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Aprendizagem mediada pela interdisciplinaridade no Ensino de Biologia e Física. 

Ciências Biológicas - CCBS 

SOUZA, E. de O. 

VAZ, P. P. 

PEDREIRA, S. V. 

Resumo 

Os PCN+ para o Ensino Médio destacam como uma das competências, "articular, integrar e sistematizar 

fenômenos e teorias dentro de uma ciência, entre as várias ciências e áreas de conhecimento". Desse modo, o 

presente documento ainda destaca a necessidade de relacionar conceitos da Biologia com as de outras ciências, 

como os conhecimentos físicos e químicos relacionados aos processos naturais inerentes a vida, buscando 

superar a abordagem fragmentada das Ciências Naturais. Acrescenta-se também, que diferentes propostas têm 

sugerido o trabalho com temas que dão contexto aos conteúdos e permitem uma abordagem das disciplinas 

científicas de modo inter-relacionado, buscando-se a interdisciplinaridade possível dentro da área de Ciências 

Naturais.  Desse modo, promove a integração de áreas específicas, com o propósito de estimular uma interação 

entre aluno, professor, cotidiano e aprendizagem. Neste sentido, foi elaborada uma oficina cujo objetivo consistia 

em promover a integração entre a disciplina de Física e Biologia com a finalidade de explicar processos 

biológicos relacionados à visão, bem como estimular a aprendizagem do educando. As atividades foram 

executadas com turmas do 2º ano do Ensino Médio em uma escola pública do município de Campo Grande no 

estado do Mato Grosso do Sul, e tiveram como material de apoio as multimídias e o Kit "Aventuras na Ciência: 

Raios de Luz" cuja temática é a Física, elaborado em parceria entre as universidades USP4, UFRJ5 e UNICAMP6.  

A oficina elaborada foi desenvolvida em quatro aulas. Na primeira aula foram trabalhados assuntos relacionados 

à óptica pelo professor de Física. Já na segunda aula, foram feitas abordagens sobre a anatomia e fisiologia do 

olho humano e doenças relacionadas á visão. Na aula posterior a título de curiosidade foi discutida a visão dos 

animais nos diferentes grupos de vertebrados, destacando a importância da visão dentro desses grupos e como 

ocorre o ajuste ocular em ambientes com excesso ou escassez de luminosidade. A abordagem utilizada foram 

aulas expositivas teóricas ministradas com o auxilio do DataShow, onde foram apresentadas figuras e vídeos 

sobre esses assuntos. Em relação à última aula, foi executada a atividade prática com o kit "Aventuras da Ciência: 

Raios de Luz". O professor executou várias atividades que são sugeridas no kit, a fim de compreender o 

funcionamento das lentes e colocar em prática os assuntos de óptica discutidos teoricamente. Desse modo, os 

alunos no decorrer da oficina demonstraram interesse, questionaram e vivenciaram práticas que aproximaram 

diferentes conteúdos facilitando a assimilação dos assuntos abordados. Sendo assim, podemos afirmar que 

mediante a execução da oficina o objetivo proposto foi alcançado, uma vez que durante a oficina foi 

proporcionado um ambiente dinâmico favorável à aprendizagem significativa ao aluno. Dessa forma, as 

atividades realizadas são de extrema importância, pois permite o desenvolver de habilidades no educando, com a 

finalidade em promover  um vínculo entre as diferentes frentes da Ciência. 

Palavras-chave 

Aprendizagem; Óptica; Visão. 
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Descobrindo o crossing-over: por meio de um material didático lúdico 

Ciências Biológicas - CCBS 

Buziquia, S. T. 

Freitas, G. P. 

Cereali, S. S. 

Resumo 

Este trabalho visou a produção de jogo didático sendo parte da geração de produtos do Programa de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PibiD) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul/MS (CCBS/UFMS). Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para o processo de ensino 

e aprendizagem, é por meio dessa metodologia diferenciada que os jogos didáticos são caracterizados por serem 

importantes alternativas de auxílio na construção do conhecimento no aluno. Ao observar as dificuldades para se 

ministrar o conteúdo de meiose no ensino médio propôs-se uma forma de contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem de Biologia. Devido a isso a ideia de se produzir materiais didáticos mostrou-se interessante, pois, 

facilitam a compreensão do conteúdo de forma estimulante e divertida. Segundo alguns autores, o professor deve 

rever a utilização de propostas pedagógicas passando a adotar em sua prática docente atividades de geram 

estímulos que atuem nos componentes internos da aprendizagem do educando, já que estes não podem ser 

ignorados quando o objetivo é a apropriação de conhecimentos por parte do aluno. Nesta perspectiva, o jogo não 

é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica 

para a aquisição de informações. Desta forma com o desenvolvimento do material didático objetiva-se auxiliar as 

aulas ministradas sobre meiose levando os alunos a compreender o processo de crossing-over (permuta gênica) 

etapa importante para formação de variabilidade genética. A atividade consiste em entregar aos alunos uma 

folha representando duas célula com dois cromossomos cada (antes e depois da permuta, uma folha com letras 

maiúsculas e minúsculas representando os alelos de seis genes de A a E e uma folha com instruções sobre como 

esses alelos devem ser distribuídos nos respectivos cromossomos e como deve ser a permuta. Os alunos fazem a 

distribuição dos alelos na primeira célula da forma como interpretaram as orientações, levando em conta os 

conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas. Após esse processo, o professor passa corrigindo e verificando os 

principais erros de conceito cometidos pelos alunos, o que permite revisar a teoria e, ao mesmo tempo, fazer com 

que o próprio aluno identifique seus erros e os corrija. O mesmo procedimento é feito com relação à permuta 

gênica, que é realizada pelos alunos com base na primeira célula, já corrigida. Ao final do processo o professor 

libera a colagem das letras (alelos) nos cromossomos e o material produzido fica com o aluno para consultas 

futuras. 

Palavras-chave 

Meiose; Crossing-over; Ensino de Genética. 
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Gincana da permuta 

Ciências Biológicas - CCBS 

SILVA, G. J. 

NETO, S. C. 

CEREALI, S. S. 

Resumo 

Esta proposta de material didático foi pensado visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de biologia referentes a permuta e divisão celular. Durante atividades realizadas no grupo PIBID, 

Ciências Biológicas – CCBS, foi observado  na escola trabalhada que o  conteúdo de meiose apresenta grande 

dificuldade tanto para professores quanto para alunos, Alguns autores afirmam que o  fato dos conceitos de 

genética terem caráter abstrato é uma dificuldade para a maioria dos alunos aprenderem estes conteúdos. 

Embasados nessas limitações criamos um material didático que pudesse proporcionar maior interação entre os 

alunos e o conteúdo de genética, a gincana da permuta segue uma metodologia que visa ser um facilitador no 

entendimento da complexidade das etapas da meiose por meio de uma dinâmica simples, na qual os alunos 

deverão se dividir em grupos, formando duas ou três equipes. Cada equipe será dividida em cinco subequipes, na 

qual cada uma delas ficará responsável por uma fase da meiose (interfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase). 

A dinâmica tem por objetivo fazer com que as equipes façam todas as etapas da meiose trabalhando em conjunto, 

funcionando da seguinte maneira: de início a primeira subequipe irá fazer a célula na interfase, e assim que 

terminar irá passar a cartolina para a subequipe que está atrás, que irá fazer a célula na prófase e ao concluir 

essa fase a cartolina será passada para trás novamente até chegar à telófase e concluir a atividade. Todas as 

etapas da meiose deverão ser feitas em cartolinas e com barbantes de cores diferentes para os cromossomos de 

origem materna e paterna, a primeira equipe que concluir a atividade sem ter errado nenhuma fase e sem ter se 

esquecido do crossing over será a vencedora, essa equipe vai explicar para a sala como ocorre toda a divisão da 

meiose passo a passo. Todas as equipes devem concluir a atividade, pois se a primeira equipe que terminar tiver 

se esquecido de alguma coisa, o direito de vencedor fica para a próxima equipe que terminou corretamente. Caso 

uma subequipe observar que outra errou em alguma fase, ela deve avisar que está errado e voltar a cartolina 

para a subequipe que errou fazer novamente, mas os outros participantes não podem ajudar a subequipe com 

dicas. Alguns autores afirmam que os processos de divisão celular devem ser atribuídos a condição de 

conhecimentos subsunçores na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), por fim acreditamos 

que essa proposta de material didático alcança o objetivo de um melhor significado e construção de 

conhecimento do aluno nas etapas da divisão celular. 

Palavras-chave 

permuta; gincana; material. 
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Guia para aventuras micológicas: uma alternativa para o ensino de fungos no ensino 

médio. 

Ciências Biológicas - CCBS 

LUZ,G. P. da L. 

USHIZIMA, C. U. S. 

SPIELMANN, A. A. S. 

Resumo 

O objetivo central do nosso trabalho foi o de elaborar um guia com atividades práticas sobre fungos para que seja 

utilizado em aulas práticas no Ensino Médio. Devido ao pouco aprofundamento dos livros didáticos neste tema, 

assim como durante as aulas teóricas, espera-se que este trabalho preencha uma lacuna e desperte o interesse de 

alunos e professores. O guia trata do conteúdo de fungos e organismos afins, e contempla além de experimentos, 

um texto teórico para esclarecer algumas fases do ciclo de vida e comportamentos destes organismos. Para 

iniciar o trabalho necessitamos de um arcabouço teórico, sugestões, ilustrações, material biológico para realizar 

as práticas, além de como fazer boas pesquisas bibliográficas e dicas de segurança de arquivos digitais. Em um 

primeiro momento foi escrito o esqueleto do guia, para que fosse aprovado pelos nossos orientadores, e então 

foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros disponíveis na Biblioteca Central da UFMS e também na 

Internet, explorando cada filo, além de curiosidades e buscando práticas, ou mesmo experimentos que poderiam 

ser adaptados à realidade da maioria das escolas, porém, não deixamos de elaborar novos experimentos, como 

por exemplo, a observação de micorrizas. Cada prática foi testada, observado o tempo de duração, os materiais 

utilizados, onde poderia ser encontrado o material biológico, o custo e se poderia oferecer algum risco. Para que 

a leitura do texto não se torne desinteressante e para explicar melhor acerca das estruturas, recorremos a 

desenhos e fotografias, pois bons desenhos e boas fotos podem ser muito mais explicativos. Para tanto, foram 

realizadas atividades de campo, bem como pesquisas em bibliografias antigas e tivemos bons diálogos com 

pesquisadores para utilizar suas fotografias, mantendo os direitos autorais. O guia trata principalmente dos filos 

de fungos e organismos que foram tradicionalmente tratados como fungos, com um texto mais geral e uma parte 

introdutória sobre cada filo, que em alguns casos são omitidos em livros didáticos. 

Palavras-chave 

experimentos; materiais complementares; curiosidade. 

Jogo didático “Praticando Genética: Vamos diferenciar genótipo de fenótipo?” 

Ciências Biológicas - CCBS 

SANTOS, A. C. G. G. 

SILVA, D. S. 

SOUZA, E. O. 

Resumo 

Os jogos didáticos são excelentes instrumentos educativos, pois facilitam o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas importantes para o processo de aprendizagem. Discutindo sobre isso, muitos autores ressaltam que os 
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jogos didáticos promovem a aprendizagem significativa, favorecendo a construção de novos conhecimentos por 

propiciar aos participantes a vivência de problemas reais em cenários e contextos imaginários. Assim, durante 

investigações junto a docentes sobre os conteúdos com maiores dificuldades de compreensão por parte dos 

alunos em uma escola pública no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi despertado o interesse em 

elaborar um jogo didático que minimizasse as limitações de aprendizagem dos alunos evidenciadas nos relatos 

dos professores de Biologia em entrevista. A partir disso, alguns conteúdos de genética foram selecionados para 

subsidiar a proposta de material didático, já que os mesmos foram citados muitas vezes pelos professores. Assim, 

buscando minimizar as dificuldades relatadas, foi desenvolvido durante atividades do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) o jogo didático “Praticando Genética: Vamos diferenciar genótipo de 

fenótipo?” que tem por objetivo facilitar a compreensão das relações existentes entre fenótipo e genótipo, da 

interação entre alelos de um mesmo gene e da expressão genética influenciada pelo sexo. Para isso, quatro 

condições genéticas foram escolhidas para compor as situações-problema que medeiam o jogo: albinismo 

(herança recessiva), acondroplasia (alelos letais), polidactilia (penetrância incompleta) e calvície (herança 

relacionada ao sexo). Para o desenvolvimento e o melhor aproveitamento das atividades os alunos são divididos 

em grupos. Assim, cada grupo de alunos recebe quatro quadros de Punnet confeccionados em EVA e um 

envelope com quatro folhas de anexo, uma para cada condição genética, contendo letras que representam os 

alelos do genótipo, imagens dos fenótipos e as situações-problema. É solicitado aos alunos que colem os quatro 

quadros de Punnet em uma folha de EVA e neles realizem os cruzamentos recortando e encaixando as figuras 

dos anexos de acordo com as situações-problema. Cada quadro de Punnet representa o cruzamento de sujeitos 

com umas das quatro condições genéticas apresentadas, esses cruzamentos são mediados por situações-

problema específicas, assim, os alunos relacionam os genótipos e os fenótipos correspondentes de acordo com 

cada condição. Durante essa atividade, os alunos também respondem a algumas questões sobre herança 

genética, que estão coladas atrás dos envelopes entregues aos grupos. Após a construção dos cruzamentos, os 

alunos socializam a resolução das situações-problema com o restante da turma, o professor pode realizar a 

mediação dessa etapa, orientando e corrigindo as respostas quando necessário. A duração das atividades que 

compõe o jogo é de aproximadamente 50 minutos e seu público-alvo são alunos do terceiro ano do Ensino Médio. 

Palavras-chave 

Genética; Diversidade; Jogo didático. 

Jogo Didático sobre Tipagem Sanguínea 

Ciências Biológicas - CCBS 

Da Silva, E. R. 

Rege, L. R. 

Bonfim, L. H. 

Resumo 

O material de apoio foi desenvolvido visando facilitar o aprendizado no ensino de genética, mais precisamente 

no conteúdo de tipagem sanguínea, para mostrar de maneira lúdica e prática como é feita a distribuição dos 

genes na formação dos descendentes. O jogo é composto por colares com dois compartimentos, mostrando os 
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genótipos impressos em papel cartão (cada alelo em forma de fichas), hemácias feitas de isopor com os antígenos 

respectivos ao tipo sanguíneo, acompanhado de situações-problemas. Tem como objetivo fazer com que o 

professor mostre de maneira clara, objetiva e interessante aos alunos, como é dada a herança genética, nesse 

caso relacionada ao tipo sanguíneo e fazer com que o aluno tenha uma melhor percepção sobre genética e 

fazendo também que desperte o interesse e curiosidade em criar os mais diversos casos e situações. Foram 

usados isopores cilíndricos, cortador de isopor, tinta guache, biscuit, pincel, barbante, tesoura, lixa, papel cartão, 

cola quente, plástico, EVA, colher e lamparina. O isopor cilíndrico foi cortado em rodelas no comprimento de 

aproximadamente 3cm, que depois foram moldados com o cortador de isopor e colher esquentada na lamparina. 

Com o auxílio da lixa, as saliências foram removidas para que se obtesse o formato de uma hemácia. Também 

com a colher quente, foram feitas as biconcavidades. Usando tinta cor vermelha, as hemácias foram 

completamente pintadas. Os antígenos foram moldados em biscuit. Para os colares, foram usados barbantes de 

aproximadamente 40cm, amarrados à plaquinhas de EVA do tamanho 15x10cm. Os compartimentos foram feitos 

com plásticos, fixados ao EVA com cola quente, sendo finalizado com papel cartão. Os genótipos foram impressos 

em um papel A4. As atividades foram impressas e fixadas em um papel cartão para aumentar a durabilidade. 

 Esse material de apoio é para ser aplicado, preferencialmente, na presença do professor, onde este 

estará sempre orientando os alunos e propondo as situações. Numa provável aplicação, são escolhidos dois 

alunos, um menino e uma menina, para serem os pais biológicos e outro aluno para ser o filho. Cada pai, com um 

tipo sanguíneo aleatório, terá no seu colar o genótipo correspondente, desta forma cada um vai doar um alelo 

(uma fichinha impressa) para o filho e poderão ver os possíveis tipos sanguíneos desse filho. Outra sugestão é a 

criação um clado humano de tipagem sanguínea ou ainda fazer teatro ou encenação, como um resultado de teste 

de DNA. Cabe ao professor, incentivar aos alunos a criar diferentes casos, como por exemplo, uma acidental troca 

de crianças na maternidade ou um teste de paternidade. 

Palavras-chave 

Genética; Tipagem Sanguínea; Sistema AB0. 

Jogo didático Trio Patológico 

Ciências Biológicas - CCBS 

Rocha, L.S. 

Teixeira, I. S. 

Cereali, S. S. 

Resumo 

O jogo educativo é uma contribuição para o aprendizado do aluno visando o seu desenvolvimento intelectual 

através de brincadeiras envolvendo os conteúdos propostos em sala de aula, servindo como a construção do 

conhecimento com base em aulas teóricas e o jogo Trio Patológico tem como objetivo compreender as doenças 

virais, bacterianas e parasitárias e sua relação sintomática, preventiva e curativa. O jogo é composto por cartas 

de aproximadamente 10cmx6cm e nelas serão impresso as imagens e frases que ligaram um cartão ao outro, 

será confeccionado com papel cartão colorido. O jogo consiste em três cartas que ligarão o nome da doença com 

a prevenção, tratamento e sintomas que serão entregues aos alunos aleatoriamente pelo professor que também 
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irá dar um tempo de aproximadamente um minuto e meio para que as trincas sejam formadas. A entrega das 

cartas será feita de maneira que todos os alunos possam formar trincas, sempre de acordo com o número de 

alunos existentes na sala de aula. O jogo tem como finalidade mostrar aos alunos doenças que estão no seu 

cotidiano a fim de que possam se prevenir em relação a essas doenças tão freqüentes e proporcionar o 

conhecimento para seus familiares e amigos para que haja a prevenção e as atitudes cabíveis quanto ao 

tratamento e sintomas de cada doença proposta. Ao ser aplicado na sala de aula o professor terá como um 

referencial as suas aulas teóricas sobre este conteúdo visando um meio de avaliação do que está ensinando e 

quanto seus alunos estão absorvendo das informações geradas a cada aula. Ao término do jogo os alunos estarão 

internalizando as informações que foram apresentadas pelo professor nas aulas teóricas precedidas ao jogo e 

sendo assim estimulados através de brincadeiras a sempre estudar e no final recebendo uma recompensa como 

agrado e incentivo aos estudos. 

Palavras-chave 

Ensino de Ciências; Saúde; Ensino aprendizagem. 

Modelo tridimensional de célula animal e vegetal 

Ciências Biológicas - CCBS 

SOUZA, R. S. M. 

CORREA JUNIOR, D. 

FREITAS, L. O. 

Resumo 

O conteúdo de Biologia Celular, com seus diferentes tipos de células, morfologia, organização, componentes e 

respectivas funções, quando abordado no ensino médio, apresenta um grau de dificuldade por parte dos alunos 

em mensurar algo tão microscópico. Pensando nisso, o desenvolvimento de um material didático se torna algo 

indispensável para facilitar o processo de ensino aprendizagem, além do êxito no conteúdo abordado e nos 

próximos a serem explorados. Para o desenvolvimento do material didático foram confeccionadas duas células 

tridimensionais, sendo uma para a representação da célula animal e outra para a célula vegetal, com suas 

respectivas organelas, funções e arranjos. O material é composto de peças coloridas e de tamanho grande, para 

melhor visualização, manuseio e consequente fixação dos conteúdos previamente abordados em aula teórica. 

Também possui roteiros para nortear tanto alunos quanto o professor. Tudo foi confeccionado manualmente, 

tomando cuidado para desenvolver peças permanentes ou semi permanentes que possam ser reproduzidos 

pelos professores e/ou alunos e utilizados por mais de uma sala, ou um ano letivo. Para que o material seja 

aplicado de uma forma mais dinâmica e, consequentemente, mais interessante, foi pensando em um jogo 

envolvendo as células 3D, que é uma espécie de quis, e funciona da seguinte maneira: As organelas contidas nas 

células foram enumeradas, desde a membrana plasmática, até o núcleo, parede celular, material genético; Deve 

haver dois jogadores por rodada, podendo ser representantes de um grupo, ou qualquer outra divisão a critério 

do aplicador. Eles ficam um na frente do outro e recebem uma plaquinha enumerando-os como jogador um e 

dois; Após jogar uma moeda contendo os números um e dois em suas faces, o jogador referente ao número 

sorteado deverá retirar uma dica, espécie de charada, de dentro da caixa e lê-la em voz alta; ela contém 
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informações sobre uma organela e sua função, sem revelar o nome da mesma; Os dois participantes terão 30 

segundos para escolher a organela representada na célula tridimensional correspondente à dica. Os 

participantes devem revelar suas respostas ao mesmo tempo, e o placar vai se formando até as dicas se 

esgotarem.  Em caso de empate, será feita uma pergunta bônus e quem a responder primeiro ganha a 

competição, juntamente com sua equipe; As células vegetal e animal possuem caixa de dicas diferente, pois  têm 

diferenças morfológicas e estruturais. O jogo pode ser modificado e adaptado de acordo com a necessidade do 

professor. O material didático apresentado estimula o trabalho em equipe e a cooperação da sala, além de não 

perder seu foco principal de apoiar a fixação do conteúdo previamente trabalhado, de forma visual e dinâmica. 

Palavras-chave 

Célula; Animal; Vegetal. 

Mosaico Fluido importância e função 

Ciências Biológicas - CCBS 

Gonçalves, M. A. 

Cereali, S. dos S. 

Correia, M.G. S. 

