inclusivos buscando a aprendizagem significativa. A 

atividade foi aplicada em quatro turmas de primeira série do ensino médio, sendo 

dividida em dois módulos: Ligações Químicas I e Ligações Químicas II, aplicados em dois 

dias. 
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Figura 50 – Hiperdocumentos: Ligações Químicas I e Ligações Químicas II 

O primeiro foi aplicado na sala de informática e os alunos, divididos em dupla, 

puderam navegar pelo hiperdocumento durante 20 minutos antes de responder aos 

questionamentos propostos ao final da aula.  

O segundo foi aplicado em sala de aula, pois a sala de informática estava indisponível 

no dia marcado para a aplicação da atividade. O hiperdocumento foi navegado pelos 

bolsistas enquanto era projetado aos alunos. Posteriormente, foi apresentado um 

experimento com o intuito de demonstrar a diferença entre compostos iônicos e 

covalentes no que diz respeito à condutibilidade elétrica, junto com algumas questões 

que deveriam ser respondidas com base no hiperdocumento e no experimento. 

 

 

Figura 51– Condutivímetro, amostras, teste com Sulfato Ferro II e palha de aço. 
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No experimento, cada composto foi dissolvido em água e colocado em copos 

descartáveis. Em seguida, os eletrodos do condutivímetro foram colocados em contato 

com a solução para testar a condutibilidade elétrica. O teste foi feito para todos os 

compostos e à medida que as soluções eram testadas os alunos completavam a tabela de 

comparação, anotando se a lâmpada acendia forte (+++), média (++), fraca (+) ou (0) 

caso a lâmpada não acendesse. 

 

Figura 52– Pós-Teste do experimento 

Dificuldades Encontradas 

A indisponibilidade da sala de informática para a aplicação do segundo módulo e a 

falta de domínio para manusear o sistema operacional utilizado pelos computadores da 

escola foram as principais dificuldades encontradas para realização da atividade. As 

escolas utilizam o sistema operacional LINUX, diferente do sistema operacional usual 
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onde foram confeccionados os hiperdocumentos, que tiveram alguns recursos afetados 

devido à conversão do arquivo.  

Resultados Obtidos 

Analisamos as contribuições dos módulos e a aceitação dos alunos às diferentes 

metodologias. O interesse e o desempenho nas questões aplicadas ao final da atividade 

foram maiores quando eles puderam navegar pelo hiperdocumento. Houve uma queda 

desses dois pontos no segundo módulo, com poucas questões respondidas 

corretamente.   

Quando os alunos navegam pelo hiperdocumento, eles podem aprender de acordo 

com o tempo e o processo de aprendizagem de cada um, podendo retroceder quando 

algum conceito não é entendido. Portanto, no segundo módulo não houve a liberdade de 

utilização das ferramentas que o hiperdocumento pode oferecer. 

Essa diferença de desempenho deixa claro que no segundo módulo o objetivo do 

hiperdocumento não foi alcançado, comprometendo o resultado final.  
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