Resumo 

Um dos objetivos do Subprojeto da Biologia/CCBS/UFMS do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) é aplicar 

formas de ensino alternativas para complementar e auxiliar o conteúdo ministrado em aula, de maneira 

diferenciada da tradicional, para desenvolver no aluno formas que capacite seu senso critico, a interpretação, 

criatividade e trabalho em grupo, em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).  O PIBID-

Biologia/CCBS/UFMS tem como um dos temas trabalhados no primeiro quadrimestre de 2014 o “Mosaico 

Fluido”, importância e função para as células.Será utilizado a confecção de material didático em conjunto com 

uma dinâmica teatral, com o intuito de envolver os alunos no processo de aprendizagem, onde poderão 

aprofundar seus conhecimentos de uma maneira facilitada, dessa forma os alunos terão maior interesse nas 

ciências, em especial a Biologia. Para começar serão apresentadas partes de uma membrana para que os alunos 

montem seus próprios modelos, facilitando assim a compreensão. Uma segunda dinâmica será usada como 

complemento, sendo realizado um teatro intitulado “Morro acima e morro abaixo” que trata dos transportes 

realizados pela membrana, onde os alunos representarão os transportes ativo e passivo, assim como a 

importância da membrana para cada um dos processos. Para a execução do teatro serão utilizadas 

caracterizações com objetos simples como, por exemplo, T.N.T, cartolina e E.V.A para que o professor possa 

reproduzir a prática sem grandes dificuldades. Durante o processo será incluído informações que contextualize o 

tema com a realidade do aluno aumentando assim a chance de compreensão sobre o funcionamento da 

membrana. A atividade será finalizada com um modelo de maquete que represente a estrutura de um mosaico 

fluido, produzidos pelos acadêmicos do PIBID. Com o desenvolvimento de tais atividades práticas espera-se que 

os alunos do 1° ano do ensino médio, da E.E Joaquim Murtinho, possam aprofundar seus conhecimentos sobre o 

conteúdo, para dessa forma despertar o interesse pelo estudo da biologia. Espera-se também que os integrantes 

do PIBID-Biologia possam ampliar seus conhecimentos sobre didática e formas de ensino para que no futuro 
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utilizem essas práticas em sala de aula, aguçando a curiosidade do aluno na orientação de sua formação, segundo 

um pensamento de Confúcio,“Conte-me e eu vou esquecer. Mostre-me e eu vou lembrar. Envolva-me, e eu vou 

entender”. 

Palavras-chave 

Membrana Plasmática; Prática; Aprendizagem. 

Projeto Diversidade: genética, social, cultural e suas implicações durante a oficina 

“Eugenia X Diversidade” em escolas públicas de Campo Grande/MS 

Ciências Biológicas - CCBS 

SANTOS, A. C. G. G. 

FREITAS, A. R. 

CARDOZO, C. 

Resumo 

O projeto “Diversidade: genética, social, cultural” foi desenvolvido por licenciandos do curso de Ciências 

Biológicas durante atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) nos anos de 

2012 e 2013 e teve como principal objetivo desenvolver nos futuros professores habilidades e competências 

relacionadas ao reconhecimento de diferentes formas de discriminação e a partir disso, proporcionar a 

orientação na decisão de escolhas de acordo com valores e pressupostos metodológicos alinhados à democracia, 

com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade. As atividades do projeto 

foram direcionadas a alunos de segundo e terceiro ano do Ensino Médio em duas escolas públicas do município 

de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e divididas em seis oficinas ministradas em aulas de Biologia. Nesse 

contexto, é interessante salientar que as escolas são ambientes propícios para o estabelecimento de debates 

sobre questões referentes à diversidade genética, pois nelas se encontram crianças e adolescentes com grande 

variedade fenotípica. Assim, as experiências vivenciadas durante a oficina “Eugenia x Diversidade” explicitaram a 

importância da discussão do tema no ambiente escolar, pois a partir de vídeos e aulas dialogadas que visaram 

apresentar e esclarecer dúvidas sobre o assunto, os alunos foram estimulados a debater com os licenciandos, 

colegas de turma e professores regentes a respeito da evolução histórica da Eugenia, abordando, com subsídio 

nas informações propiciadas durante a oficina, seus aspectos éticos, morais e suas implicações nas práticas de 

manipulação genética na atualidade. Além disso, os alunos tiveram a oportunidade de expressar suas concepções 

sobre diversidade genética, auxiliando na construção dos conceitos trabalhados na oficina. Esse momento 

também propiciou a articulação de conhecimentos científicos ao cotidiano dos alunos, dentro disso, foi dado 

ênfase às contribuições que o desenvolvimento tecnológico na área da genética tem proporcionado ao 

desmantelamento de formas de preconceito relacionadas à diversidade étnica. Desse modo, os resultados 

gerados durante as discussões do tema foram bastante significativos, tanto para os licenciandos quanto para os 

alunos, pois práticas exigidas na constituição do ser profissional docente, enquanto educador e formador de 

cidadãos, puderam ser treinadas, além disso, os alunos foram orientados a terem uma postura crítica e um 

posicionamento com respaldo em pressupostos epistemológicos e biológicos coerentes. 

Palavras-chave 
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Eugenia; Diversidade; Ensino de Genética. 

Uso de material didático no ensino de Genética: representação dos cruzamentos 

Mendelianos. 

Ciências Biológicas - CCBS 

SOUZA, E. de O. 

SANTOS, J. M. 

CEREALI,  S. dos S. 

Resumo 

Vários autores citam o uso de modelos didáticos com um aliado para o processo de ensino e aprendizagem, 

podendo ser utilizado em conteúdos considerados de difícil compreensão. Neste contexto, alguns autores 

também afirmam que modelos didáticos no ensino de genética atuam como facilitadores da aprendizagem. 

Acrescenta-se também, que os professores enfrentam obstáculos no dia a dia escolar e certamente um de seus 

desafios é remover a barreira que, muitas vezes, os alunos impõem sobre a disciplina de Biologia, principalmente 

nos conteúdos de genética, por envolver conceitos abstratos e de difícil entendimento. Desse modo, os 

educadores precisam articular o lúdico ao cognitivo, com a finalidade de despertar o interesse, a curiosidade dos 

alunos e fazer com que eles compreendam e internalizem os conteúdos trabalhados em sala de aula.  Assim, foi 

proposto por licenciandas do curso de Ciências Biológicas/CCBS, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

inseridas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o material didático “Ervilhas de 

Mendel”, que objetiva dar suporte aos professores de Biologia na explicação das Leis de Mendel em turmas de 

terceiro ano do Ensino Médio. A confecção do “Ervilhas de Mendel”  é muito simples e os materiais que o compõe 

são de fácil aquisição e duráveis. São utilizadas bolas de isopor que representam as ervilhas (amarelas e verdes, 

rugosas e lisas) do experimento de Mendel, enquanto os alelos são representados por letras, confeccionadas em 

EVA. Também, foram usados outros materiais, como tintas, cola de isopor, pincel, papel crepom entre outros. Em 

um pedaço de feltro está representado o quadro de Punnet em ambos os lados, pois ocorre a simulação dos 

cruzamentos das ervilhas proposto na 1ª. e 2ª. Leis de Mendel. Ressaltamos que o material didático sugerido 

exemplifica a geração Parental, F1 e F2. O professor e o aluno recebem um roteiro. O roteiro do professor contém 

as instruções da confecção do material, orientações de aplicação, sugestões de atividades e leituras 

complementares. Já no roteiro do aluno, está descrito a programação das aulas e a sequência de atividades que 

serão desenvolvidas, além disso, há exercícios, endereços de vídeos e leituras complementares sobre o assunto 

trabalhado. Assim, após o desenvolvimento dos conteúdos com auxílio do material didático, o professor poderá 

analisar a ocorrência ou não da compreensão dos conteúdos pelos alunos. 

Palavras-chave 

Ensino e aprendizagem; material didático; leis de Mendel. 
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A utilização das aulas práticas de biologia como ferramenta difusora do conhecimento. 

Ciências Biológicas - CPAQ 

FREITAS, C. S 

CHAGAS, M. S.S 

FREITAS, T. B 

Resumo 

As aulas práticas são de grande importância no aprendizado dos alunos, tornando-se mais interessantes e fáceis 

de assimilar o conteúdo estudado em sala de aula. É uma forma estimulante e eficaz para demonstrações dos 

processos apresentados por livros ou explicação teórica do professor. As aulas foram elaboradas pelos 

acadêmicos do PIBID com o objetivo de construir uma nova visão sobre o tema abordado esclarecendo como são 

elaboradas as hipóteses para comparar conhecimento pessoal e compreensão do conhecimento científico, 

aumentando a percepção dos estudantes sobre o meio em que vivem.  O tema de cada prática foi montado de 

acordo com as sugestões do professor não sendo necessários laboratórios ou equipamentos caros para a 

realização desse tipo de aula. As aulas práticas podem ser realizadas com o material que se tem disponível na 

escola e que esteja ao alcance dos estudantes, sempre usando de criatividade para utilização dos materiais. Um 

dos conteúdos trabalhados foi a aula sobre Divisão Celular: Mitose e Meiose com os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade. Nesta aula os alunos participaram ativamente da 

aula, sendo eles próprios parte da divisão celular, interagindo com seus colegas de sala; sanando dúvidas quanto 

ao conteúdo abordado e adquirindo conhecimento; compreendendo conceitos básicos, analisando e observando 

possíveis contradições contextuais. Para o pibidiano as atividades de aulas práticas tem grande importância para 

a iniciação na prática da docência, interação com os alunos, bem como, aumenta o conhecimento do acadêmico 

em relação aos diversos assuntos estudados.   Contribui com o ensino de biologia nas escolas públicas, pois 

apresenta novas metodologias nas práticas de ensino com objetivo principal de promover ao aluno no final da 

sua formação um senso mais crítico e investigativo que o tornará mais preparado.  Quanto ao planejamento, as 

atividades foram desenvolvidas pelos acadêmicos participantes do Pibid no espaço destinado ao projeto no 

horário em que estão cumprindo as horas atividades do programa na UFMS e o planejamento foi realizado de 

acordo com as necessidades do professor regente da escola onde está sendo desenvolvido o projeto. 

Palavras-chave 

Aprendizado; Ensino; Interação.  
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Aprendendo para preservar. 

Ciências Biológicas - CPAQ 

FREIRE, L. G. 

ALVES, N. C. 

BRITO, T. R. 

Resumo 

Num contexto mundial, como o que vivemos atualmente, no qual as perspectivas de preservação dos recursos 

naturais e de manutenção de um equilíbrio ambiental que possa assegurar a continuidade dos processos vitais 

são incertas, o ensino dos ecossistemas, considerando-se todos os níveis de formação, não deve abranger apenas 

conhecimento sobre a ecologia entendida como ciência que estuda a relação entre os seres vivos e seu ambiente. 

O ensino da ecologia deve também levar o conhecimento da formação de valores humanos que irão nortear 

nossa conduta, nosso pensamento e, portanto, nossas decisões sobre a utilização e a conservação dos recursos 

naturais. Com objetivo de reforçar o estudo de Ecologia, o PIBID/Biologia da UFMS/CPAQ foi convidado para 

realizar uma aula teórica e prática para alunos do Ensino Fundamental. Uma abordagem mais ampla do tema já 

havia sido realizada pela professora das turmas correspondentes. Os pibidianos responsáveis reuniram-se para 

discutir a didática que seria utilizada. Prepararam slides com explicações e imagens para auxiliar durante a aula. 

Um jogo de perguntas também foi preparado para reforçar o conteúdo com prêmios para o grupo que obtivesse 

maior desempenho nos acertos das respostas. No dia da aula foi explicado o tema ecologia, abordando sobre: 

biodiversidade, ecossistema, fatores bióticos, abióticos, habitats, ambientes naturais, produtores, consumidores, 

espécie, população e comunidade. Após a explicação os pibidianos juntamente com os alunos se dirigiram ao 

pátio da escola, onde a turma foi dividida em dois grupos, meninos e meninas, em seguida, escolheram um 

representante para jogar o dado utilizado na atividade lúdica, onde o número obtido era o correspondente as 

casas que iriam percorrer numa trilha desenhada no chão. Eram feitas perguntas sobre o tema abordado e o 

grupo podia ajudar o representante com a resposta, se errassem a pergunta, teriam que voltar para a casa 

anterior, até que chegassem ao fim da trilha. Os alunos ficaram eufóricos, demonstraram muito interesse e 

conhecimento sobre o tema. Ficamos honrados quando existe integral participação, respeito e efeito no 

aprendizado, isso demonstra que nosso trabalho está acrescentando e colaborando na formação desses 

estudantes. Os pibidianos sempre que são convocados a ministrar uma aula, procuram uma forma de montar 

uma atividade lúdica, para estimular a criatividade e curiosidade dos alunos, facilitando o aprendizado. 

Palavras-chave 

ludicidade; PIBID; ecologia.  
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Estudando células através de maquetes comestíveis:"O doce mundo das organelas". 

Ciências Biológicas - CPAQ 

RODRIGUES, A. C. 

ARGUELHO, E. R. 

CHAGAS, V. S. 

Resumo 

Normalmente o professor chega à sala de aula, passa para os alunos apenas aquilo que no seu planejamento e 

pronto. E isso faz com que os alunos fiquem entediados e acabem não prestando atenção na aula, por 

consequência não absorvem tudo aquilo que o professor gostaria que eles aprendessem. Já com o uso de 

atividades lúdicas, o aluno acaba prendendo mais sua atenção naquilo, e a quantidade de informação que ele 

absorve acaba sendo maior. O trabalho utilizou uma metodologia no ensino de citologia em aulas de biologia no 

ensino médio, utilizando de recursos mais atrativos aos alunos, por exemplo: bolos, balas e chicletes para a 

montagem de maquetes que ilustram células vegetais e animais, distinguindo organelas, semelhanças estruturais 

e funcionais, como auxílio no complemento nas explicações de conteúdos. A aula foi realizada com o auxílio de 

slides revisando conceitos já conhecidos. A compreensão da existência de cada organela e suas respectivas 

funções; a existências de organelas distintas desempenhando funções semelhantes em células diferentes e as 

características estruturais de cada célula são de suma importância para o andamento do processo de 

ensino/aprendizagem. Após a explicação conceitual do tema os alunos estavam aptos a identificar estruturas e 

construir as “maquetes”. A montagem das células foi feita em conjunto, debatendo a existência ou não da 

organela em determinada célula, por exemplo: cloroplastos de células vegetais e mitocôndrias de células animais, 

relacionando a organela com seu representante na maquete. A atividade proposta foi muito bem aceita pelos 

alunos considerando que os professores possuem pouco tempo para elaborar aulas mais dinâmicas e mais 

interessantes aos alunos. A eficiência ou não desta metodologia diferenciada pode ser verificada através de 

resultados obtidos em testes e provas feitas pelos alunos comparados com outra turma onde a metodologia não 

foi abordada. Acredita-se que a qualidade do aprendizado teve uma diferença considerável, uma vez que o 

interesse dos alunos, demonstrado durante as atividades propostas, exerce grande peso no que é 

ensinado/aprendido. Ao final da aula, criou-se um momento de descontração onde houve confraternização entre 

alunos, acadêmicos e professora, sendo que neste momento também serviu para que alguns alunos 

aproveitassem o momento para tirar dúvidas remanescentes. Assim, a atividade da maquete comprovou que o 

uso de atividades diferenciadas em sala de aula promove uma maior  atenção e possivelmente, um maior 

aprendizado. 

Palavras-chave 

Ensino de Biologia; Metodologias; Citologia. 
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Gincana do meio ambiente com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Dóris 

Mendes Trindade – Aquidauana – MS. 

Ciências Biológicas - CPAQ 

LIMA, J. P. 

SANTOS, F. A. 

ZENTENO, P. B. M. 

Resumo 

A gincana é um conjunto de tarefas disputadas entre grupos diversos, com o mesmo objetivo final. Muito 

utilizada em vários tipos de reuniões de pessoas em grupo de interesses comum, seja educativo, profissional ou 

recreativo, por construir um ambiente festivo e de disputa. Para sua preparação devem-se seguir os princípios 

habituais de organização de um evento ou uma atividade recreativa e com alguns aspectos específicos que 

podem ser decisivos para seu sucesso como: seleção das atividades, reconhecimento do local, cronometragem do 

tempo durante as provas, pesquisa e compra de materiais, etc. A gincana em comemoração ao dia do Meio 

Ambiente foi realizada com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, no Parque 

Municipal Natural da Lagoa Comprida, no município de Aquidauana-MS com o objetivo de promover a 

interatividade entre os alunos e a natureza. Este tipo de ação também pode ser utilizado para testar os 

conhecimentos acadêmicos sobre o assunto. A organização foi realizada pelo grupo PIBID/Biologia, 

coordenadores e colaboradores que foram convocados através de ofícios para garantir a segurança dos alunos 

durante a gincana (quartel, polícia militar e corpo de bombeiros). Após a chegada dos alunos a Lagoa Comprida 

as turmas foram divididas em equipes com o número equivalente de alunos, cada equipe era representada por 

uma faixa na cor verde, azul ou amarela e liderada por um professor. Logo após foram feitas as explicações das 

atividades onde foram realizadas as seguintes gincanas: arvorismo, cabo de guerra, carrinho de mão, túnel com 

bexigas, pular pneu, torta na cara sobre conhecimentos gerais, melhor fotografia da paisagem da lagoa e circuito 

com percurso pré-estabelecido de obstáculos para ser cumprido com rapidez, esforço físico e agilidade. A 

pontuação foi de acordo com cada prova e o seu tempo de realização. Durante a gincana foi feita uma pausa para 

o lanche entre as atividades, o qual, foi propiciado pela própria escola.  O objetivo das competições foi realizado 

para pôr em prática as habilidades físicas e mentais dos alunos, onde quem vence é o melhor grupo ou o que 

tiver mais sorte. A gincana foi satisfatória com total interação, socialização e conscientização dos alunos e 

professores sobre a preservação do local e do meio ambiente em geral. 

Palavras-chave 

Gincana; Alunos; Meio Ambiente. 
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Gincana do Meio Ambiente no Clima da Copa na Escola Estadual Coronel  José Alves 

Ribeiro – Aquidauana/MS. 

Ciências Biológicas - CPAQ 

Carlos Alexandre Nunes Claudino 

Matheus Dias Gomes 

Lucelia Arruda 

Resumo 

A gincana do Meio Ambiente no Clima da Copa foi uma atividade do PIBID Biologia junto a Escola Estadual Cel. 

José Alves Ribeiro. Intitulada de Gincana do Meio Ambiente no Clima na Copa justamente pelo fato de ocorrer 

durante a Copa do Mundo Fifa de Futebol, tratou principalmente do tema proposto pela ONU “As Mudanças 

Climáticas e os impactos nos países insulares”, a fim de mostrar os efeitos ocasionados pela ação humana no 

clima e as consequências de tais impactos. Realizada no dia 26 de julho, a gincana começou a ser trabalhada junto 

aos alunos já no dia 24 de julho para que houvesse um maior aproveitamento no desenvolver das provas da 

gincana. Para participar das atividades foram beneficiados alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1° 

ano do Ensino Médio. Foram feitas reuniões e pesquisas para chegar a uma conclusão de quais brincadeiras eram 

mais indicadas para tratar os temas, uma vez que o objetivo principal é a conscientização e alerta para os perigos 

causados pelos impactos ambientais na natureza e estimular os alunos a discutirem e exporem a sua opinião 

sobre os temas. No dia da gincana, os alunos foram organizados em equipes na quadra de esportes da escola para 

que pudessem ser realizadas as demais provas. Na ocasião estava presente o grupo de acadêmicos responsáveis 

pela realização do evento juntamente com professores supervisores e coordenadores do PIBID/Biologia. Provas 

como: adotar um animal ameaçado de extinção como mascote, criar grito de guerra e elaborar paródia musical 

estimularam os alunos a pensar sobre suas atitudes perante o Meio Ambiente e construírem uma opinião crítica 

a respeito do assunto. Além de aprender coisas novas que não são explicadas em sala de aula, os alunos puderam 

expor seus conhecimentos em ciências e biologia, o que torna a atividade uma forma de avaliação do 

aprendizado em sala de aula, pois, mais importante que aprender é saber expor seu ponto de vista embasado em 

conhecimentos adquiridos durante o processo de aprendizagem. A proposta dessa gincana objetivou também 

uma maior aproximação entre os alunos e acadêmicos, algo extremamente necessário uma vez que o curso de 

Ciências Biológicas ofertado em Aquidauana forma professores. Tal aproximação propiciou uma maior confiança 

dos alunos nos acadêmicos, eles puderam perceber que o papel do PIBID/Biologia na escola é ajudá-los, levar 

informações, atividades necessárias, mas que muitas vezes a escola não subsidia em função dos gastos com 

materiais ou motivos afins. A gincana gerou o resultado esperado, os alunos, muito interessados participaram 

ativamente do processo de aprendizagem proposta pelo PIBID. Mostraram seus conhecimentos, respeitaram as 

regras, os professores e uns aos outros. Usaram sua criatividade na elaboração das provas, foram muito 

receptivos e transformaram a gincana em uma festa onde o prêmio maior foi o conhecimento adquirido e a 

conscientização perante os problemas causados ao Meio Ambiente. 

Palavras-chave 

Gincana; Meio Ambiente; Clima. 
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PIBID de Biologia e aulas práticas em química: uma experiência interdisciplinar na 

Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro – Aquidauana/MS. 

Ciências Biológicas - CPAQ 

Machado, P. J. R. 

Lima, W. E. 

Souza, N. K. B. B. 

Resumo 

A interdisciplinaridade entendida como pratica do diálogo através dos diversos olhares acerca do mesmo tema é 

provavelmente o principal desafio encontrado no cotidiano escolar. Desta forma, o grupo PIBID Ciências 

Biológicas do campus de Aquidauana desenvolveu uma atividade prática em parceria com a professora de 

Química do Ensino Médio objetivando o encurtamento das distâncias entre a prática interdisciplinar e as ações 

efetivas em sala de aula. Como na cidade não há um curso de graduação em química, portanto não há também um 

grupo estabelecido de PIBID em Química, a interação entre as duas área surgiu mais de uma necessidade de 

fortalecimento do conteúdo da química do que da própria efetivação do trabalho interdisciplinar. Para tanto, 

foram realizadas na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro, na cidade de Aquidauana, aulas práticas de Química, 

coordenada pelas professoras de Química e Biologia e desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Ciências 

Biológicas da UFMS, onde foram demonstradas na sala de aula no decorrer da experiência atividades relativas ao 

assunto “indicadores de ácidos e bases”, com o tema: ácidos e bases em substâncias encontradas no dia-a-dia. Na 

sala de aula, adaptada como laboratório de química, os pibidianos propuseram uma atividade relacionada com o 

pH das substâncias comuns ao cotidiano dos alunos, utilizando-se de materiais como a água sanitária, 

refrigerante, sabão, leite, entre outros. A substância usada como indicador foi suco de repolho roxo, e auxílio de 

uma tabela de coloração, que indica o valor aproximado de pH. Nesta atividade os estudantes da escola tiveram 

contato com vidrarias contidas no KIT de Experiência do PIBID de Biologia de Aquidauana proporcionando 

agilidade na tarefa. Todo o experimento foi conduzido de maneira que os alunos pudessem manipular o material, 

havendo espaço para a discussão e troca de informações. A atividade se constituiu na criação de uma nova etapa 

das relações entre as disciplinas oferecidas na escola, pois a participação efetiva dos estudantes e a integração 

com o grupo da universidade ficou positivamente evidenciado na avaliação final de cada aula. Outros 

experimentos virão e outras inter-relações ocorrerão determinando a criação de novos caminhos e olhares 

diversos sobre o ato de ensinar – os primeiros passos foram dados. 

Palavras-chave 

Interdisciplinaridade; Biologia; Química. 
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Projeto Virada da Vida realizado pelo PIBID de Biologia na Escola Estadual Coronel José 

Alves Ribeiro – Aquidauana /MS. 

Ciências Biológicas - CPAQ 

RAMOS, H. R. 

SATO, E. T. 

CALDAS, A. G. 

Resumo 

O Projeto Virada da Vida teve como base trabalhar com temas de extrema importância para a vida dos 

adolescentes, que muitas vezes não possuem uma orientação adequada, o que pode levá-los a sofrer graves 

consequências por simples falta de comunicação e conhecimento básico. Os temas foram trabalhados com os 

alunos do 7º ao 9º ano do ensino fundamental e os temas apresentados foram: Conhecendo o corpo humano, 

Hormônios, Reação do corpo durante a relação sexual, Homofobia, Gravidez na adolescência, Doenças 

sexualmente transmissíveis, Métodos contraceptivos e Violência contra a mulher. Este projeto teve como 

objetivo orientar esses alunos sobre os temas abordados e assim torná-los conscientes sobre as conseqüências 

que certos atos podem causar em suas vidas, principalmente, evitando futuros problemas dentro da nossa 

sociedade. Para dar início ao projeto dentro da escola, antes de abordar esses temas complexos, os pibidianos 

foram devidamente preparados através de palestras ministradas por profissionais competentes, tais como: uma 

enfermeira habilitada na área de doenças sexualmente transmissíveis e um profissional historiador com 

doutorado em homofobia. Além das palestras, pesquisas e reuniões, os pibidianos receberam todo o apoio e a 

orientação necessária dos coordenadores do PIBID de Biologia. Estando os pibidianos devidamente instruídos, 

foram designadas as datas dos encontros, que ocorreram da seguinte forma: encontros quinzenais dentro da 

escola, porém durante o contra período das aulas dos alunos. No primeiro encontro houve uma dinâmica de 

grupo para que os alunos se sentissem mais confortáveis. Nos demais encontros os pibidianos ministraram as 

palestras e logo depois era iniciada uma conversa descontraída sobre os temas abordados, para que os 

adolescentes tivessem a oportunidade de expor e esclarecer suas principais dúvidas, sempre enfatizando que nos 

casos necessários deveria ser procurada a orientação de um profissional adequado. Finalizando este projeto 

podemos concluir o quanto os adolescentes são carentes de orientação, e que a há uma grande necessidade de 

que nós, futuros docentes, trabalhemos cada vez mais com esses temas que são indispensáveis na formação dos 

nossos alunos, principalmente, por que essa é uma realidade que nos afeta diretamente. É nosso dever transmitir 

todo o nosso conhecimento e muitas vezes fazer o papel daquele que ampara e orienta, pois muitos dos nossos 

alunos não têm quem o faça. Abordar esses temas pode ser complicado, mas para ser um bom profissional da 

educação é necessário o nosso esforço e dedicação, seja através da elaboração de um projeto como esse ou 

mesmo introduzindo, de forma adequada e inovadora, tudo o que for possível dentro das nossas salas de aula. 

Palavras-chave 

Educação; Comportamento; Sexualidade. 
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Trilha Ecológica Interpretativa com os alunos do Ensino Médio 

Ciências Biológicas - CPAQ 

XIMENES, L.S.V. 

GIMENEZ, M.C. 

ARGUELHO, W.C. 

Resumo 

As trilhas ecológicas interpretativas constituem um importante instrumento pedagógico, pois, permitem que a 

natureza seja transformada em uma verdadeira sala de aula ao ar livre, promovendo maior interesse, 

curiosidade e possibilitando formas diferentes de aprendizado tradicional. Atividades em que os alunos saem do 

cotidiano escolar e são enquadrados em novo ambiente é notoriamente um grande meio para instigar o interesse 

pessoal de cada estudante em relação a participar mais ativamente da vida escolar e, até mesmo, buscar 

melhorar o seu desempenho como aluno em sala de aula. Seguindo este raciocínio, o grupo do PIBID de Biologia 

organizou uma atividade extraclasse onde os alunos puderam ter um contato a mais com a natureza, buscando 

desenvolver um olhar mais clínico para o meio ambiente e a importância de sua preservação e, desta forma, 

aprimorar mais seus conhecimentos sobre os assuntos que a Biologia aborda. Para isso, o presente trabalho foi 

realizado em uma propriedade na área rural do município de Aquidauana-MS, com os alunos do Ensino médio da 

Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade. A atividade foi realizada às margens de um pequeno córrego 

chamado Três Barras e teve como objetivo a interpretação de áreas distintas da Biologia com a análise e 

caracterização do local de estudo. Dentre as atividades foi realizada a análise rápida do impacto ambiental, 

avaliando o leito e as margens do córrego, pelo fato de que o mesmo se encontra muito degradado pela ação 

antrópica, sendo observado que em determinadas áreas a mata ciliar está cedendo o lugar à pecuária. Os alunos 

foram divididos em subgrupos onde trabalharam juntamente com os acadêmicos em quatro áreas: na área de 

botânica elaborando exsicatas com as espécies que se encontram ao redor do córrego; na área da zoologia foi 

instalado armadilhas de queda para capturar algumas espécies de formigas; na hidrologia foram realizadas 

análises físicas e químicas da água do córrego Três Barras e na área de geologia foi feita a coleta de sedimentos 

do fundo do córrego e uma análise visual no perfil do solo, que apresentava uma grande parte perdida por 

erosão. As trilhas interpretativas têm um grande e importante papel na Educação Ambiental, pois foi trabalhada 

a percepção ambiental dos alunos permitindo que eles tomem consciência do mundo ao seu redor, e também 

proporcionar que eles aprendam na prática o que foi ensinado em sala de aula. Possibilitou também o 

reconhecimento de áreas degradadas percebendo o quanto é preocupante a destruição dos habitats que 

acarretam a extinção de algumas espécies da fauna e flora. Assim, as trilhas foram guiadas pelos acadêmicos e 

durante o percurso juntamente com os estudantes, foi sendo interpretado o ambiente, utilizando os 

conhecimentos de biologia, estimulando e incentivando a participação de todos e fazendo que tenham 

consciência da importância da preservação do meio ambiente. 

Palavras-chave 

Degradação; Educação Ambiental; Preservação. 
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Avaliação diagnóstica de alunos da Escola Estadual Pe João Tomes, Três Lagoas/MS. 

Ciências Biológicas - CPTL 

SANTOS, Vitor Cassius 

FREITAS,Barbára R. C. 

SIGAKI, Jessica C. 

Resumo 

Antes de começar o trabalho do PIBID-UFMS Ciências Biológicas/CPTL, na Escola Estadual Pe João Tomes do 

Município de Três Lagoas/MS, foi feita uma avaliação da realidade escolar, para a construção de um instrumento 

de reflexão, com o qual se pudesse trabalhar as ações práticas que representassem, o mais próximo possível, as 

necessidades dos alunos. Neste sentido, efetuou-se uma avaliação diagnóstica, buscando conhecer o campo 

escolar, com estudos dos documentos que regem a escola e elaboração de um questionário avaliativo com 

perguntas abertas, para se conhecer os anseios dos alunos, a respeito do trabalho do PIBID-UFMS Ciências 

Biológicas/CPTL. As respostas mostraram dificuldade de expressão escrita dos alunos, necessitando maior 

treinamento nessa área. No entanto, expressaram desejo de melhoria do ensino e da organização geral da escola; 

estas respostas que referem-se a estrutura geral e que não podem ser tratada pelo grupo do PIBID, foram 

dirigidas a direção da escola, para possíveis soluções futuras. As respostas referente a área de atuação do PIBID-

UFMS Ciências Biológicas/CPTL, em ordem decrescente de respostas obtidas, foram: preocupação com a limpeza 

da escola; com os aulnos participando mais desta atividade; criação de áreas verdes, com árvores e jardins; mais 

atividades audiovisuais; atividades culturais sendo citados teatro e músicas. Desta forma serão desenvolvidas 

oficinas de educação ambiental, referentes aos devidos cuidados com o lixo produzido e os problemas de saúde 

pública surgidos com o lixo mal acomodado, também serão tratados os problemas de saúde pública surgidos com 

o lixo mal acomodado, também serão  tratados os probelmas ambientais trazido pela acumulação indevida de 

lixo urbano. Atendendo as sugestões referentes a áreas verdes, será cultivada uma horta a ser utilizada como 

instrumento didático pedagógico do desenvolvimento vegetal, mostrando a importância das hortaliças para a 

saúde humana. Também serão plantadas árvores de diferetnes grupos taxonômicos, oferecendo codições para o 

estudo da classificação de plantas. Em todas as ações será pedido ao aluno que faça observações com anotações e 

acompanhamento do crescimento dos vegetais. Desta forma, serão atendidas as duas maiores preocupações 

mostrada pelos alunos, ao mesmo tempo que serão tratadas as dificuldades dos alunos com a expressão escrita. 

Palavras-chave 

Diagnóstico; Instrumento Pedagógico; Educação Ambiental. 
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Análise de desempenho em salas de aula do ensino médio: as diferenças entre alunos 

do período matutino e noturno. 

Ciências Sociais - CPNV 

GARCIA, A. C. 

LOPES, D. H. 

KOMEDA, M. 

Resumo 

Este trabalho tem por finalidade analisar as diferenças de rendimento entre os alunos matriculados no ensino 

médio nos períodos matutino e noturno em uma escola estadual do município de Naviraí/MS. A problemática a 

ser debatida surgiu ao longo das observações realizadas enquanto bolsista de iniciação à docência, ao identificar 

as significativas diferenças existentes entre os discentes em relação aos períodos supracitados. O grande 

balizador da análise é o desempenho final nas disciplinas cursadas, já que ambos os turnos possuem a mesma 

grade curricular e na maioria das vezes os mesmos professores, porém com rendimento menor por parte dos 

alunos do período noturno. No processo histórico-político de constituição do que hoje é o ensino médio, as 

práticas do noturno têm sido conduzidas como uma cópia daquilo que se faz no período matutino. Assim, 

destaca-se que, embora o corpo discente do período noturno tenha uma série de peculiaridades em relação ao 

matutino, em contrapartida, não se observa a preocupação em elaborar um processo didático com identidade 

própria e que possa atender as necessidades do seu público-alvo. Além de estar subordinado a uma lei que 

generaliza o processo de ensino e aprendizagem, independente das peculiaridades existentes, o ensino noturno 

apresenta outras questões e algumas características próprias que precisam ser levadas em conta para se 

contemporizar a sua condição: os professores muitas vezes estão no terceiro turno de trabalho diário e quase 

todos os alunos têm jornadas de trabalho de oito ou mais horas diárias. Assim, o ponto central baseia-se na 

verificação de um perfil substancialmente diferente entre os matriculados no matutino e no noturno, sendo que 

este último é frequentado normalmente por alunos que precisam trabalhar para o sustento próprio e muitas 

vezes da própria família. A necessidade de trabalhar durante o dia associada à condição de estudar no período 

noturno conduz a uma situação em que o tempo de estudo seja significativamente menor, quando comparado 

com aqueles matriculados no matutino. Outro ponto problemático, refere-se à evasão escolar ser maior no 

período noturno e a forma como isso pode e vem sendo trabalhado. Desta forma, a partir das observações e 

pesquisa realizada por meio da participação em sala de aula, análise do rendimento escolar, além de conversas e 

entrevistas com professores e com a coordenação da escola, constata-se que se torna urgente pensar em um 

ensino noturno em consonância e condizente com as especificidades de seu público-alvo, de modo que possa vir 

a ser, de fato, significativo na vida de tais educandos. 

Palavras-chave 

Ensino Médio; Rendimento Escolar; Períodos Matutino e Noturno. 
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O ensino de Sociologia por meio da pesquisa: relato de experiência, possibilidades e 

desafios 

Ciências Sociais - CPNV 

BERNARDO, A. A. 

SARAIVA, M. de O. 

LOPES, D. H. 

Resumo 

A associação ensino-pesquisa tem se mostrado uma poderosa ferramenta que, por meio de atividades 

significativas e contextualizadas, proporciona aos educandos (re)construir conhecimentos e desenvolver a 

autonomia intelectual. Desta forma e partindo de tal pressuposto, amplamente apontado pelas Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e destacado no desenvolvimento prático de atividades realizadas 

por professores/pesquisadores como Fraga e Lage (2012) e Dias (2012), busca-se socializar os resultados de 

uma experiência de ensino-pesquisa realizada na área de Sociologia. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 

apresentar o processo de construção e execução de um projeto de pesquisa mediado pelo grupo PIBID do Curso 

de Ciências Sociais/UFMS Câmpus de Naviraí, com alunos do ensino médio de uma Escola Estadual do Município 

de Naviraí/MS, assim como as possibilidades e desafios vivenciados durante o seu desenvolvimento. A partir das 

propostas apresentadas pelo grupo PIBID, surgiu a necessidade de envolver cada vez mais os alunos do ensino 

médio no processo de construção do conhecimento. Assim, enquanto uma estratégia didática, se lançou mão de 

propor a elaboração de uma pesquisa a tais alunos. Após as explicações da natureza da atividade e de seus 

encaminhamentos, o tema a ser pesquisado, escolhido pelos próprios alunos do ensino médio para a 

investigação, foi “O uso exacerbado da internet entre os jovens”, buscando problematizar as consequências em se 

tornar um usuário constante da rede. Ao longo de encontros com alunos do 2º ano do ensino médio que 

participavam de um Grupo de Estudos de Sociologia, foram debatidos textos e vídeos que abordavam o tema em 

questão, de modo a subsidiar o conhecimento dos alunos acerca da temática a ser problematizada. Na sequência, 

os alunos elaboraram um projeto de pesquisa e depois um questionário para ser aplicado para uma amostra de 

alunos da escola. Os resultados obtidos de forma quantitativa com as questões foram convertidos em gráficos 

expostos em pôsteres e apresentados durante uma Feira Científica, Histórica e Cultural realizada na escola. A 

pesquisa em si revelou que os alunos não tinham consciência da dependência que vivem em relação à Internet, 

nem o quanto a mesma os afeta de forma negativa frente aos conteúdos escolares e a outras diversas relações 

sociais existentes. Frente às ações realizadas, evidenciam-se os resultados enriquecedores para todos os 

envolvidos, alunos da educação básica e bolsistas do PIBID, que ampliaram significativamente seus 

conhecimentos acerca das atividades de pesquisa, bem como se envolveram, enquanto protagonistas, no 

processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, a percepção construída a partir do trabalho realizado foi que a 

pesquisa elaborada por e com os alunos pode servir como um instrumento de grande relevância na prática 

cotidiana estabelecida em sala de aula. Nesse sentido, tal atividade constituiu-se como uma forte ferramenta no 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, do "espírito investigativo" e da capacidade argumentativa acerca da 

temática escolhida para a investigação, assim como possibilitou a aproximação de um dos principais objetivos do 
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ensino de Sociologia na educação básica: exercitar o estranhamento e o questionamento de hábitos e ações dos 

indivíduos a nossa volta. 

Palavras-chave 

Ensino de Sociologia; Ensino-Pesquisa; Ensino Médio. 

Oficinas temáticas como possibilidade de ampliar o interesse dos alunos pela 

Sociologia 

Ciências Sociais - CPNV 

UMBELLINO, M. R. M. 

TEIXEIRA, D. da S. 

LOPES, D. H. 

Resumo 

O presente trabalho pretende relatar as experiências vivenciadas durante o projeto “Oficinas de Sociologia”, 

realizado pelo grupo PIBID de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grasso do Sul – UFMS/CPNV –, 

com as turmas dos primeiros anos do ensino médio de uma Escola Estadual de Naviraí/MS. As oficinas foram 

estruturadas objetivando orientar os alunos a realizarem uma pesquisa científica, trabalho iniciado em sala de 

aula, pela professora supervisora em parceria com os bolsistas de iniciação à docência, cujo tema escolhido pelos 

alunos foi o uso de drogas na escola. Assim, por meio de encontros no contraturno, uma vez por semana, das 

14h00 às 16h00, os alunos e os bolsistas de iniciação a docência debateram sobre os procedimentos para uma 

pesquisa científica, problematizados à luz dos referenciais teóricos da Sociologia. Após definir os tipos e 

procedimentos de cada pesquisa, foram desenvolvidos debates sobre o tema, proporcionando aos alunos um 

novo olhar sobre o conceito de drogas e a realidade social vivenciada por eles no dia a dia, possibilitando a 

reflexão e análise crítica sobre a temática. A proposta, a princípio, foi de estranhamento para os alunos, pois não 

estavam acostumados a trabalhar com metodologias, conceitos e teorias. Porém, o resultado final foi positivo, 

não ficando restrito apenas as turmas dos primeiros anos, pois fora apresentado à direção escolar, a qual obteve 

um posicionamento sobre o uso de drogas por parte dos alunos daquela instituição. Deste modo, frente ao 

projeto, foi possível identificar que as oficinas são de suma importância, pois, além de auxiliar nos trabalhos 

iniciados em sala de aula, os quais devido ao curto período de tempo nem sempre são desenvolvidos plenamente, 

foi possível evidenciar um maior interesse dos alunos pelas aulas de Sociologia, uma vez que passaram a 

relacionar as teorias sociológicas com o contexto ao qual estão inseridos. Assim, a proposta é a de aperfeiçoar e 

ampliar a realização das oficinas, uma vez que possibilitaram uma maior interação entre ensino e aprendizagem, 

alunos do ensino médio e os acadêmicos, bem como para a própria efetivação da disciplina de Sociologia. 

Palavras-chave 

Oficinas de Sociologia; Ensino Médio; Prática Pedagógica. 
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A contribuição do PIBID para o processo de planejamento pedagógico de professores 

em formação 

Educação Física - CPAN 

BARCELLOS, M. D. 

ARRUDA, R. de 

BRAGA, O. 

Resumo 

O presente trabalho visa, através de um relato de experiência, apontar a contribuição do PIBID (Programa 

Institucional de Iniciação à Docência) para o processo de planejamento pedagógico de professores em formação. 

Tivemos como ponto de partida, a atuação docente no primeiro semestre de 2014 no PIBID Educação Física, da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, com turmas do 3°, 4º e 5° ano do ensino 

fundamental, em uma escola pública de Corumbá/MS. O PIBID tem como uma de suas metas, levar os acadêmicos 

em formação inicial a práticas educacionais de docência na realidade escolar, além de ser um programa 

importante que atinge de forma positiva as escolas e os cursos de licenciatura das Universidades participantes. 

No caso da Educação Física especificamente, acreditamos que o PIBID também contribuiu para a formação de 

outra concepção de ensino nesta área. Pois, a Educação Física ainda hoje é “marginalizada” por alguns 

professores, instituições e comunidade. Neste sentido, a crítica é pertinente quando as aulas resumem-se 

simplesmente à prática pela prática, ou seja, a Educação Física como momento de passatempo, para extravasar 

energias, desenvolvimento da aptidão física, ou ainda, a reprodução da concepção esportivista de educação 

escolar. Por isso, a importância da sistematização do planejamento pedagógico é essencial para que as aulas não 

sirvam apenas como um espaço de diversão, treinamento ou recreação, mas sim, aulas que possam contribuir 

para a formação crítica do aluno, abordando a diversidade de conhecimentos da cultura corporal. No entanto, 

percebemos que o planejamento pedagógico tem sido pouco utilizado por alguns docentes na área da Educação 

Física, fato que observamos no período de diagnóstico da realidade escolar e durante as atividades de 

observação em outras disciplinas ao longo do curso de graduação. O planejamento é um meio para se programar 

as ações docentes, assim como é também um momento de pesquisa, reflexão e avaliação. Portanto, torna-se um 

instrumento indispensável para o professor, pois, irá nortear a seleção e organização das atividades a serem 

desenvolvidas para que se atinja os objetivos propostos no processo de ensino-aprendizagem. Através das ações 

do PIBID Educação Física/CPAN conseguimos compreender e realizar a ação de planejar, refletindo o quanto esta 

tarefa é necessária para o enriquecimento pedagógico, desde a observação e intervenção com os alunos, até a 

participação nas reuniões pedagógicas, eventos e programações da escola. Além de nos orientar a manter uma 

avaliação permanente e processual das ações a serem realizadas, pois, todas as atividades propostas necessitam 

estar adequadas à realidade educativa com a qual nos deparamos. Contudo, temos consciência de que é um 

processo contínuo e buscamos nos superar cada vez mais no sentido de melhorarmos no que diz respeito à nossa 

formação e atuação como docentes de Educação Física. Tendo isso em conta, julgamos que as ações realizadas ao 

longo do primeiro semestre de 2014, incluindo os conhecimentos aprendidos, as dificuldades sentidas e as 

reflexões realizadas, devem ser vistas como ferramentas para a construção de uma prática pedagógica mais 

crítica e comprometida com a formação humana. 
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Palavras-chave 

PIBID;; Educação Física;; Planejamento Pedagógico. 

A violência nas aulas de educação física 

Educação Física - CPAN 

MORAES, A. B. de 

RIOS, E. C 

MEDEIROS, M. T. de 

Resumo 

No presente trabalho temos como principal objetivo apresentar algumas contribuições dos jogos e brincadeiras 

como conteúdo da Educação Física escolar a partir das  Oficinas realizadas no  semestre no PIBID Educação 

Física/CPAN, a partir do primeiro contato até a relação estabelecida com na Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni 

de Barros, situada no município de Corumbá/MS.  Especificamente para este estudo A partir dessa construção 

abordaremos uma temática que emergiu do próprio campo de intervenção e investigação: a violência. Iniciamos 

as atividades do PIBID com a observação de algumas aulas de Educação Física em turmas de Ensino 

Fundamental no período vespertino. Durante a fase de observação identificamos alguns comportamentos 

agressivos nas relações entre os alunos, inclusive nas práticas de exercícios físicos. Uma das possíveis causas de 

determinadas atitudes violentas no âmbito escolar são os próprios problemas sociais e dificuldades enfrentadas 

no âmbito familiar, que em alguns casos acabam acarretando a produção e reprodução de violência na escola. Há 

muitos tipos de violências constatadas, mas a violência física entre alunos foi a mais visível nas aulas e  nos 

momentos de intervalo. O planejamento das oficinas foi estruturado com base na monitoria/observação, assim, 

buscamos problematizar as atitudes de violência entre os alunos a partir do ensino dos jogos e brincadeiras. As 

oficinas ministradas na escola tiveram como tema: o trabalho em equipe, valores como cooperação, respeito, 

construção e respeito às regras, visando formar alunos mais críticos e participativos. Deste modo, esperamos 

fomentar novas  atitudes positivas. Os jogos e brincadeiras têm um grande potencial educativo na educação 

escolar, pois, seu planejamento e ensino possibilita, além do acesso à cultura construída historicamente pela 

humanidade, refletir sobre a realidade do aluno. Com o convívio e relatos daquelas crianças, percebemos que 

aquelas atitudes violentas são uma forma de proteção, e  que o trabalho sugerido  no inicio das oficinas estava 

fazendo efeito, mesmo que de uma forma mais gradativa. Conseguimos observar as pequenas mudanças nas 

atitudes e reflexões durantes as aulas, pois, em alguns momentos das atividades, os próprios alunos paravam a 

brincadeira para tentar entender por que alguns colegas de classe ainda insistiam em querer brigar, bem na hora 

que estava sendo executadas as brincadeiras, assim eles próprios se colocavam em reflexão os seus atos e dos 

próximos. Os materiais que utilizamos foram materiais adaptados e alternativos, para que as crianças pudessem 

vivenciar a construção dos seus próprios brinquedos e colocar em prática o material.  As oficinas foram uma 

experiência única e satisfatória, pois nosso objetivo foi alcançado não apenas como forma de amenizar a 

agressividade, mas sim de trazer reflexão da realidade em que os discentes se encontravam. 

Palavras-chave 

violência; jogos; comportamento. 
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As condições de trabalho do professor de Educação Física Escolar: um fator limitante? 

Educação Física - CPAN 

SHIROMA, M. Y. 

SILVA, C.C. 

SOARES, L.C. 

Resumo 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência realizado no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Licenciatura de Educação Física da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul/CPAN, realizado na escola Municipal José de Souza Damy em Corumbá-MS. As oficinas foram 

ministradas uma vez por semana no período de contra turno. O objetivo do trabalho foi subsidiar a reflexão da 

falta de recursos materiais e estruturais na escola observada. A ausência destes é um fator que precisa ser 

questionado, pois é uma realidade encontrada na maioria das escolas públicas. Onde o maior prejudicado se 

torna o aluno, que muitas vezes tem que enfrentar aulas ao sol, com materiais sucateados perdendo ainda mais o 

interesse pelas aulas. Para uma educação física escolar de qualidade é preciso que as instituições apresentem 

uma estrutura física apropriada e uma sala de materiais diversificados. Essa seria uma forma de incentivar e 

motivar nossos alunos ao aprendizado e os professores no planejamento e cumprimento das aulas. Esse 

professor ao se deparar com essas dificuldades deve estar atento ao planejar as suas aulas, não levando em conta 

somente os fatores estruturais, mas também as condições climáticas. O seu planejamento deve ser flexível devido 

a esses imprevistos. Contudo esse problema tem sido sanado de maneira dialética por certos professores, que 

apesar de toda essa precariedade fazem o possível para oferecer um ensino de qualidade adaptando materiais e 

locais, não negando o conhecimento mas possibilitando o aprendizado. Um dos participantes do programa 

relatou “já que não posso dar aos meus alunos o acesso ao melhor, me esforçarei então para proporcionar no 

mínimo condições dignas de uma educação física de qualidade.” Diante das temáticas abordadas, chegamos aos 

seguinte questionamento, para um ensino de mais qualidade é preciso investimento na estrutura física e material 

ou na qualificação e valorização docente?   

Palavras chaves: Educação Física Escolar, Condições de trabalho, Planejamento. 

Palavras-chave 

Educação Física Escolar; Condições de trabalho; Planejamento. 

Bullying na escola: reflexões para o ensino da Educação Física 

Educação Física - CPAN 

BRITO, J. F. da S. 

MARQUES, H. J. 

Resumo 

O presente trabalho consiste num relato de experiência a partir de observações, planejamentos e intervenções 

com aulas de Educação Física, na Escola Estadual Gabriel Vandoni de Barros, localizada na cidade de 

Corumbá/MS. Esta experiência é parte do trabalho desenvolvido no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
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à Docência (PIBID) Educação Física, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal 

(UFMS/CPAN). Sabemos que a realidade das escolas públicas brasileiras não é um mar de rosas. Diversos são os 

problemas que profissionais dessa área e alunos enfrentam todos os dias. Neste relato focaremos em um 

problema que vem crescendo em proporções inimagináveis nos últimos anos, o bullying escolar entre alunos, e a 

contribuição das aulas de Educação Física para enfrentar esse problema. O que antigamente era considerado com 

uma brincadeirinha inocente de colegas de sala, que não causaria dano algum a ninguém, hoje em dia, tornou-se 

uma preocupação alarmante para as escolas, professores e, principalmente, alunos (que são quem mais praticam 

e mais sofrem deste mal). A palavra bullying ainda é pouco conhecida do grande público. De origem inglesa e sem 

tradução para o português, é utilizada para qualificar comportamentos violentos, também no âmbito escolar. 

Dentre esses comportamentos podemos destacar as agressões, os assédios e as ações desrespeitosas, todos 

realizados de maneira recorrente e intencional por parte dos agressores. Existem variadas formas de bullying, 

que podem se configurar em formas diretas ou indiretas de praticá-lo, como o material, psicológico e moral, 

sexual e o bullying virtual ou cyberbullying. Durante as ações desenvolvidas no PIBID Educação Física, as formas 

de bullying mais presenciadas foram o verbal, como insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar apelidos 

pejorativos, fazer piadas ofensivas e “zoar”, e o físico, bater, chutar, espancar, empurrar, ferir, beliscar e atirar 

objetos contra os colegas. Tais situações têm preocupado os acadêmicos bolsistas do programa e se tornou relato 

constante nas reuniões dos grupos. Diante disso, percebemos o quanto as disciplinas do currículo escolar, 

necessitam estar atentas à realidade dos alunos e as diversas influências que os mesmos sofrem diariamente no 

meio social. Tal consideração é fundamental para que professores e comunidade escolar possam elaborar seus 

planejamentos levando em consideração as relações entre os conhecimentos produzidos e sistematizados 

historicamente, o aprendizado do aluno e a realidade social. Neste sentido, em nosso trabalho com o 

planejamento e ensino da Educação Física buscamos problematizar os conteúdos da cultura corporal de modo a 

possibilitar que os alunos além de apreender um conteúdo fundamental para seu desenvolvimento enquanto ser 

humano genérico, também se apropriassem de instrumentos significativos para a compreensão da realidade, 

possibilitando a ação transformadora. Sendo assim, ao propormos o trabalho com a Educação Física nas ações do 

PIBID, buscamos questionar algumas atitudes de violência observadas, buscando refletir os motivos e 

consequências destas atitudes entre os alunos para o seu desenvolvimento coletivo e individual. Deste modo, 

esperamos que a Educação Física, através do ensino dos conteúdos da cultura corporal possa contribuir para a 

formação de alunos mais críticos e conscientes das relações sociais construímos. 

Palavras-chave 

Bullying; Educação Física escolar; PIBID. 
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Ginástica rítmica para romper preconceitos 

Educação Física - CPAN 

Silva,S.C.M 

Costa,G.G.P 

Moraes,D.V 

Resumo 

O PIBD da Licenciatura em Educação Física UFMS/CPAN foi realizado no primeiro semestre de 2014 na Escola 

Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues, com alunos do 8°ano do ensino fundamental. O conteúdo 

escolhido foi a Ginástica Rítmica, pois na escola havia espaço, equipamentos para o trabalho e era um conteúdo 

que eles ainda não haviam vivenciado na escola. Inicialmente conversamos com a equipe pedagógica, onde fomos 

bem recebidas e explicamos os nossos objetivos com esse tema. Proporcionar o ensino de algo diferente foi 

desafiador, em especial porque a maioria dos participantes eram meninos e esta modalidade esportiva é 

considerada feminina, principalmente em nível olímpico, no entanto a presença masculina neste espaço é 

possível e demonstra o rompimento de um estereótipo de gênero. Os objetivos deste trabalho foram: a) 

despertar o interesse pela Ginástica Rítmica nos alunos e romper com preconceitos relacionados ao gênero e 

técnica padrão; b) fazer compreender as diversas possibilidades de movimento e a importância da teoria com a 

prática; c) possibilitar uma apresentação coreográfica a partir do conteúdo trabalhado durante as aulas. O 

trabalho foi acontecendo gradativamente e em cada aula foi possível notar avanços em relação à consciência e 

flexibilidade corporal e coordenação com manejo de aparelho (bola). À recepção dos alunos foi surpreendente, 

pois logo de inicio demonstraram interesse sem separação por gênero, à motivação para o trabalho de 

composição coreográfica partiu dos meninos, que eram participativos e colaborativos. Inicialmente as meninas 

estavam um pouco envergonhadas, mas a empolgação dos meninos era tamanha que elas acabaram 

acompanhando-os e sentiram-se satisfeitas em aprender o “novo”. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi 

possível perceber algumas mudanças com relação ao comportamento e postura dos alunos durante as aulas, 

como a percepção deles sobre a utilização de roupas adequadas para as atividades práticas realizadas e a 

compreensão das diversas possibilidades na execução dos movimentos. Por fim, realizamos uma apresentação 

para toda a escola, promovida pelo PIBID e sentimos que o melhor de tudo não foi somente ver que o trabalho 

“deu certo”, mas sim, a satisfação dos alunos, que mesmo com alguns imprevistos e adaptações sentiram 

satisfação e gosto no que haviam aprendido. Eles nos mostraram que podem se sentir capazes 

independentemente de suas alturas, pesos e gêneros. 

Palavras-chave 

Ginástica Rítmica; Gênero; Escola. 
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Jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física: desenvolvendo a cooperação 

Educação Física - CPAN 

SAMANIEGO, A. D. 

SALVATERRA, J. M. de O. 

CONCEIÇÃO, J. M. da 

Resumo 

Este trabalho consiste no relato de experiência feito pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Campus do Pantanal. O trabalho, que está em andamento, foi desenvolvido com 57 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, na Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros na rede pública de ensino do Município de 

Corumbá – MS. Durante as atividades de diagnóstico da realidade escolar e por meio das observações realizadas, 

pudemos constatar o alto índice de violência entre os discentes durante as atividades formais de ensino e entre 

os intervalos das aulas, dificultando o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e prejudicando as 

relações interpessoais no ambiente escolar. Diante dessa realidade, selecionamos o conteúdo Jogos e 

Brincadeiras como conteúdo a ser ensinado nas aulas de Educação Física, tendo como um dos objetivos gerais 

desenvolver a reflexão acerca da importância da cooperação para a construção de nossas relações sociais e 

realização de atividades coletivas. Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes temas no processo de ensino-

aprendizagem: jogos pré-desportivos, brincadeiras populares e construção de brinquedos. Os temas propostos 

foram abordados na perspectiva crítico-superadora de modo a contextualizar e problematizar o conteúdo a fim 

de contribuir para a reflexão crítica dos alunos. Assim, propomos metodologicamente para as aulas: a) a 

identificação dos conhecimentos e experiências prévias dos alunos acerca do conteúdo a ser trabalhado; b) 

problematização da cooperação como elemento importante para o ensino e aprendizagem de conhecimentos 

significativos na Educação Física escolar e para as relações sociais que construímos historicamente; c) 

instrumentalização por parte do professor do conteúdo a ser aprendido; d) sistematização do conhecimento 

aprendido por parte dos alunos, ressignificando-o e relacionando-o à sua vida e realidade. Buscou-se facilitar a 

compreensão das atividades propostas de maneira que transcendêssemos a mera execução do planejamento, 

tornando-as significativas para o fortalecimento da cooperação e integração entre os alunos, conceitos opostos à 

violência que vinham praticando entre eles. A princípio verificamos que durante o processo de ensino houve 

gradual envolvimento por parte dos alunos nas atividades e ampliação dos laços na convivência entre discentes e 

professores, contribuindo no desenvolvimento dos vínculos afetivos e sociais. Destacamos que os resultados 

observados são parciais pelo fato das atividades ainda estarem sendo executadas. Concluímos que as reflexões 

propostas para o trabalho em grupo, até o presente momento, contribuíram na construção da identidade social 

do aluno à medida que desenvolveram atividades em conjunto, sem discriminar os colegas pelo desempenho ou 

por razões sociais, físicas, sexuais ou culturais, momentos nos quais perpassavam discussões sobre valores como 

o companheirismo, confiança, solidariedade, coletividade e cooperação em contrariedade a comportamentos 

agressivos. A partir destas primeiras experiências temos como proposta continuar o debate com os alunos acerca 

da violência em nossa sociedade e suas conseqüências para as relações sociais que construímos e apontar 

possibilidades para a transformação dessas relações. 
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Palavras-chave 

Jogos e Brincadeiras; Cooperação; Educação Física Escolar. 

Jogos e Brincadeiras Populares na Educação Física escolar: resgatando história, 

transformando a cultura 

Educação Física - CPAN 

CACERES, A. S. de O. 

NASCIMENTO, D. S. do 

PAULO, G. V. da S. A. de 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência com os jogos e brincadeiras populares, 

desenvolvida através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) Educação Física, da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, na Escola Municipal Barão do Rio Branco em 

Corumbá/MS. No período de diagnóstico da realidade escolar pudemos observar que as práticas corporais das 

crianças sofriam influência da mídia e tecnologias, deixando à margem dessas práticas os jogos e brincadeiras 

populares. O jogo e a brincadeira são de grande relevância para o desenvolvimento infantil, pois, quando brinca a 

criança expressa sentimentos, interage com o outro, aprende a lidar com o mundo que a cerca, recria situações 

do cotidiano e desenvolve sua personalidade. Ao observar os diferentes modelos de comportamento e de 

organização social presentes na historia da humanidade podemos perceber que o jogo expressa determinadas 

visões de mundo, construídas coletivamente e fazendo parte da percepção de vida dos indivíduos. Isso quer dizer 

que, ao jogar o individuo está inserido no contexto cultural e histórico que o jogo representa. Nossa sociedade 

está em constantes modificações e vem sofrendo grandes influências da mídia e tecnologia, assim as crianças já 

não brincam tanto com jogos e brincadeiras populares. Um desses motivos é o próprio processo de urbanização 

reduzindo os espaços de lazer e o aumento do índice de violência, além disso, os avanços tecnológicos vêm se 

tornando algo mais atrativo e um meio mais seguro de aprisionar as crianças dentro de casa. Porém o uso 

exacerbado da tecnologia e mídia vem se tornando um problema para o desenvolvimento da criança tanto para a 

sua saúde como para sua forma de sociabilização com o outro, interferindo no seu modo de apreender e agir no 

mundo. Diante destas reflexões, para o desenvolvimento das ações docentes no PIBID Educação Física CPAN, 

selecionamos o conteúdo jogos e brincadeiras populares e buscamos resgatá-los com as crianças, destacando sua 

importância histórica e cultural na sociedade, e refletir o modo como a mídia tem influenciado nas práticas 

corporais atualmente. As ações de intervenção aconteceram no contra turno escolar, com crianças na faixa etária 

de 8 a 10 anos, totalizando 47 alunos divididos em duas turmas. No primeiro momento conversamos sobre o que 

eles entendiam e conheciam por jogos e brincadeiras, problematizando o porquê dos jogos e brincadeiras 

populares não serem mais tão atrativos para algumas crianças. Em seguida, na instrumentalização, foram 

desenvolvidas atividades como: vivência e reflexão do contexto histórico dos jogos e brincadeiras propostos e 

construção e experimentação de brinquedos. Diante deste trabalho, que ainda está em desenvolvimento, 

pudemos perceber que ao longo das aulas as crianças sentiram grande apreço pelas atividades propostas, pois 

participavam com entusiasmo e atenção e criavam certa expectativa no que seria preparado para o próximo 
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encontro. Assim, através das aulas do PIBID os alunos vivenciaram, apreenderam e ressignificaram este 

conteúdo, refletindo sobre seu papel na sociedade, possibilitando também a interação, sociabilização e o contato 

com jogos e brincadeiras até então menos atrativos nos dias atuais. 

Palavras-chave 

Jogos e Brincadeiras populares; Mídia; Educação Física escolar. 

O conteúdo lutas na Educação Física escolar 

Educação Física - CPAN 

ANDRADE, J. G. F. W. M. de 

ANDRADE, K. O. S. B. de 

SILVA, R. C. C. da 

Resumo 

Acreditamos que para nos tornarmos professores, não necessitamos apenas do conhecimento teórico, mas de 

uma boa iniciação docente. Com base nesse tipo de formação de professores apresentaremos esse relato de 

experiência, acerca do que vivenciamos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

Este programa é desenvolvido nacionalmente e acontece também na UFMS/CPAN, junto ao curso de Educação 

Física desde 2014, com a finalidade de propor experiências nas escolas públicas colocando-nos em contato com a 

comunidade escolar. Desta forma, iniciamos com essa proposta na Escola Municipal integral Luiz Feitosa 

Rodrigues, onde observamos os alunos e realizamos oficinas para além da matriz curricular vigente. Através das 

observações para fins de diagnóstico, optamos por trabalhar com a temática das lutas na escola. Foi a partir 

deste momento que elaboramos um plano de ensino para trabalhar com as lutas na escola, a partir dos 

conteúdos da cultura corporal. Mais especificamente, optamos pelo trabalho com o judô, pois observamos que a 

maioria dos alunos não conheciam os fundamentos históricos práticos e seria interessante que muitos pudessem 

praticar e entendê-lo como uma prática para além da defesa pessoal. Inicialmente levamos aos alunos diferenças 

do que seriam as lutas e as brigas de rua com ajuda de vídeos, imagens e trabalhos escritos para que através do 

conhecimento deles pudéssemos trabalhar com a história do judô e seus fundamentos nas aulas conseguintes. As 

aulas foram praticadas em uma sala apropriada com tatames e alguns alunos preferiam ficar observando a aula, 

julgando saber da prática, quando pudemos observar que eles desconheciam os procedimentos adequados para 

o desenvolvimento seguro de uma luta. Um fato importante, é de que na cidade de Corumbá existem anualmente 

os Jogos da Rede Municipal de ensino, quando as escolas reúnem-se e utilizam o esporte como meio de 

socialização/sociabilização. Dentre as modalidades disputadas está o judô, e esse fato contribuiu para o incentivo 

da prática deste esporte nas escolas do município. Nas oficinas de lutas que realizamos os alunos foram 

agregando disciplina, tranquilidade e respeito, além de paciência mediante algumas ações de sua vida cotidiana. 

Devemos lembrar que estamos tratando de uma escola integral, onde os professores tem muito contato com os 

alunos e assim foi inevitável participar de forma mais próxima de suas vidas. Durante as aulas, a autonomia dos 

alunos foi interessante, pois eles questionavam em que situações utilizariam aquele aprendizado, não 

observamos atitudes no sentido de simplesmente reproduzir o que era proposto, sem significação. Acreditamos 

que os resultados da nossa intervenção foram significativos para nossa formação, pois os alunos 
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corresponderam as nossas expectativas e juntos cumprimos os objetivos. Através dos movimentos fundamentais 

do judô eles aceitaram que seus corpos pudessem lhes proporcionar novos e diferentes movimentos. Neste 

processo, observamos a importância do PIBID na nossa formação, pois vivendo em contato com os alunos e a 

comunidade escolar, colocamos em prática aquilo que estudamos na faculdade, ou seja, vivenciamos a docência 

enquanto acadêmicos de Educação Física e professores em formação. 

Palavras-chave 

Docência; Lutas; Formação. 

O futebol desesportivizado como proposta para o ensino-aprendizagem na Educação 

Física escolar 

Educação Física - CPAN 

Maurício e Silva Menacho 

Elisângela Aparecida de Almeida Vieira 

Micheli Verginia Ghiggi 

Resumo 

Este texto tem como objetivo a proposta de um material didático-pedagógico para o trabalho com o futebol na 

escola, em sua forma desesportivizada. A partir desse objetivo principal elaboramos propostas de produção dos 

jogos e dos materiais específicos para a prática. O material tem por objetivo ensinar o jogo de futebol 

desportivizado nas oficinas do PIBID na Escola Municipal José de Souza Damy, com crianças de 10 á 12 anos. Nas 

propostas sugeridas além de vivenciar o jogo, os alunos confeccionarão o material que será utilizado na prática. 

O material didático apresentado é composto de jogos de futebol desportivizados, com variação do futebol para 

cegos. Propomos com esses jogos, trabalhar a integração, a participação, o raciocínio lógico, a cumplicidade, a 

expressividade e a consciência corporal dos alunos. Os jogos não têm limitações quanto ao número de 

participantes, sexo ou habilidades específicas. Em um dos jogos, as regras pré-definidas serão, ceifar a visão com 

uma venda que será confeccionada pelos próprios alunos; conduzir a bola apenas com os pés, e realizar as 

cobranças de lateral e escanteios com os pés ou com as mãos. Assim como a venda, a bola também será adaptada 

e confeccionada nas oficinas com os alunos, feita com papel alumínio ou com sacolas plásticas. Cada participante 

terá um colega-guia que o conduzirá apenas com orientações verbais, até que seja alcançado o objetivo ou meta 

final, que é o gol. No que diz respeito ao guia poderão ser trabalhadas variações, nas quais cada jogador terá seu 

colega-guia dentro da quadra ou apenas um colega-guia para cada equipe que poderá ficar dentro ou fora da 

quadra. Com isso pretendemos desenvolver no aluno autonomia e percepção sobre as diversas variações e 

possibilidades oferecidas pelo futebol desportivizado, buscando o respeito e a afirmação das diferentes formas 

de apropriação da prática futebolística na escola. 

Palavras-chave 

material didático; desportivização; futebol escolar. 
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A crítica literária segundo Gramsci 

Filosofia - CCHS 

Quaresma, Jefferson Arce 

Resumo 

Visto sob esse desafio metodológico, o estudo do pensamento gramsciano passou enfrentar uma série de 

enigmas. Os Cadernos não são um manual de consulta, uma aula de anatomia ou uma tabela estatística: se 

assemelham mais, em seu conjunto, a um labirinto de ideias, reflexões, descobertas e projetos. São também 

marcas arqueológicas do fascismo que, descobertas pelo público que vivia sob os escombros de uma sociedade 

italiana arruinada pela barbárie da Segunda Guerra, passavam a cumprir papel mitológico. A literatura 

apresentada por Gramsci estabelece uma nova visão a respeito do entendimento humano sobre tal relação. 

Palavras-chave 

Literatura;; Cultura;; Ensino. 

Deleuze, o cinema e o ensino de filosofia 

Filosofia - CCHS 

BRANDÃO, E. S. 

Resumo 

Para Deleuze, segundo Bazin o neo-realismo italiano por seu conteúdo social necessitaria de critérios formais e 

estéticos, enfim, o real não deveria ser representado ou reproduzido mas sim “visado”, ou seja, o neo-realismo 

deveria ter “mais realidade” formal ou material. Partindo deste pressuposto, e tendo como objetivo uma modesta 

compreensão do cinema segundo Deleuze, é que nosso modesto artigo veio a luz. Deleuze destaca que   Visconti, 

Antonini e Feline  pertencem plenamente ao neo-realismo, e suas produções assumem um caráter mais realista 

que a dos seus antecessores. A passagem do realismo para o neo-realismo que fora o principal objeto de nosso 

humilde trabalho, examinamos as técnicas e recursos que a própria época proporcionava aos cineastas deste 

período, e dentre estes cineastas, dei destaque as obras de Feline, que após os irmãos Lumiére obteve um grande 

êxito nesta  forma de arte. Feline abordou temas que iam desde a mais dramática das histórias, as mais cômicas, 

e às vezes os dois gêneros em uma mesma obra. O cinema inaugurou e  influenciou várias formas de arte desde o 

seu surgimento, contribuiu também com a economia e desenvolvimento sócio cultural de alguns países, como os 

EUA. A imagem enquanto cinema nos trás emoções que um livro, uma peça de teatro ou mesmo um conserto de 

música nos proporcionaria, porém com mais intensidade e um certo tom de “realismo”. A transição do realismo 

para o neo-realismo (isso no cinema), advêm das novas formas de produções cinematográficas, dentre elas, a 

industrialização do próprio cinema, também creio que a inclusão de áudio nos filmes deu a eles um caráter de 

maior  “realidade”. Mas como podemos utilizar o cinema no ensino de filosofia? Quais filmes devemos exibir aos 

alunos? Ora, essas questões são apenas algumas que tratamos em  nosso artigo, e as respostas são as seguintes: 

Devemos utilizar o cinema de uma maneira prazerosa, para com isso prender a atenção de nossos alunos a 

respeito de problemas que seriam maçantes se expostos apenas com o uso do livro didático. Os filmes devem ter 

um conteúdo que traga para a sala de aula temas atuais e cotidianos que possam serem debatidos após sua 

exibição. Logo, podemos dizer que o cinema em seus primórdios tinha um papel de entretenimento (assim como 
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hoje), porém era mais seletivo, sendo que apenas os mais privilegiados financeiramente e culturalmente tinha 

acesso a ele, más  com a sua industrialização e aperfeiçoamento de suas técnicas, tornou-se acessível a grande 

parte da população, e de uma certa maneira uma ferramenta de comunicação e de formação de opinião que, nós 

enquanto professores devemos sim utiliza-lo em nossas aulas. 

Palavras-chave 

Cinema; Neo-realismo; Ensino de Filosofia. 

Ensino de Filosofia: uma proposta metodológica para o Ensino Médio 

Filosofia - CCHS 

RICCO, D. B. S. 

BENARRÓS, T. O. N. 

SILVA, J. C. 

Resumo 

O artigo pretende mostrar a importância do diálogo socrático  como uma forma de colocar os alunos em contato 

direto com a filosofia no Ensino Médio. Através dessa forma de filosofar, entendemos que a leitura, escrita e a 

fala poderão ser beneficiadas no que diz respeito ao desenvolvimento de atitudes filosóficas nos alunos. Daí vem 

a importância de se ter contato com os textos clássicos, principalmente no que se refere aos diálogos socráticos 

de Platão. O exemplo de Sócrates como educador é crucial para o contato e experiência dos alunos com a 

filosofia, pois sua forma dialógica de abordar assuntos do cotidiano propõe a quem está discutindo, não o 

acúmulo de conhecimento, mas através do próprio, o desenvolvimento de habilidades de ler, escrever, enfim, 

pensar filosoficamente sobre qualquer assunto respeitando a visão de outras pessoas. Primeiro discutimos o 

conceito de diálogo. O diálogo é um processo de humanização, portanto, é uma forma humanista de educar os 

jovens. Condiciona o aluno a pesquisar e isso necessariamente passa pela leitura; condiciona também, de acordo 

com o interesse do aluno, a escrever e discutir sobre os assuntos abordados filosoficamente. Num segundo 

momento apresentamos a discussão sobre o diálogo filosófico socrático proposta por Juarez Gomes Sofiste e as 

genuínas contribuições de nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire. Usando então dessas duas visões 

sobre o diálogo na educação dos jovens do ensino médio, chegamos a uma nova proposta de prática filosófica e 

educacional onde os alunos são valorizados por participarem ativa e criticamente do processo de conhecimento 

e transformação da realidade, reconhecendo a importância desse processo em suas vidas.  Por fim, com o diálogo 

sendo o motor para a pesquisa, leitura e escrita em filosofia, a discussão girará em torno dos benefícios dos 

encontros em sala de aula sobre assuntos abordados nas aulas de filosofia. É importante os textos clássicos, 

especificamente os diálogos de Platão, porque é ali onde está concentrada a origem de muitas questões que 

rendem discussões até nossos dias, nos ensinando que filosofar é uma atitude que ultrapassa os muros da escola 

e serve à vida.  Nada melhor do que o diálogo para estimular os alunos a fazerem o que Sócrates tanto buscava: 

filosofar sobre as principais questões que envolvem a vida dos homens na cidade, a cidadania, as relações entre 

ética, política, vida e educação. Uma atitude filosófica e educativa realizada com coerência, unindo teoria e 

prática no ensino de filosofia presente na educação escolar brasileira. 

Palavras-chave 



III Encontro do PIBID - UFMS 

6 a 8 de outubro de 2014 

 

www.pibid.ufms.br 

 

34 

Ensino de Filosofia; Diálogo Filosófico; Textos Clássicos. 

Ética, totalitarismo e formação da cidadania no ensino médio: uma proposta para o 

ensino de filosofia 

Filosofia - CCHS 

LOPES, J. L. O. 

REYNAUD, M. Z. O. 

SILVA, J. C. 

Resumo 

Este artigo apresenta uma reflexão sobre como a ética perpassa por discussões sobre moral, valores, princípios 

na formação da cidadania. Tomando textos de Hannah Arendt, tais como “homens em tempos sombrios” e 

“origens do totalitarismo”, procura trazer ao aluno embasamentos teóricos necessários para discussões que são 

tão atuais. O objetivo é descrever a partir destes conceitos quais os princípios que orientam a reflexão sobre a  

conduta moral do homem baseados na filosofa de Hannah Arendt. Hannah Arendt começou a escrever as origens 

do totalitarismo logo após a Segunda Grande Guerra. As descobertas das atrocidades nazistas nos campos de 

extermínios testemunha o desejo de pensar o que parecia impensável: o surgimento de estruturas de poder 

voltadas para uma forma de dominação total, que não se detém nem mesmo diante da tarefa monstruosa de 

eliminar populações inteiras, para fazer triunfar ideias abstratas e crenças na superioridade de raça e de 

ideologias. Assim, podemos definir o que são valores e princípios. Valores são aspectos que indicam a maneira 

pela qual o homem carrega consigo um mundo constituído na sua vida pessoal. Princípios são aquilo que 

orientam as ações humanas principalmente na sua conduta social na inter-relação entre seres humanos. São 

estas as questões da moral instituída culturalmente para cada homem e todos os homens. Hannah, com sua 

maneira única de contar histórias, conta a vida de várias pessoas em suas obras, dando exemplos práticos de 

pessoas que passaram por tempos sombrios e  mostraram que é possível vencer regimes opressores sem deixar 

suas morais de lado. Coloca o exemplo de escritores, filósofos, personalidades que se destacaram por seus feitos 

para esclarecer conceitos. Todos  esses temas eram para onde os olhos do mundo estavam voltados, pois, a razão 

tinha falhado, os sistemas filosóficos ruídos, e o homem começava a olhar para si, procurando, refletindo sobre 

suas ações e repercussões no meio social. Nunca o homem obteve tanto poder em suas mãos e ao mesmo tempo 

nunca esteve tão próximo de sua própria destruição. Esse cenário que vem repercutindo até os dias de hoje, onde 

se é depositado esperanças em conceitos e na própria ciência, que, por sua vez, se mostram cada vez mais falhas 

e incapazes de chegarem a uma verdade, demonstram que os temores da segunda guerra ainda estão entre os 

homens modernos. Os cenários repetidos em cadeiras micro ou macro na sociedade mostram a fragilidade do 

nosso sistema social e moral, que, com o aumento do poder militar, pode ocasionar na destruição da 

humanidade. Para questionar esse ciclo de violências e cenários éticos e políticos, devem-se levantar questões 

relevantes no cenário escolar onde o aluno é educado para viver em uma sociedade. Assim, é importante  a 

discussão desse tema para que cenas como a segunda guerra não se repitam. 

Palavras-chave 

Ensino de Filosofia; Ética e Cidadania; Totalitarismo. 
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Filosofia e a crítica literária segundo Gramsci 

Filosofia - CCHS 

QUARESMA, J. A. 

SILVA, J. C. 

Resumo 

Visto sob esse desafio metodológico, o estudo do pensamento gramsciano passou enfrentar uma série de 

enigmas. Os Cadernos não são um manual de consulta, uma aula de anatomia ou uma tabela estatística: se 

assemelham mais, em seu conjunto, a um labirinto de ideias, reflexões, descobertas e projetos. A literatura 

apresentada por Gramsci estabelece uma nova visão a respeito do entendimento humano sobre tal relação. A 

literatura nos escritos carcerários de Antonio Gramsci, em especial nos Cadernos do Cárcere, para isso, considera 

o método de restauração. Propõe para tal a articulação de duas categorias principais, crítica literária e literatura 

nacional popular, considerando o alargamento literário que aparentemente é apresentado em Gramsci. A noção 

mais geral é de que os conceitos ou noções estéticas em Cadernos do Cárcere fazem parte específica da teoria das 

relações de forças sociais, na qual influem organicamente, no que diz respeito à crítica literária, a contradição 

entre o literato e o político é tomada como ponto de partida para compreender o nascimento do novo.Pensado a 

partir de pontos diversos, o espírito popular criativo assumia um sentido mais geral e unificado como 

desenvolvimento da participação dos intelectuais fossem eles artistas ou não. Gramsci considerava essa ideia 

uma verdadeira ferramenta política, já que a inexistência de uma distinção qualitativa era o que permitia 

explicitar o conflito que orientava toda reflexão literária até então: por um lado, era possível assumir a literatura 

popular como objeto de reflexão estética pertinente; por outro, reconhecer a importância do estudo da origem e 

difusão desta literatura, ou ainda, da formação do gosto literário das classes subalternas da sociedade. Gramsci 

resgatou a interpretação democrática de Maquiavel e a reivindicação do estudo literário vinculado ao estudo 

realista da política, ou seja, como estudo consciente do modo de vida e dos conflitos das classes dominantes e das 

classes dominadas. Filosofia, História e Literatura eram fundidas pela política no pensamento de Gramsci. 

Estabelece os nexos de investigação entre a literatura e a formação dos grupos intelectuais na península para 

destacar seu caráter radicionalmente cosmopolita, isto é, afastado das massas. Gramsci reconheceu a literatura 

como atividade literária, permanentemente evocada pela necessidade da participação da intelectualidade na 

libertação pelo povo de sua “humildade”, de seu estado de passividade. Assim, a literatura (como a história), 

consegue desvendar e iluminar aspectos, muitas vezes velados da realidade histórica: nesse sentido, mesmo com 

linguagens e formas (artística e “científica”) distintas, ambas têm uma função cognitiva fundamental de 

entendimento. A crítica literária deveria ser, nesse caso, parte de uma crítica concreta do presente, a definição de 

um “limite do ideal”, ou seja, um programa de ação profundamente crítico das limitações das classes subalternas. 

A crítica literária que Gramsci desenvolveu é, portanto, parte da reforma intelectual e moral do povo, conduzida 

“de baixo”. Essa crítica deve apontar, sempre, para a formação de novas camadas intelectuais, críticas de sua 

realidade e criativas para pensar e realizar uma cultura nova, é a crítica que funda a literatura. 

Palavras-chave 

Critica Literária; Cultura Popular; Reforma Intelectua e Moral. 
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Gramsci e a formação inicial de professores de filosofia:  contribuições críticas 

Filosofia - CCHS 

SILVA, J. S. 

Resumo 

O presente trabalho discute a formação inicial de professores de filosofia tomando como base as contribuições 

críticas presentes no pensamento filosófico e educacional de Antonio Gramsci. Sendo fruto de uma pesquisa 

bibliográfica, numa perspectiva histórica e dialética, este texto apresenta  como resultado uma reflexão crítica 

sobre o intelectual, a filosofia,  o filósofo,  a educação, a instituição escolar brasileira e as necessidades de  

formação para que o educador e professor de filosofia, em seu trabalho docente, possa ter uma atuação crítica, 

consistente e transformadora na sociedade. Uma sociedade que seja capaz de elaborar, organizar, ensinar e 

difundir uma nova concepção de mundo, uma nova forma de pensar, compreender  e atuar no mundo. A escola, 

seja ela de educação básica ou superior, como uma instância da superestrutura da sociedade capitalista, tem um 

papel fundamental na produção e difusão de cultura, de conhecimentos científicos, de ideologias e na formação 

dos intelectuais, não apenas no sentido de formação de especialistas para o trabalho profissional, como 

geralmente ocorre, mas também enquanto formação política de dirigentes qualificados para agir concretamente 

na sociedade. Forma-os em diferentes níveis e complexidade em termos técnicos e culturais, atuando como uma 

instância de luta pela hegemonia de classe. Hegemonia essa que, disputada e conquistada por uma determinada 

classe social, significa poder, domínio e direção consentida pela grande maioria da sociedade para o governo de 

uma classe sobre o conjunto da sociedade. E aqui os Intelectuais orgânicos, mais que os tradicionais têm um 

papel decisivo, pedagógico, como mediador de uma tomada de consciência.   Desse modo as categorias 

gramscianas são elementos conceituais que auxiliam na superação das concepções e práticas formativas 

tradicionais, vigentes e hegemônicas  nos cursos de formação de professores de filosofia no Brasil, permitindo 

assim, compreendê-los como partes de uma sociedade contraditória, conflituosa, desempenhando papéis 

distintos na sociedade capitalista brasileira. Para que o professor de filosofia possa desempenhar 

adequadamente um papel transformador na educação básica é necessário  uma formação consistente nos cursos 

de licenciatura ofertados pelas Instituições Educativas de Ensino Superior. Neste sentido, além da legislação 

educacional geral e específica vigente,  da compreensão histórico-crítica da educação  brasileira efetuada por 

vários educadores brasileiros, Gramsci oferece alguns elementos que subsidiam a análise crítica da formação de 

professores. Contribui para a estruturação de um Curso de Licenciatura em Filosofia que vise formar um filósofo 

e professor de filosofia numa perspectiva crítica, emancipadora, para atuar  na educação escolar brasileira e na 

sociedade. Assim, o filósofo profissional a ser formado, além de pensar com maior rigor lógico, maior coerência, 

conhecer toda a história do pensamento, estudar as políticas, as didáticas e metodologias do ensino de filosofia, 

compreender os problemas e as soluções dadas historicamente, deve posicionar-se de um ponto de vista crítico, 

fecundo e transformador no processo educativo rumo aos caminhos da justiça e da liberdade. 

Palavras-chave 

Filosofia; Formação de Professores; Hegemonia. 
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O cinema, a literatura e a música como recurso didático para o filosofar no ensino 

médio 

Filosofia - CCHS 

SILVA, G. A. P. 

ANDRADE, J. A. C. M 

CRUZ, R. B. L. 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal retratar algumas propostas de atividades a serem desenvolvidas como 

aliadas ao ensino de Filosofia no Ensino Médio. A filosofia e seu processo ensino e aprendizagem enfrentam 

dificuldades na educação básica. Entre estas dificuldades podemos apontar o desinteresse dos alunos em relação 

à disciplina. Analisando as dificuldades no seu processo de aprendizagem, recorremos aos projetos de uso do 

cinema, da literatura e da música no ensino escolar,  como  uma alternativa para despertar o interesse dos alunos 

pela disciplina. Uma alternativa que serve de auxilio e estímulo para um despertar de questões filosóficas  e o 

consequente esclarecimento na leitura e discussão de textos filosóficos. Será feito um levantamento de alguns 

filmes, obras literárias e músicas que abordam temas filosóficos para que sejam expostos aos alunos do ensino 

médio como forma complementar ao conhecimento da filosofia. No projeto de cinema, será feito levantamento de 

alguns filmes que abordam temas filosóficos. Antes da exibição de cada filme, haverá um debate sobre o tema 

(por exemplo: ética e moral; liberdade; morte; política, entre outros), onde apontaremos algumas questões 

importantes que passam despercebidas quando o filme é assistido sem nenhuma crítica. No projeto de literatura, 

ela permite desenvolver um diálogo entre a realidade, num sentido amplo e integrador, e o aluno na sua própria 

realidade através da linguagem metafórica, ampliando as descobertas, utilizando a poesia, contos, crônicas, 

romances, literatura brasileira e estrangeira. Para ter uma abordagem diferente, de forma que impacte a vida do 

aluno, isso pode ser alcançado quando o aluno ler pela ótica da filosofia, seja qual for à obra que estiver lendo. A 

partir da proposta, desenvolver um projeto de leitura crítica e reflexiva com os alunos do ensino médio de forma 

que desvele a sua realidade. Com isso, o ajuda a também exercer o filosofar através da leitura de obras que 

aparentemente não tenham cunho filosófico. Por outro lado, um olhar sobre a trajetória histórica da música 

ocidental como um instrumento de domínio e a sua importante função como instrumento de formação do 

homem. Movimentando assim, através de alguns apontamentos que foram centrais para tais questões,  a música 

já se apresenta com uma extrema notoriedade e possibilidade de fazer-se reflexão ou estimulá-la. Alguns autores 

se debruçaram sobre alguns conceitos, já muito representativos, para reflexão desta cultura global ou 

administrada. Deste modo, uma nova leitura do fenômeno social se deu a partir de alguns importantes termos 

como Kitsck em Abraham Moles, e a Indústria cultural no pensamento de Adorno. Podemos concluir que toda 

forma alternativa que diferencie dos métodos atuais de ensino de filosofia acabam tornando o ensino mais 

interessante aos alunos. Assim, além do despertar e do desenvolvimento do senso crítico, é fundamental que haja 

uma compreensão da filosofia e que ela é essencial na construção do conhecimento humano. 

Palavras-chave 

Ensino de Filosofia; Literatura; Música. 
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O tema da alienação no ensino de filosofia 

Filosofia - CCHS 

NORONHA, L. A. P. 

SILVA, J. C. 

Resumo 

A alienação do trabalho é algo tão essencial ao capitalismo quanto à ambição ou o próprio dinheiro. Sem a 

desapropriação da terra, fonte de renda e subsistência do camponês, não haveria o êxodo rumo às cidades. Lá, 

graças à usura, foi possível a formação das primeiras cooperativas que iniciaram o processo de divisão do 

trabalho, posteriormente aperfeiçoado pela indústria moderna. Assim, do nascimento a construção do sistema 

capitalista, a alienação se faz presente e fundamental na dominação da força de trabalho, pois é através dela que 

o proprietário desenvolve seu poder. No começo, essa dominação era dada pela força e opressão da fome e da 

morte, com o passar dos anos e com o avanço tecnológico fez-se necessária novas estratégias de conquista do 

proletariado. Dessa forma, a educação passou a ser um instrumento de alienação e preparação dos trabalhadores 

para o mercado de trabalho, instalando uma ideologia cuja formação era e é pensada para a manutenção de todo 

o processo social de exploração pelo que hoje intitulamos de consumismo. Portanto, para que possamos 

construir uma consciência crítica contra esse sistema opressor é necessário esclarecermos de forma didática as 

principais categorias encontradas na obra-prima de Karl Marx, O Capital, (valor de uso, valor de troca, valor, 

trabalho concreto, trabalho abstrato, fetiche, mais valia etc.) em que o filósofo deixou para a posteridade como 

um manual do operariado visando, justamente, o esclarecimento de todos sobre a forma como funciona o 

sistema capitalista com todas as suas enganações e disfarces por trás de um véu de ignorância e insensatez, para 

que, dessa maneira, possamos primeiro armar nossas cabeças, pela educação, com a clareza de que temos o 

sangue sugado pelo vampiro chamado capital, mas que nós podemos lutar contra esse mal que assola a todos e, 

quem sabe um dia, tornar o mundo um lugar mais justo e mais humano. 

Palavras-chave 

Alienação; Trabalho; Ensino de Filosofia. 

Uma proposta educacional para o ensino de filosofia: Platão, o mito da caverna e suas 

perspectivas 

Filosofia - CCHS 

OBARA, L. B. 

SILVA, J. C. 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma breve descrição da pesquisa bibliográfica da Teoria  de Platão. Tomando como base 

o Livro VIII da obra “A República” de Platão, faz  uma relação com o professor de filosofia do ensino médio e as 

formas de conhecimento, destacando o uso do teatro como recurso metodológico de ensino. A peça teatral está 

organizada de modo que a sua apresentação ocorra dividida em duas partes: A primeira explora as formas de 

conhecimento na obra de Platão e sua relação com o professor; a segunda tenta demonstrar o uso do teatro como 
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recurso metodológico de ensino e as atividades realizadas na escola Maria Constança de Barros Machado, 

desenvolvida pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) de filosofia. Compreender a 

alegoria da caverna é importante para a construção do desenvolvimento do pensamento sobre a disciplina no 

ensino médio, principalmente no contexto introdutório e desbravador da Filosofia. Pela grandeza do pensador 

Platão, a alegoria da caverna aborda temas que, num ambiente como a escola, são tratados com muito 

entusiasmo que demonstra a atualidade de suas temáticas, a necessidade de conhecê-lo e, com ele, aprender  

filosofia. Na obra, aparece o papel do professor diante de seus alunos; A situação educacional do aluno que se 

encontra na sombra da ignorância, ou seja, aquele que não conseguiu sair da caverna. Para Platão, a experiência 

de educar está no diálogo entre professor e aluno. Uma vez que todas as ideias ou formas que podemos 

apreender no mundo sensível já se encontram no plano inteligível, o professor teria a função de auxiliar o aluno, 

que não é aquele aluno que desconhece a realidade, mas sim, o aluno possuidor do saber que ele já contemplou. 

Na busca pelo conhecimento, empiricamente constatável, e que alude à caverna, o professor de filosofia, que ama 

a sabedoria, almeja um conhecimento especifico:  a preocupação filosófica se faz pela busca do conhecimento 

verdadeiro. O teatro foi utilizado no Brasil como um recurso pedagógico para catequizar os índios, tinha o 

propósito de amenizar os taxativos sermões da época. Essa questão pode ser trazida para a sala de aula, uma vez 

que os conteúdos de filosofia muitas vezes são interpretados pelos alunos como difíceis. Em sala de aula, a 

experiência contou com várias atividades realizadas em forma de oficinas, primeiramente contanto com uma 

abordagem indireta ao texto clássico, utilizando o recurso dos quadrinhos, a tira do piteco do Maurício de Souza, 

a utilização de recursos midiáticos como vídeos que trouxeram um paralelo da teoria com filme considerado um 

blockbuster como matrix, para finalmente ter contato com a obra e por fim a produção de uma peça teatral, de 

fragmentos da Alegoria da caverna. A importância de utilizar o teatro como um recurso pedagógico esta 

justamente na possibilidade de poder colocar o aluno em uma experiência artística e filosófica prática, concreta,  

do conteúdo ministrado pelo professor em sala de aula. 

Palavras-chave 

Educação Filosófica; Conhecimento; Teatro. 

LINHAS DE FORÇA DE UM CAMPO ELÉTRICO: REFLEXÕES SOBRE O PLANEJAMENTO 

COLABORATIVO DE UMA ATIVIDADE EXPERIMENTAL DEMONSTRATIVA 

Física - INFI 

MARTINS, K. C. O. 

ARAÚJO, P. M. P. 

TEIXEIRA, H. X. 

Resumo 

Apresentamos nesse relato alguns resultados de um processo de planejamento colaborativo de uma atividade 

sobre o conteúdo de campo elétrico, especificamente linhas de força, desenvolvida com turmas de terceiro ano 

do ensino médio de uma escola pública do Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. O grupo 

colaborativo é constituído por acadêmicos do Curso de Licenciatura em Física, professores que atuam na 

formação inicial e outros no ensino médio, membros do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência e 
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colaboradores. A atividade consistiu de cinco atividades experimentais, do tipo demonstrativa que possibilitava a 

visualização de linhas de força, de um campo elétrico.  Todas as atividades desenvolvidas no PIBID-Física são 

pautadas no referencial do professor crítico-reflexivo e busca por meio de um processo colaborativo fomentar a 

reflexão sobre o planejamento, a ação e os resultados da mesma, almejando o hábito do professor-pesquisador. 

Para coleta de dados sobre o processo colaborativo, cada um dos membros do grupo elabora um diário de bordo 

apontando aspectos positivos e negativos das etapas coletivas das escolhas metodológicas e as dificuldades 

encontradas durante o planejamento e a execução das atividades. Os resultados sugerem que os acadêmicos 

observaram a importância do planejamento em coletivo e começaram a desenvolver o hábito de refletir sobre 

suas ações em sala de aula. Perceberam, também, que a interação com os docentes que já têm experiência na 

área, no processo colaborativo de construção dos roteiros experimentais e planejamento das aulas 

experimentais sobre linhas de força num campo elétrico sinaliza que a interação professor-aprendiz pode ser 

muito importante para a formação dos futuros professores de Física. Podemos destacar também um caráter de 

professor-pesquisador em decorrência da identificação de fatores que influenciaram direta e indiretamente a 

intervenção realizada, como a mudança na quantidade de procedimentos desenvolvidos e gerenciamento do 

tempo didático. 

Palavras-chave 

Professor crítico-reflexivo; Grupo Colaborativo; Diário de Bordo. 

LINHAS DE FORÇA NUM CAMPO ELÉTRICO: REFLEXÕES SOBRE A EXECUÇÃO DE UMA 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL COLABORATIVA 

Física - INFI 

Patrícia Machado Pereira Araujo 

Keissy Carla Oliveira Martins 

Heitor Xavier Teixeira 

Resumo 

Este relato apresenta uma reflexão sobre uma atividade desenvolvida em algumas turmas de terceiro ano do 

ensino médio de uma escola pública da cidade de Campo Grande MS, e elaborada num processo colaborativo por 

membros do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência que cursam Licenciatura em Física na 

Universidade do Mato Grosso do Sul e professores do ensino médio e superior. A atividade desde o planejamento 

até a execução foi desenvolvida coletivamente com o objetivo contribuir para com a formação de um professor-

reflexivo, que investiga sua prática em sala de aula e reflete sobre suas ações, assumindo o papel de professor-

pesquisador. O diário de bordo foi utilizado para coletar dados sobre a influência desse tipo de formação na ação 

dos acadêmicos envolvidos na atividade sobre campo elétrico. Nele foram orientados a relatar suas reflexões 

sobre as etapas do processo colaborativo, apontando pontos positivos e negativos por eles evidenciados. Os 

resultados da análise dos relatos sinalizam que os acadêmicos consideraram importante a participação dos 

professores regentes, pontuando suas experiências no exercício da docência, no desenvolvimento das aulas 

compartilhadas e principalmente nos momentos de reflexão sobre a ação, no caso, a atividade experimental 

demonstrativa para visualização das linhas de força num campo elétrico. 
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Palavras-chave 

Professor-reflexivo; grupo colaborativo; experimento demonstrativo. 

O desenvolvimento de atividades experimentais com espelhos planos: reflexões de 

futuros professores numa intervenção com alunos do ensino médio 

Física - INFI 

SILVA, G. B. 

HANKE, A. L. 

ERROBIDART, N. C.G. 

Resumo 

Este trabalho relata a experiência de bolsistas do grupo Pibid Física da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) em realizar uma atividade experimental sobre ótica geométrica, processos de reflexão da luz em 

espelhos planos e formação de imagens, em turmas do segundo ano do ensino médio de uma escola estadual 

localizada na região central do município de Campo Grande, MS. Essas atividades foram elaboradas utilizando o 

processo colaborativo entre os pibidianos e o professor regente da escola para serem realizadas no término do 

conteúdo de ótica, e teve como objetivo, aproximar os alunos da parte experimental da Física e também avaliar 

os conhecimentos até então adquiridos pelos estudantes. Foi observado pelos futuros professores que há 

dificuldades a serem superadas quanto a experimentação em sala de aula, tanto para a nossa execução como 

professores que vivenciamos a dificuldade de elaborar e aplicar as atividades experimentais, quanto a 

dificuldade doas alunos na manipulação de instrumentos de medida. 

Palavras-chave 

professor reflexivo; processo colaborativo; experimentação. 

O Ensino Demonstrativo de Física para Abordagem do Olho Humano 

Física - INFI 

BODAS, F. R. L. de 

VIANA, K. B. 

ERROBIDART, N. C. G. 

Resumo 

Este relato é parte de um trabalho desenvolvido por um grupo colaborativo que participa do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto do curso de Licenciatura em Física, da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul. Foi aplicado em seis turmas de segundo ano do ensino médio de uma escola 

estadual do Município de Campo Grande Estado de Mato Grosso do Sul. Consiste do relato do planejamento e 

aplicação 

de uma aula expositiva utilizando ferramenta tecnológica e uma atividade experimental demonstrativa, sobre o 

processo de formação de imagens no olho humano e os principais defeitos de visão: miopia e hipermetropia. O 

tema foi escolhido coletivamente após discussões sobre os conteúdos propostos no referencial curricular 
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elaborado pela Secretaria de Educação do Estado MS. O trabalho colaborativo está alicerçado no referencial 

teórico do professor reflexivo e na metodologia de pesquisa-ação-formação. Os resultados sugerem que os 

primeiros passos em busca de um trabalho efetivamente colaborativo e que contribua para a formação dos 

futuros professores de física estão no caminho certo. Os acadêmicos elaboraram um diário de bordo pontuando 

aspectos positivos e negativos do processo. Salientam que as discussões com os professores regentes e demais 

membros do grupo auxiliaram na identificação de possíveis problemas em sala de aula e propiciaram a reflexão 

sobre soluções viáveis. 

Palavras-chave 

Iniciação à docência; Professor reflexivo; A física e o olho humano. 

Reflexões sobre um processo colaborativo na formação inicial 

Física - INFI 

Silva, A. G. 

GOMES, C. R. 

MARTINS, K. C. O. 

Resumo 

O trabalho apresenta uma reflexão sobre uma atividade associada ao conteúdo de gravitação universal, aplicada 

em duas turmas do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública do município de Campo Grande, Estado 

de Mato Grosso do Sul. Ela foi elaborada em um processo colaborativo por membros do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – subprojeto do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Mato 

Grosso do Sul e colaboradores (demais professores da disciplina de física da escola na qual o PIBID atua). As 

atividades desenvolvidas tinham como objetivo contribuir para a formação de um professor-reflexivo, ou seja, 

que investiga sua prática em sala de aula através de reflexões sobre suas ações, desde o planejamento das aulas 

até a avaliação dos resultados obtidos com os alunos. Cada membro do grupo registrou, num diário de bordo, 

suas reflexões apontando pontos positivos e negativos por eles evidenciados no desenrolar do processo. A 

análise dos relatos sinaliza que: os professores regentes ao colaborarem com os acadêmicos no planejamento e 

elaboração das atividades desenvolvidas vivenciavam uma formação continuada - ajudando os futuros 

professores em suas dificuldades no planejamento das atividades e em sala de aula; o emprego de resultados de 

pesquisas na área de ensino nas atividades propiciou aproximação entre teoria, prática e a experimentação; a 

inserção dos acadêmicos no ambiente escolar permitiu a vivência da teoria estudada na universidade com o 

contexto escolar. 

Palavras-chave 

sequência didática; fases da lua; gravitação universal. 
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A abordagem lúdica na aula de Geografia - o uso da música como ferramenta de ensino-

aprendizagem. 

Geografia - CPAN 

FERREIRA, A. M. C. 

JESUS, G. A. de. 

RODRIGUES, A. de L. 

Resumo 

Vivenciar a realidade das escolas nos fez compreender que toda teoria aprendida na universidade deve ser 

ajustada aos alunos de forma a despertar interesse, utilizando recursos diversos e não somente os livros 

didáticos e os métodos convencionais. Pensando nisso, na Semana do Meio Ambiente e tendo como 

responsabilidade lecionar para alunos do 6° ano do ensino fundamental regular, procuramos introduzir uma 

metodologia dinâmica e marcada pela ludicidade, que possibilitasse a interação dos alunos nas atividades 

propostas dentro de sala de aula. Desta forma, escolheu-se utilizar a musicalidade na sala de aula, como aliada da 

aprendizagem. Para tanto,  procurou-se uma canção que abordasse essa temática e fosse de fácil aprendizado, 

com o ritmo animado e interessante, que conscientizasse os alunos a algumas práticas ambientais, com essas 

características deparamo-nos com a música "O Grito do Planeta" dos palhaços “Teleco e Teco”, que atendeu aos 

objetivos desejados para a atividade. Antes de ensaiar a música com os alunos, fizemos uma breve explicação 

dentro da disciplina de geografia, utilizando o conhecimento prévio dos alunos, desenhando um círculo no 

quadro e fazendo com que os alunos ilustrassem o globo terrestre nesse círculo, apontando os polos, meridianos 

e paralelos, abordando-se as características e diferenças do Polo Sul e Polo Norte, e os problemas ambientais 

enfrentados em decorrência da relação do homem com o meio ambiente no seu dia-a-dia e suas repercussões na 

natureza. Buscamos na música um meio de despertar o interesse dos alunos, para enriquecer o conhecimento e a 

reflexão dos mesmos. Após aprenderem a música pedimos que fizessem um desenho que tivesse relação com a 

letra da canção. O objetivo do desenho não foi simplesmente para saber se o aluno detinha habilidades em 

desenhar bem ou não e sim estabelecer uma relação com o que foi abordado durante as atividades em aula, com 

essas ilustrações espontâneas, pudemos observar como as crianças assimilam essa problemática cotidiana que é 

a do homem não saber cuidar da natureza e mostrar cada um do seu jeito, propostas e soluções, em busca do que 

é ideal para a sustentabilidade do planeta em que vivemos. Assim fazer com que os alunos tenham senso crítico, 

para que observem e pensem em possíveis saídas desses problemas que tanto ouvem ou assistem em noticiários. 

Palavras-chave 

ensino de geografia; música; meio ambiente. 
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A aula de campo como ferramenta didático-pedagógica nas aulas de Geografia 

Geografia - CPAN 

GODOY, F. J. R 

SANTOS, P. C. L. dos 

RODRIGUES, A. de L. 

Resumo 

A presente ação refere-se a uma aula de campo que foi realizada com a 6ª serie do ensino fundamental, da Escola 

Municipal Barão do Rio Branco, localizada na cidade de Corumbá – MS. A aula de campo foi pensada em relação 

ao tema da interação dos elementos naturais e culturais na formação da paisagem. Com isso focou-se um aspecto 

presente na cidade de Corumbá, a problemática da urbanização, onde o homem buscando atender as suas 

necessidades acaba ocupando locais inadequados para a moradia, tal como encosta de morro e fundo de vale, 

áreas aonde a paisagem vem sofrendo alterações a fim de atender a ocupação urbana. A aula de campo buscou 

proporcionar aos alunos a compreensão de uma melhor forma, dos aspectos resultantes dos processos de 

ocupação dessas áreas e os seus impactos no meio ambiente. A aula de campo foi dividida em 3 fases. A primeira 

fase se fez por meio da utilização de vídeos, figuras e slides, onde procurou-se repassar aos alunos os conceitos 

referentes ao assunto trabalhado, (a relação entre os elementos culturais e naturais na paisagem, transformações 

no espaço), para que ocorresse desta maneira a sua fácil compreensão. Na segunda fase deste trabalho foi 

realizada a aula de campo, tendo como trajeto um dos bairros presentes na cidade de Corumbá, bairro este 

localizado na parte norte da cidade, a margem direita do rio Paraguai, (Bairro Cervejaria). Desta forma, 

aprendendo na prática por meio de uma analise empírica os processos resultantes na modificação da paisagem. 

Por fim, na terceira fase, os alunos foram estimulados a expressar o seu entendimento não só da aula de campo, 

como também dos conceitos que foram repassadas a eles, com a confecção de desenhos e elaboração de 

redações. Portanto, a aula de campo é uma ferramenta que pode auxiliar os professores de Geografia na 

aproximação dos conteúdos geográficos da realidade dos alunos, das suas experiências, ampliando seu horizonte 

geográfico e compreendendo que a Geografia está em todos os lugares. 

Palavras-chave 

ensino de geografia; aula de campo; meio ambiente. 

Abordando a dengue em sala de aula: uma perspectiva da relação doença e meio 

ambiente 

Geografia - CPAN 

LEITE, P. de G. 

GODOY, F. J. R. 

FERRAZ, F. de S. 

Resumo 

A abordagem da dengue na sala de aula se constitui como uma ação realizada na Semana do Meio Ambiente na 

Escola Municipal Barão do Rio Branco na cidade de Corumbá - MS onde foi apresentado aos estudantes do 9º 
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ano, turmas A e B uma atividade de combate a dengue com intuito de relacionar a semana do meio ambiente aos 

estudos da geografia. Nesta oportunidade foram apresentados slides explicativos demonstrando que a doença se 

prolifera através da falta de cuidado no meio em que se vive, de suas conseqüências que são muito graves e como 

podemos combatê-la com o auxílio da sociedade. Esta ação teve como objetivo sensibilizar os alunos quanto à 

importância de mostrar as atitudes negativas, no seu dia a dia, procurando levar os alunos a refletirem sobre a 

dengue, que é uma doença do espaço geográfico. Metodologicamente, a ação se organizou a partir de uma aula 

expositiva sobre a dengue e uma conversa guiada com os alunos, abordando-se as atitudes positivas que se deve 

ter com o meio ambiente, para evitar a dengue, assim como, outras doenças associadas ao meio ambiente. Os 

resultados obtidos foram demonstrados em redações, que tiveram como base uma charge mostrando de como a 

inconseqüência das atitudes das pessoas pode prejudicar a elas mesmas como a falta de cuidado com sua própria 

casa, por exemplo. O 9° A interagiu de forma mais acentuada com a aula de forma que eles perguntam mais e 

falaram de suas dúvidas, já o 9° B interagiu menos, exigindo que fizéssemos algumas perguntas a eles para 

participarem mais da aula. Portanto, a ação foi fundamental para discutirmos uma doença tão comum na cidade e 

os cuidados básicos que se deve ter com a limpeza das ruas, terrenos e quintais. Foi importante destacar que a 

diminuição de casos de dengue depende muito do comportamento das pessoas, nos seus hábitos diários. 

Palavras-chave 

ensino de geografia; dengue; meio ambiente. 

Água: um bem essencial a vida 

Geografia - CPAN 

SILVA, E. R. dos S. da 

SOUZA, M. C. M. de 

RODRIGUES, A. de L. 

Resumo 

A presente ação com o tema “Água: um bem essencial à vida”, realizou-se durante a Semana do Meio Ambiente na 

escola Barão do Rio Branco nas salas do 8° ano A e B.  A ação  se constituiu em uma atividade relacionada ao 

Meio Ambiente que ressaltou a preservação e conservação dos bens naturais do município e a conscientização 

dos educandos quanto a importância de atitudes sustentáveis no nosso dia-a-dia. A atividade foi apresentada em 

Slides, sendo exposta por televisores instalados nas salas de aula. No total foram apresentados 19 Slides, todos 

com imagens e pequenas caixas de texto que abriam caminho para discussões sobre as temáticas expostas em 

cada um dos mesmos. Dividimos a apresentação em 5 partes: a primeira tinha por objetivo expor como funciona 

o ciclo da água; a segunda explicava, suscintamente, a forma como a água é extraída e distribuída às casas de 

Corumbá e Ladário; a terceira tratava das formas incorretas de uso da água, bem como de seu desperdício; e a 

quarta dedicava-se a apresentar as diferentes formas de usar a água na indústria, na agricultura, na geração de 

energia e no extrativismo mineral, bem como a poluição proveniente dos setores produtivos e das áreas urbanas. 

É importante salientar que se buscava contextualizar as temáticas de cada Slide as condições locais de nossa 

cidade, trazendo ao aluno um melhor entendimento da importância da água. Antes do início da apresentação, 

lançou-se uma pergunta aos alunos que deveria ser respondida em forma de desenho e de um texto explicativo 
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do mesmo, seguido de discussões dentro da sala. A pergunta era a seguinte: “O que você tem feito para evitar o 

desperdício de água?” Após essa pergunta, anotada pelos alunos, iniciou-se a apresentação buscando saber qual 

era a relevância que a água tinha para cada um dos alunos. A respostas foram semelhantes, afirmando-se que a 

água era o elemento básico para a vida. Na primeira parte da apresentação constatou-se que os alunos já tinham 

um conhecimento sobre o ciclo da água, então se priorizou a fala sobre a forma como a água é captada e 

distribuída em Corumbá e Ladário. Na terceira parte da apresentação houve maior interação dos alunos, tendo 

em vista que as várias formas de desperdício e uso incorreto de água eram do cotidiano dos educandos, na qual 

houve diversos comentários e algumas perguntas. Na quarta parte os alunos falaram bastante sobre o que 

pensavam e conheciam sobre o uso da água na mineração e na agricultura principalmente, pois é mais comum 

encontrar este tipo de uso da água na cidade, por tipo de atividade econômica. O desenvolvimento da ação se 

mostrou positiva, pois os trabalhos que resultaram dos alunos apresentavam um bom nível de entendimento 

acerca dos assuntos trabalhados e também por expor a criatividade dos alunos. 

Palavras-chave 

ensino de geografia; água; meio ambiente. 

O uso de tecnologias em sala de aula: ensinar globalização utilizando o celular. 

Geografia - CPAN 

COSTA, V. T. da. 

SANTOS, P. C. L. dos 

RODRIGUES, A. de L. 

Resumo 

Com o avanço e desenvolvimento da globalização, fenômeno mundial que consiste na maior integração dos 

povos e culturas através de modernas tecnologias como a internet, é inevitável a inserção da mesma no ambiente 

escolar. A geografia é uma disciplina que tem se beneficiado com vários programas e softwares, como o google 

maps, técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, bússolas digitais, mapas interativos entre outros. 

Os celulares podem ser um bom exemplo desse avanço, com recursos cada vez mais modernizados que podem 

ser ferramentas de aprendizagem, quando utilizada de forma a promover uma interação entre os conteúdos 

escolares e a realidade da sociedade. No entanto, o uso inadequado dos celulares, tem gerado uma disputa da 

atenção entre alunos e professores, pois de acordo com especialistas no assunto, o celular atrapalha a 

concentração dos adolescentes. Para tentar resolver este problema, vários estados e municípios brasileiros já 

criaram leis que proíbem o uso do aparelho celular em sala de aula. Entretanto, como forma de dinamizar os 

assuntos trabalhados em sala de aula e utilizar o aparelho celular dos alunos com uma finalidade didático-

pedagógica, solicitou-se aos alunos do 7º ano, da Escola Barão do Rio Branco, Corumbá - MS, que divididos em 

grupos, produzissem um tele jornal de cinco minutos abordando os temas discutidos na disciplina de Geografia 

no segundo trimestre de 2014, dentro de uma perspectiva da globalização, como movimento social, econômico e 

cultural. Assim os alunos deveriam utilizar os aparelhos celulares para realizar esta gravação, visto que a câmera 

já se tornou quase que um aplicativo básico nos aparelhos. Antes da realização da tarefa, foi realizada uma aula 

expositiva sobre o tema globalização que deveria nortear a temática dos tele-jornais. A experiência alcançou 
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resultados válidos, pois os alunos corresponderam de forma interativa além de desenvolver outras áreas do 

conhecimento como a interpretação textual, postura, visão crítica sobre os temas e a oralidade. Além disso, 

mostra-se aos alunos que os celulares podem ser ferramentas de apoio à educação e que seu uso de forma 

adequada pode contribuir para aulas mais dinâmicas e interessantes. Como disse Ziraldo (2014), “ninguém 

substitui o dedo pelo botão”, porém podem ser aliados para promover o conhecimento. 

Palavras-chave 

ensino de geografia; globalização; tecnologia. 

Artesanatos com vidros e papeis recicláveis na Educação Básica. 

Geografia - CPAQ 

RIBEIRO,A.P.O. 

BENTEU,M. 

ANUNCIAÇÃO,V.S. 

Resumo 

Na semana do meio ambiente foram aplicadas oficinas referentes a resíduo sólidos transformando-o em 

artesanato, nas escolas Estadual Professora Dóris Mendes Trindade e Escola Estadual Antônio Salustio de Areias, 

atividade reciclar vidro e papel, inserido no calendário escolar com alunos do 6° ao 8° ano da educação básica. O 

objetivo foi conscientizar os alunos com a Educação Ambiental, para reduzir a produção de resíduos sólidos e 

despertar a conscientização sobre a relação sociedade e natureza e a qualidade de vida. Através de palestras e 

oficinas, foi abordada a duração de vida de cada resíduo gerado, e logo após, aplicado  atividades práticas, 

confeccionando potes com vidro que já foi utilizado para condicionar alimentos e agora decorando-os e dando a 

eles outras funções. Na Escola Antônio Salústio de Areias, ao desenvolver a oficina da semana do meio ambiente 

primeiramente foi exposto o artesanato pronto em seguida demonstrando como se faz potes decorados. Dividiu-

se a sala em dois grupos, cada um ficando responsável por uma fase da confecção do produto. Foram entregues 

os materiais: potes, vidros, cola, cola quente, barbante, tesoura, TNT, botões para produção de decoração e  

confeccionou o produto. Na escola Estadual Dóris Mendes Trindade realizou-se a oficina do papel reciclável com 

os alunos do  7° e 8° ano, foi exposto amostras do papel reciclado e em seguida dividiu-se a sala em grupos, cada 

um ficando responsável por uma fase da confecção do produto desde o corte do jornal até sua exposição ao sol 

para secar. Os materiais utilizados para confecção foram: liquidificador, bacia, jornal, água, cola, tinta xadrez, 

peneira feita com meia calça sintética. Ao termino das atividades cada um levou o produto. Esta ação promoveu a 

mobilização e conscientização dos alunos do ensino fundamental no que se refere à geração e destino dado aos 

recicláveis, tanto no ambiente escolar quanto no familiar, enfatizando reaproveitamento do resíduo sólido, neste 

caso, o vidro e o papel. Houve um grande interesse dos alunos em participar de todas as fases na oficina, 

sobressaindo o empenho, participação além de aguçar a criatividade, podendo inferir como uma experiência 

bastante inovadora para produção de informação e conhecimento. 

Palavras-chave 

Resíduos Solidos; Reciclagem; Educação Ambiental. 
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Caça ao tesouro: Lixo 

Geografia - CPAQ 

DIAS, E. R. 

MALDONATO, J. L. 

ANUNCIAÇÂO, V. S. 

Resumo 

As metodologias de ensino adotadas na geografia escolar muitas vezes não despertam o interesse dos discentes 

pelo fato dos conteúdos serem passados rotineiramente de forma teórica, não pondo em ação o conhecimento 

teórico bem, como o diálogo entre a teoria e a prática. Pensando nisso constatou-se que trabalhar de forma 

prática dentro da disciplina de geografia é importante, pois desperta o interesse dos alunos levando em 

consideração o contato direto com o objeto a ser estudado, dessa maneira os jogos entram como uma atividade 

que além de alcançar o objetivo de ensinar também proporciona o prazer em aprender, podendo ser aplicado 

como recurso tecnológico de ensino na abordagem de temáticas geográficas. Partindo dessa ideia, o presente 

trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da gincana desenvolvida pelo grupo PIBID de geografia da 

UMFS/CPAQ, referente ao meio ambiente denominada Caça ao tesouro: lixo. Tal atividade foi realizada na escola 

Dóris Mendes Trindade com os alunos do 6°, 7° e 9° ano na semana do meio ambiente. A mesma consistiu em 

percorrer um trajeto coletando lixo, utilizando-se de bussola como ferramenta de orientação e localização. Para o 

desenvolvimento da gincana foram demarcados quinze pontos, divididos em três pistas no pátio da escola área 

previamente selecionada por apresentar um considerável quantitativo de lixo descartado. No dia seguinte os 

alunos foram divididos em três equipes sendo elas identificadas através de uma fita com cores diferenciadas. 

Com a utilização de bussola as equipes encontraram os pontos demarcados. Os quais possuíam uma informação 

camuflada no lixo indicando a pontuação do mesmo. Assim que era encontrado o lugar com o lixo era realizado a 

quantificação de dez pontos para o objeto (lixo) especificamente encontrado e mais cinco pontos para cada tipo 

de lixo coletado no decorrer do percurso. Após isso eram passadas as informações para o novo ponto. Cabe 

ressaltar que no inicio de cada pista foram distribuídos recipientes plásticos com a finalidade de coletar os 

resíduos sólidos durante o percurso. Ao término da atividade a equipe que obteve o maior número de pontos 

tornou-se vencedora. Todos os grupos apresentaram interesse em percorrer o trajeto com rapidez e agilidade 

para consequentemente tornar-se campeã. Com relação à conscientização sobre a temática lixo percebeu-se que 

os alunos ficaram surpresos com a quantidade de materiais que estavam-se na área da escola e os mesmos ainda 

não haviam observado que a quantidade de lixo naquele ambiente apresentavam-se de forma alarmante 

perceptível a preocupação com a mudança de hábitos após a coleta. 

Palavras-chave 

lixo; prática; coleta seletiva. 
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Implantação das lixeiras ecológicas na UFMS/CPAQ Unidade II 

Geografia - CPAQ 

SOARES, M. dos S. P. 

DIAS, K. A. S. 

ANUNCIAÇÃO,  V. S. da 

Resumo 

Buscando trazer para o cotidiano individual, a responsabilidade de descartar o lixo em cada recipiente adequado, 

evitando o descarte inapropriado e possibilitar a reutilização para várias utilidades em diferentes espaços (casa, 

escola, escritórios), foi desenvolvido o projeto “lixeiras ecológicas” na Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul – CPAQ II, pelos acadêmicos do PIBID de geografia. Em outra oportunidade o mesmo grupo confeccionou e 

instalou as lixeiras internas no pátio da universidade, desta fase optou-se por instalar as lixeiras externas, 

visando facilitar o recolhimento do lixo e servindo também á comunidade externa. Na cidade de Aquidauana não 

existe coleta seletiva, porém há o serviço dos catadores de recicláveis, dessa forma as lixeiras agilizam a atuação 

dos mesmos, uma vez que a separação adequada do lixo já está realizada. Para o desenvolvimento do projeto 

foram utilizados os seguintes materiais: quatro tambores de 50 litros, tinta especial para material plástico vinil, 

pincel, tiner (para limpeza dos pincéis), madeiras (caibros) para formação de cavaletes que seria a base dos 

tambores, pregos, martelo, furadeira, alicate, adesivos para identificação, corda e mangueira utilizados para fazer 

a maçaneta. Foram ocupados cinco dias na elaboração das lixeiras com as seguintes etapas: lavar, cortar, pintar, 

secar e montagem. Com objetivo de conscientizar o corpo discente, docente, funcionários e a comunidade 

externa sobre o descarte do lixo (vidro, papel, metal e plástico) nos devidos recipientes. Houve o trabalho em 

equipe, cada um desenvolveu uma função importante na elaboração deste projeto. Não foi uma tarefa fácil, 

porém a eficiência, paciência, desempenho e o entusiasmo de todos contribuíram para o sucesso no resultado. 

Contudo o descarte do lixo ainda não vem acontecendo de forma correta conforme a indicação nas lixeiras. 

Sabemos que isso é um processo lento, que ocorre de forma gradativa, educacional, a conscientização que precisa 

ter com relação ao lixo produzido. Assim depende da atitude de cada individuo, fazendo a sua parte dentro da 

sociedade e no meio de vivencia cotidiana, buscando sensibilizar aqueles que ainda não tem a responsabilidade e 

conhecimento sobre a reutilização do lixo. 

Palavras-chave 

Conscientização; Lixeiras ecológicas; UFMS/CPAQ. 
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O PIBID na Semana de Geografia CPAQ 2014 

Geografia - CPAQ 

Manes, M. I. L. 

Pinheiro, T. R. F. 

Anunciação, V. S. 

Resumo 

Buscando vivenciar diferentes modalidades de experiências docentes, os acadêmicos do PIBID de Geografia da 

UFMS Campus de Aquidauana desenvolveram uma atividade para trabalhar com o público participante do 

evento Semana da Geografia 2014. A atividade consistiu em identificar os problemas e as peculiaridades do 

Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida, conscientizando o grupo sobre a necessidade de um olhar especial 

para este local. O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida está incluído no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, tem 74 hectares, abriga diversas espécies de fauna e flora nativas e está localizado no espaço 

urbano da cidade de Aquidauana, fazendo-se necessário um maior conhecimento e cuidado com o espaço. 

Ancorado em alguns estudos realizados sobre o parque, foi desenvolvida a atividade para a Semana da Geografia 

2014, envolvendo 3 ações: passeio de bote na lagoa, debate com acadêmicos de biologia acerca da fauna e flora 

local e exposição da prática do caiaque na lagoa. A atividade teve início às 07 horas da manhã do dia 29 de maio 

na Unidade II da UFMS/CPAQ onde os monitores e os alunos se reuniram para uma breve instrução com 

posterior deslocamento. Chegando ao local, os participantes foram divididos em 3 grupos, mas em forma de 

rodízio participaram de todas as atividades. As ações foram organizadas da seguinte forma: o Exército 

disponibilizou 2 botes infláveis para um breve passeio dentro da Lagoa Comprida, onde 2 monitores do PIBID 

explicavam sobre a importância da preservação de áreas de proteção ambiental situadas em ambientes urbanos; 

a atleta Luisa Cavalieri explicou sobre o esporte com caiaques e sua prática na região, falou sobre equipamentos, 

segurança, equipe, conquistas, dificuldades e principalmente sobre a prática do esporte na Lagoa Comprida e a 

importância da qualidade da água; 3 alunos do curso de Biologia da UFMS/CPAQ fizeram uma breve explanação 

sobre a vida na Lagoa Comprida, as espécies de animais e vegetais, o potencial endêmico do Parque, animais 

ameaçados, qualidade da água, entre outros assuntos relevantes relacionados ao tema. As pessoas participantes 

da atividade demonstraram receptividade e interesse em aprender sobre a Lagoa Comprida uma vez que integra 

o cotidiano da população local, é utilizada para práticas de lazer, porém pouco conhecida na sua totalidade, com 

seus problemas e potencialidades. 

Palavras-chave 

Geografia; APP Aquidauana; Impactos. 
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Os reflexos do programa institucional de bolsa de iniciação a docência-pibid sobre os 

licenciandos em geografia ufms/cpaq. 

Geografia - CPAQ 

OLIVEIRA, A. V. P. 

MARCIEL, S. F. 

ANUNCIAÇÃO, V. S. 

Resumo 

O PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, mostra-se  como uma ferramenta de grande 

importância na formação inicial dos licenciandos em geografia UFMS/CPAq, uma vez que permite desenvolver a 

didática na transmissão do conhecimento, como também tornar-se um professor melhor compreendido pelos 

alunos nesta troca de informação. Tais práxis podem ser observadas analisando o reflexo da atuação do PIBID 

em sala de aula convertendo-se num instrumento de apoio aos acadêmicos de licenciatura e o professor de 

geografia no caso especifico entre a UFMS–CPAq e a escola publica Antônio Salustio de Areias,  Aquidauana-MS. 

Tais reflexos tornam-se perceptivos no comportamento, interesse e desenvolvimento dos alunos e acadêmicos 

com as atividades propostas. Isso vem ocorrendo de maneira pratica e envolvente, utilizando-se das ferramentas 

oferecidas pela escola e pelo PIBID (projetores, multimídia, sala de informática, biblioteca, livros e os recursos e 

objetos necessários para o desenvolvimento pratico das atividades) entre elas a construção de maquete 

representativa do sistema solar, bacia hidrográfica, e o despertar da conscientização discente sobre a temática 

reciclagem uso e ocupação correta do meio. Todas essas ações instigaram a atenção dos acadêmicos e dos alunos 

de forma espontânea e lúdica, aguçando a curiosidade assim desenvolvendo com êxito toda atividade. O PIBID 

potencializa também a formação do acadêmico sobre os componentes curriculares (universidade e escola), 

pratica de ensino e estagio supervisionado, permitindo que o licenciando tenha uma formação integra enquanto 

profissional da educação. No contexto atual, na realidade local o programa tem contemplado boa parte dos 

componentes curriculares da educação básica. Diversos estudos têm apontado seus reflexos na formação do 

licenciando, no profissional docente, na escola e no desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Todos se 

beneficiam com a presença do PIBID em sala de aula. No caso específico é possível inferir que o professor da 

escola parceira do programa vem demonstrando grande satisfação com os resultados obtidos com a experiência 

das atividades aplicadas em sala de aula como também no recinto escolar pelo PIBID de geografia UFMS/CPAq. 

Palavras-chave 

REFLEXO; DESENVOLVIMENTO; APRENDIZAGEM. 
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Práticas metodológicas no ensino de Geografia na escola pública 

Geografia - CPAQ 

Anunciação V. S. 

Marciel S. F 

Madeiros A.N. 

Resumo 

As mudanças nos componentes curriculares, redução de carga horária,  fragmentação dos conteúdos, nos últimos 

anos vem sendo peculiar ao contexto escolar. Tais fatores vêm exigindo do profissional em educação empenho 

em promover o processo de ensino e de aprendizagem nas escolas, transmitir aos alunos os conteúdos de forma 

integra com praticidade, buscando atividades objetivas, potencializando o saber discentes e tornar as aulas 

dinâmicas, atrativas e contextualizadas com a realidade vivenciada pelo aluno. Diversas pesquisas tem 

demonstrado que é de fundamental importância que todo professor busque uma formação continuada, e práticas 

nas metodologias de ensino.  Dessa forma, a ação do PIBID no ambiente escolar corrabora para que tais práxis 

aconteçam. Esta prática foi desenvolvida pelo PIBID de geografia UFMS/cpaq na escola Antônio Salusti de Areias 

com os alunos do sexto ano do ensino fundamental com a temática formas de relevo envolvendo quatro aulas.. O 

objetivo da dinâmica aplicada em sala de aula foi proporcionar o conhecimento do aluno sobre o relevo 

brasileiro bem como aspectos específicos da realidade local. Assim, foi desenvolvida uma maquete 

representando a geomorfologia brasileira envolvendo os discentes e docentes (pibidianos e professora regente). 

A atividade foi realizada em quatro fases. Na primeira parte houve o estudo prévio do referencial teórico visando 

uma compreensão da estrutura da dinâmica a ser aplicada. No segundo passo procedeu a obtenção de diversos 

materiais como: pó de serra, isopor, tinta guache, cola branca, cola em bastão, pincéis, vinagre, trigo, palito de 

picolé, palito de dente, E.V.A, e folhas de sulfite para confeccionar a maquete. Na terceira fase foi formado com os 

alunos cinco grupos de seis integrantes para produzir a maquete e realizar uma reflexão sobre a mesma. Ao 

término da ação foi estabelecido um dialogo para que todos os grupos expressasse o conhecimento adquirido. 

Observa se que a intervenção dos  As mudanças nos componentes curriculares, redução de carga horária,  

fragmentação dos conteúdos, nos últimos anos vem sendo peculiar ao contexto escolar. Tais fatores vêm 

exigindo do profissional em educação empenho em promover o processo de ensino e de aprendizagem nas 

escolas, transmitir aos alunos os conteúdos de forma integra com praticidade, buscando atividades objetivas, 

potencializando o saber discentes e tornar as aulas dinâmicas, atrativas e contextualizadas com a realidade 

vivenciada pelo aluno. Diversas pesquisas tem demonstrado que é de fundamental importância que todo 

professor busque uma formação continuada, e práticas nas metodologias de ensino.  Dessa forma, a ação do 

PIBID no ambiente escolar corrabora para que tais práxis aconteçam. Esta prática foi desenvolvida pelo PIBID de 

geografia UFMS/cpaq na escola Antônio Salusti de Areias com os alunos do sexto ano do ensino fundamental com 

a temática formas de relevo envolvendo quatro aulas.. O objetivo da dinâmica aplicada em sala de aula foi 

proporcionar o conhecimento do aluno sobre o relevo brasileiro bem como aspectos específicos da realidade 

local. Assim, foi desenvolvida uma maquete representando a geomorfologia brasileira envolvendo os discentes e 

docentes (pibidianos e professora regente). A atividade foi realizada em quatro fases. Na primeira parte houve o 

estudo prévio do referencial teórico visando uma compreensão da estrutura da dinâmica a ser aplicada. No 
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segundo passo procedeu a obtenção de diversos materiais como: pó de serra, isopor, tinta guache, cola branca, 

cola em bastão, pincéis, vinagre, trigo, palito de picolé, palito de dente, E.V.A, e folhas de sulfite para confeccionar 

a maquete. Na terceira fase foi formado com os alunos cinco grupos de seis integrantes para produzir a maquete 

e realizar uma reflexão sobre a mesma. Ao término da ação foi estabelecido um dialogo para que todos os grupos 

expressasse o conhecimento adquirido. Observa se que a intervenção dos pibidianos na escola potencializa a 

atuação do profissional professor aplicando atividades práticas associada a teoria, isso permite que assimilem o 

conteúdo de forma lúdica e desenvolva o espírito em equipe. Além disso, complementa, cria, inova, levando a 

universidade ate as escolas promovendo o aperfeiçoamento da didática no ensino, divulgando referências 

metodológicas para que outros professores de geografia possam explorar em sua sala de aula. na escola 

potencializa a atuação do profissional professor aplicando atividades práticas associada a teoria, isso permite 

que assimilem o conteúdo de forma lúdica e desenvolva o espírito em equipe. Além disso, complementa, cria, 

inova, levando a universidade ate as escolas promovendo o aperfeiçoamento da didática no ensino, divulgando 

referências metodológicas para que outros professores de geografia possam explorar em sua sala de aula. 

Palavras-chave 

Ensino; Geografia; Perfil profissional. 

Sistema Solar no fundo da Caixa de Sapato 

Geografia - CPAQ 

MOLINA,CRISLAINE 

ADORVINO,S.SERRA 

ANUNCIAÇÃO,V.SOCORRO 

Resumo 

Os Acadêmicos do PIBID de Geografia da UFMS-CPAQ desenvolveram a atividade prática na Escola Estadual 

Antônio Salústio de Areia, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental com o conteúdo referente ao 

Universo Sistema Solar, com duração de quatro horas/aulas. O objetivo foi trazer para a realidade dos alunos, 

como o Sistema Solar funciona por quantos planetas ele é constituído e o nome de cada um. É uma maneira 

prática e simples, que permite o aluno assimilar o conteúdo. A sala foi dividida em grupos para que eles se 

ajudassem, porém a atividade foi realizada individualmente. Os materiais utilizados para o desenvolvimento 

desta atividade foi: Caixa de Sapato,glitter,cola,barbante,tinta guache,folha sulfite e tesoura.Os alunos pintaram 

por dentro a caixa de sapato com a tinta guache preta, passaram uma camada fina de cola com pincel sobre o 

preto, em seguida espalhou-se o glitter prata e deixou descansar por alguns minutos.O passo seguinte foi, os 

alunos desenharam na folha sulfite os planetas,pintaram,recortaram e colaram na caixa de sapato,utilizando o 

barbante para fazer a órbita dos planetas.O Desenvolvimento desta atividade teve a participação de todos os 

alunos fazendo com que eles entendessem melhor o conteúdo ministrado pela professora.Os Alunos ficaram 

entusiasmados com a realização de uma atividade diferente em sala de aula tornando esta aula mais dinâmica e a 

professora regente notou a participação de todos. Os Pibidianos notaram que a atividade foi desenvolvida com 

sucesso, os alunos atingiram resultado esperado superando as expectativa. Além disso, a utilização da caixa de 
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sapato para o desenvolvimento desta atividade é uma forma de reutilizar o material reciclável, desenvolvendo 

também o interesse deles pela preservação e conscientização do meio ambiente. 

Palavras-chave 

Sistema Solar; Caixa de Sapato; PIBID. 

Trilha ecológica no parque natural municipal da lagoa comprida na cidade de 

Aquidauana-ms 

Geografia - CPAQ 

JUNIOR,F.A.S 

RAMOS,C.L. 

ANUNCIAÇÃO,V.S. 

Resumo 

Segundo (Almeida et al) o Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida é uma unidade de conservação inserida 

no espaço urbano do município de Aquidauana/MS (Brasil).Sua área possui uma grande diversidade de espécies 

arbóreas dos biomas cerrado e pantanal. Entretanto  são pouco conhecidas pela população local, isto ocorre pela 

falta de informação sobre a área. O parque da lagoa comprida destaca-se como uma área verde presente na 

superfície urbana e possui uma área total de 74,2076 ha, sendo que 12,5100 ha constitui-se em um espaço para 

lazer: pista pavimentada para prática de exercícios físicos medindo 500 m; quadra de vôlei de areia. Existe a 

predominância da vegetação secundária em uma área de 34,8300 ha; servindo de refúgio para fauna; o parque 

conta também com um belíssimo espelho d` água com 26,8662 ha. A atividade trilha ecológica foi desenvolvida 

pelo Pibid do curso de geografia-UFMS/CPAQ, inserida na semana de geografia que foi realizada no período de 

24, 28 a 30 de maio de 2014. Teve por finalidade tecer a reflexão sobre as espécies arbóreas e fauna dos biomas 

cerrado e pantanal e desta maneira promover a interação dos participantes com o meio ambiente de modo que 

puderam conhecer um pouco mais sobre as espécies do local e promover de forma lúdica o entendimento do uso 

da bússola.1ª etapa: Aula expositiva, utilizando vídeo que apresentou algumas das espécies de fauna e flora dos 

biomas e introdução de cartões contendo nomes e características das espécies naturais do cerrado e pantanal no 

local da atividade; estes possuíam três cores diferentes indicando a equipe. 2ª etapa:Os participantes foram 

convidados a se direcionar para o local onde a atividade foi desenvolvida (lagoa comprida); 3ª etapa: Divisão dos 

grupos, explicação do uso da bússola e regras da atividade. Os integrantes da equipe foram induzidos a achar o 

norte, onde no qual foram passados os azimutes e a quantidades de passos duplos necessários para encontrar a 

árvore alvo, em um raio de 3 metros continha um cartão com informações sobre determinada espécie que 

deveria ser apontada por integrantes da equipe no local. O participante retornava a árvore onde foi encontrado o 

cartão e recomeçava a atividade novamente. O grupo que cumpriu a atividade em menor tempo tornou-se 

vencedor. Ao final da atividade, os integrantes do grupo receberam uma muda de árvore nativa do cerrado e 

pantanal. 

Palavra Chave: Ensino, Unidade de Conservação, Aquidauana. 

Palavras-chave 
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ENSINO; UNIDADE DE CONSERVAÇÃO; AQUIDAUANA. 

A utilização de jogos aplicados ao ensino de Geografia - Um estudo de caso em classe de 

aceleração na Escola Estadual Padre João Tomes - Três Lagoas MS 

Geografia - CPTL 

ROSADO, M. M. 

MACEDO, W. P. 

Garcia. P. H. M. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo trabalhar os conteúdos de Geografia por meio da aplicação de jogos. Com esta 

metodologia pretendemos instigar o conhecimento e a aprendizagem de um modo mais interativo. O trabalho 

será aplicado na sala de aceleração da Escola Estadual Padre João Tomes, em Três Lagoas MS, esta sala é 

destinada aos alunos que tem dificuldade na aprendizagem e não conseguiram acompanhar os estágios do 

desenvolvimento e conseqüentemente foram reprovados mais de uma vez. Para o desenvolvimento deste 

trabalho iremos nos organizar em etapas, e nelas será produzido um jogo de tabuleiro, que será tematizado para 

o ensino das estruturas geológicas da Terra. Foi preciso criar um novo método, pois uma vez que já reprovados 

esses alunos perdem a motivação e não se interessam mais pelos métodos tradicionais sendo preciso inovar e 

criar meios mais lúdicos ou interativos para proporcionar uma nova motivação. Desta forma, com essa nova 

Didática Pedagogia, possa trazer uma aprendizagem mais eficaz. Assim buscamos utilizar um novo método 

diferente que visa estimular os alunos para o aprendizado, pois uma vez que os alunos não se sentirem obrigados 

a decorar todo aquele conteúdo, sem querer irão aprende-lo brincando e assim tornar um aprendizado muito 

mais significativo. 

O jogo será como uma corrida com perguntas, essas por sua vez feitas pelos próprios alunos durante uma das 

etapas do projeto e será feito uma estrada em um pedaço de papelão, fazendo que os alunos tenham que acertar 

as perguntas para prosseguir, essas perguntas serão objetivas e com alternativas para facilitar a compreensão, 

porem elas não serão lidas pelo aluno que ira responder, mais sim outro aluno terá que lê-la pra ele, assim 

chegará a vitoria aluno que atravessar o tabuleiro primeiro. O jogo terá aproximadamente dez  casas e trinta 

perguntas, sendo passiveis de alteração para atingir o resultado desejado conforme a aplicação do projeto. 

Palavras-chave 

Jogo; Aprendizagem; Classes de Aceleração. 
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Geografia e cinema nacional - A desconstrução cinematográfica como percepção do 

espaço 

Geografia - CPTL 

OLIVEIRA, G. 

MELO, P. H. R. 

GARCIA, P. H. M. 

Resumo 

O presente trabalho busca utilizar o cinema, como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. 

Tendo em vista todo potencial informacional do cinema na construção do pensamento sobre o espaço e sua 

constante presença no cotidiano, recorremos a esta linguagem para desenvolver esta proposta educacional, afim 

de relacionar e contextualizar a realidade vivida com a que é exibida pelos filmes, através de uma metodologia de 

aplicação de filmes. Aliada a temática oferecida pelos referenciais curriculares, selecionamos filmes do cinema 

brasileiro para desfragmentarmos os elementos representados pelos filmes, para que se possa, junto aos alunos, 

trilhando por entre o roteiro da narrativa e os conceitos e conteúdos da Geografia, criar uma relação de 

interdisciplinaridade, para elaborarmos uma visão diferenciada dos métodos tradicionais, e assim auxiliar na 

construção do olhar geográfico. O projeto terá seu desenvolvimento em 4 etapas, que vão oferecer uma 

metodologia para a aplicação de filmes em sala de aula, para um melhor aproveitamento dos objetos de analise 

trabalhados.Ao final, os filmes exibidos e os demais filmes que se contextualizam com os temas abordados pelos 

referenciais de ensino nacional, serão considerados verdadeiros arcabouços reflexivos do cotidiano, obras por 

onde se destilam o conhecimento, e se constrói uma nova percepção do espaço, integrando espaço e tempo, 

construindo a realidade do saber. 

Palavras-chave 

Espaço Geografico; Geografia; Cinema Nacional. 

O uso da maquete para o entendimento do ciclo da Agua: um estudo de caso no 6° ano 

da escola padre joão thomes 

Geografia - CPTL 

PRATES, E. S. 

SIQUEIRA, C. S. 

GARCIA, P. H. M. 

Resumo 

A maquete é considerada um método didático de muita importância, pois permite a reprodução tridimensional 

da geomorfologia, e permite ainda a visualização das formas topográficas. A probabilidade de aprendizado com a 

utilização da maquete é apreciável. Nela podemos destacar a reprodução tridimensional do relevo a partir do 

plano, o senso da noção de altitude, o aprendizado de escala, curvas de nível, pode fazer comparações de 

grandeza, interpretações de inúmeros recursos visuais como mapas e fotos, etc. Quando uma maquete 

representa um local conhecido e familiar dos alunos isto permitirá a realização de comparações, pois se torna 
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muito próxima ao cotidiano deles, o que facilita a identificação dos conceitos e do aprendizado de Geografia, 

principalmente em relação às ocorrências naturais e sociais. Neste trabalho, iremos abordar a confecção de 

maquetes em sala de aula para o aprendizado do ciclo da água. 

Palavras-chave 

Ensino; Maquete; Geografia. 

O uso da mídia musical e cognição do educando - a multidisciplinaridade para a 

sistematização do conhecimento. 

Geografia - CPTL 

MELO, P. H. R. 

MIRANDOLA, Patricia Helena 

ANDRADE, L. S. B. 

Resumo 

O presente trabalho parte de dois eixos principais ao referir-se à cognição do sujeito enquanto educando no 

âmbito escolar. A priori, a visão geográfica vinculada a Milton Santos, aliada aos princípios educadores de Paulo 

Freire, se põe como base de alicerce à extensão dos saberes, tecendo compreensões que transpassem o campo de 

visão comum. Em segunda instância, propõe-se a comunicação de mídia, por meio da arte musical, para a 

expansão da percepção dos diferentes espaços e usos destes enquanto abordagens geográficas. Por meio de tais 

pilares, o ensino de Geografia toma rumo pelo uso de sons, favorecendo as diferentes formas de desenvolver o 

saber que cada sujeito dispõe, fomentando ainda o aumento de suas capacidades de perceber o espaço e suas 

dimensões. O projeto de aprendizagem está vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), cujo objetivo é aliar as novas propostas docentes às demandas educacionais. 

Os encontros seguem uma pré-determinada sequência didática utilizando-se dos dispositivos facilitados pela 

escola, contextualizando o papel da linguagem musical, envolvendo educador e educando, sob o prisma 

geográfico. Seu emprego na educação são cenários das abordagens, desconstruindo a ideia da função meramente 

estética destas artes, e pondo em questão o uso da função social para o desenvolvimento dos saberes. A 

sequência se dá por meio do uso paulatino da visão geográfica a respeito de diferenciados temas da vivência 

humana com a participação aberta dos educandos na construção coletiva do conhecimento. 

Palavras-chave 

mediação; instrumentalização; geografia-música. 

Tirinhas e charges: linguagem alternativa no ensino de geografia 

Geografia - CPTL 

FERREIRA, P. F. dos S. 

BARROSO, E. M. O. 

BARROS,M. H. de S. 

Resumo 
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O presente trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de charges e tiras humorísticas como recurso didático 

inovador no processo de ensino-aprendizagem, visualizando uma renovação no ensino da geografia. No caso 

presente, foi dada ênfase ao Nordeste Brasileiro de acordo com os PCN’s. O conteúdo será aplicado na Escola 

Estadual Padre João Tomes, na cidade de Três Lagoas/MS. O mesmo busca discursar sobre as distintas 

abordagens geográficas presentes nas tirinhas de personagens como Mafalda, do cartunista argentino Quino, e 

outros, sua utilização no ensino da educação básica. Esta abordagem conceitual se pauta numa exposição do que 

tem sido trabalhado e discutido atualmente sobre esse tema, no ensino de uma forma geral e em especial na 

Geografia escolar. Correlacionando os conteúdos abordados em sala de aula com as imagens selecionadas. Para 

tanto foram realizadas pesquisas bibliográficas, utilizando-se como recursos metodológicos a análise crítica-

reflexiva das representações gráficas supracitadas, bem como a transcrição das declarações dos discentes 

pesquisados, observando-se a capacidade de compreensão e interpretação dos atributos imagéticos, críticos, 

humorísticos contidos nestas comunicações, caracterizadas também pela sua temporalidade. Buscamos entender 

que o uso da charge e das tiras humorísticas em sala de aula é um recurso estratégico que pode ser utilizado 

pelos professores, não só na área da Geografia, mas também em outras disciplinas de outros componentes 

curriculares, promovendo ainda um exercício interdisciplinar. A charge e as tiras humorísticas apresentaram-se 

como potencialidades a serem exploradas pelos professores e disseminadas no âmbito educacional, pois além de 

despertar a curiosidade no estudante para entender as mensagens repassadas, faz com que este se interesse pelo 

conteúdo que está sendo transmitido e construído, promovendo-se, assim, uma renovação nas abordagens 

geográficas. Dessa forma o professor encontra mais facilidade de interagir com os alunos, promovendo a 

dinamização das aulas. Para tanto cabe à escola fazer uso de variados recursos didáticos para aproximar da 

realidade dos alunos e promover de forma efetiva, a construção do conhecimento. 

Palavras-chave 

Tirinhas; Charges; Ensino. 

Conhecer a Escola: a experiência da realização de diagnóstico no CAIC Antônio Pace. 

História  - CPAQ 

CAMPELLO, C. de S. C. 

FLORES, R. P. 

RAMIRES, C. O. 

Resumo 

O Subprojeto História-CPAQ do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência foi elaborado pelo 

Colegiado do Curso de Graduação em História do Campus de Aquidauana e é composto por vinte e três discentes, 

dois coordenadores de área, dois docentes colaboradores (do Curso de Graduação em História do CPAQ/UFMS) e 

quatro professores supervisores ligados às quatro escolas vinculadas ao sub-projeto. O grupo distribuiu as 

atividades nas escolas, sendo três delas localizadas em Anastácio e a Escola Municipal CAIC Antônio Pace 

localizada em Aquidauana. Aliadas ao processo de formação docente, desenvolvido inicialmente a partir da 

leitura e do debate de textos teórico-metodológicos acerca do campo específico da docência em História, as 

atividades realizadas no Sub-Projeto História-CPAQ do PIBID visam aproximar a academia do ambiente escolar e 
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conhecer qualitativamente a realidade de discentes, docentes e gestores da educação básica, bem como intervir 

naquele espaço e comunidade a partir da prática e da experimentação pedagógicas. O propósito de elaborar um 

diagnóstico sobre a comunidade escolar, incluindo alunos, docentes e gestores, surgiu a partir dos debates 

teórico-metodológicos que apontaram para a necessidade de se conhecer e compreender o espaço e o público 

aos quais o Sub-Projeto estão ligados. O diagnóstico se baseou na aplicação de questionários para os alunos e 

entrevistas semi-estruturadas com docentes e gestores. O questionário para elaborado para ser respondido 

pelos alunos foi estruturado m forma de questões objetivas (Sim e Não, marcados com um X) e perguntas 

abertas. O questionário foi dividido em três partes, quais sejam: o/a aluno/a e sua família; a visão do/a aluno/a 

de sua escola; a visão do/a aluno/a sobre o ensino de História, seus principais conceitos e materiais. Apesar de 

estarmos ainda em processo de tabulação, constata-se a dificuldade na compreensão das questões e a ausência 

de conhecimento sobre conceitos relacionados à História, sendo possível identificar uma concepção tradicional 

do ensino de História. 

Palavras-chave 

Experiência; Diagnóstico; Metodologias. 

PIBID de História na Escola Estadual Roberto Scaff –Anastácio/MS do diagnóstico ao 

planejamento das atividades. 

História  - CPAQ 

SANTIAGO, S. H 

BENITES, F D.S. 

GÓES, M.C.C 

Resumo 

As atividades do PIBID tiveram início no mês de março de 2014. Inicialmente foi realizada uma formação teórica 

com os bolsistas do programa. Nesta formação realizamos leituras de textos que tratam sobre a formação e a 

prática docente na área de história. Na sequencia iniciamos a etapa de observação na Escola Estadual Roberto 

Scaff, onde levamos em consideração sua estrutura física, o quadro docente e discente para termos suporte para 

a aplicação de um diagnóstico visando conhecer a opinião dos alunos sobre a função da escola, a disciplina de 

história e o seu ensino. Com 36 questões, o questionário foi aplicado com 100 alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental e no ensino médio. Já na sua aplicação, foi possível perceber que os alunos apresentam dificuldades 

em identificar o bairro em que residem, a cor da pele e o grau de escolaridade dos pais, assim como de 

interpretar as questões abertas. No trabalho de tabulação dos dados, observamos que a maior parte dos 

discentes entende história como uma disciplina que estuda o passado sem ter relações com o presente e, além 

disso, temas como diversidade sexual são pouco trabalhadas nas aulas. Com base nos dados planejamos 

desenvolver as atividades no contra turno das aulas, sendo um projeto com filmes para pensar a história 

acompanhada da produção de material didático e posteriormente oficinas com a demanda apresentada. 

Palavras-chave 

Diagnóstico; Educação; Ensino de História. 
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Pibid/história/cpaq/ufms: a experiência desenvolvida na escola estadual romalino 

alves de albres – anastácio/ms 

História  - CPAQ 

CORRÊA, A. F. 

ALFARO, N. G 

SOUZA, L. P. de. 

Resumo 

Apresentamos neste trabalho as atividades desenvolvidas pelo subprojeto PIBID (Programa institucional bolsista 

de iniciação a docência), área de História, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Aquidauana- 

UFMS/CPAQ. O subprojeto é composto por 2 (dois) professores coordenadores de área, 2 (dois) professores 

colaboradores, 4 (quatro) supervisores e pelos alunos do curso em licenciatura em história PIBIDianos. 

Entretanto, este trabalho dialoga, em especial, com as atividades desenvolvidas na Escola Estadual Romalino 

Alves de Albres, situada no município de Anastácio-MS e que tem como público os alunos do 6º (sexto), 7º 

(sétimo), 8º (oitavo) e 9º (nono)  ano do Fundamental II. Iniciamos as atividades do subprojeto efetivando as 

leituras relacionadas às questões da Formação Inicial e Continuada, atividades que foram realizadas em grupos 

com os professores responsáveis pelas atividades e com os demais bolsistas pibidianos, com a intenção de 

socializar conhecimentos referentes a um quadro teórico metodológico, para adquirir subsídios no 

desenvolvimento das ações propostas, paralelamente procedemos à observação na Escola objetivando nos 

instrumentalizar para a elaboração do diagnóstico; esta foi composta por um questionário, que incluía  questões 

abertas e fechadas, com objetivo de conhecer a realidade socioeconômica da escola em questão. Dessa forma 

procedemos à aplicação do referido questionário foi elaborado na junção de todos os grupos, sendo divido em 

três partes: a primeira parte para obtermos conhecimento do perfil socioeconômico dos alunos; a segunda parte, 

entender a relação aluno/escola; a terceira, para compreender como os alunos recebem e absorvem o 

conhecimento transmitido pelo professor de história. Posteriormente realizamos analise dos dados e 

apresentamos neste trabalho os passos deste processo, incluindo o diagnóstico final concernente a Escola 

Estadual Romalino Alves de Albres cuja preocupação foi direcionada ao entendimento das questões 

socioeconômicas, da realidade familiar e escolar que o aluno se insere e, sobretudo, sua percepção da história e 

da disciplina História. 

Palavras-chave 

Escola Estadual Romalino Alves de Albres; Observação; Diagnóstico. 

Pibid/História/cpaq/ufms: Escola Estadual Guilhermina da Silva – Anastácio - ms 

História  - CPAQ 

SOUSA, I. M. de 

SANTOS, R. dos 

OLIVEIRA, M. C. de 

Resumo 
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O subprojeto PIBID história UFMS/CPAQ encontra-se organizado em quatro grupos, ou seja, com quatro 

professores (dois supervisores e dois colaboradores), que ficaram responsáveis para coordenar os grupos 

estabelecidos para atender as quatro escolas que fazem parte do PIBID, sendo duas escolas em Aquidauana e 

duas escolas em Anastácio. Escolas que se encontram localizadas em diferentes cidades e contextos sociais e com 

características próprias, visando proporcionar uma troca de experiências entre os discentes e perceber as 

necessidades das comunidades onde ocorrem as atividades do PIBID. Uma das escolas escolhida foi a escola 

estadual indígena Guilhermina da Silva, esta localizada na cidade de Anastácio, numa aldeia urbana, a Aldeinha. O 

começo das atividades consistiu em leituras em grupos de estudos com orientação do professor supervisor, para 

enfim termos contato com a instituição destinada e com os alunos, percebendo uma melhor forma de como 

iriamos realizar as atividades na escola. Foi aplicado um questionário que está em processo final de tabulação 

para a finalização do diagnostico e prosseguimento do projeto na escola que ainda está no inicio. O questionário 

que foi aplicado na escola foi elaborado na junção de todos os grupos, sendo divido em três partes: a primeira 

parte para obtermos conhecimento do perfil sócio econômico dos alunos; A segunda parte, entender a relação 

aluno/escola; A terceira para compreender como os alunos recebem e absorvem o conhecimento transmitido 

pelo professor de história em sala de aula. Percebemos nos primeiros processos de tabulação que se sobressai de 

alunos com idade avançada em serie finais do ensino fundamental. Queremos obter com este questionário 

aplicado na escola respostas para compreender o aluno em sua comunidade escolar para assim ter uma noção da 

recepção que teremos ao propormos as atividades que exigem uma interatividade maior entre nós 

discentes/bolsistas e alunos do ensino fundamental da respectiva escola que se destaca em uma sociedade 

urbana indígena da etnia Terena. 

Palavras-chave 

pibid História; Questionário socioeconômico; Escola Guilhermina da Silva. 

A temática "Tráfico de pessoas" no ambiente escolar. 

História - CCHS 

LOPES, G. A. da S.S. 

Farias, J. F de 

ARAÚJO, L. P de 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo levar ao ambiente escolar o tema sobre o “tráfico de pessoas”, cujo projeto 

vem sendo trabalhado pelo grupo PIBID - História nas escolas em que atua. A proposta vai ao encontro dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que propõem que a educação esteja comprometida com a cidadania. 

Sendo assim, os PCNs elegem princípios para orientar a educação escolar, em que o respeito à diversidade e a 

“dignidade da pessoa humana” são norteadores de tais discussões. Observa-se, porém, que o desrespeito à 

dignidade da pessoa humana tem sido uma prática frequente, encontrando nas atividades ilícitas do tráfico de 

pessoas, um bom exemplo disso. Dentro de um Estado regido e dominado pela classe burguesa, o campo da 

educação não foge aos desdobramentos dessa subordinação, pois se prioriza a formação de incorporação dos 

alunos no mercado de trabalho em detrimento da formação de um cidadão ativo com senso crítico. A educação 
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por si só não possibilita a emancipação da sociedade regida pela lógica neoliberal, segundo as concepções 

teóricas de Coelho, 2012, porém ela deve traçar estratégias para promover a consciência dos indivíduos a fim de 

garantir uma sociedade mais justa e igualitária, que não fere a dignidade da pessoa humana. Para cumprir com o 

objetivo proposto pelo PIBID – História serão realizadas oficinas de conscientização com alunos, visto que o 

perfil de potenciais vítimas dessa modalidade de tráfico é de jovens de baixa renda, com pouca escolaridade e 

que começam a trabalhar antes de atingir a maior idade. A metodologia utilizada é a do grupo focal e da docência 

compartilhada, em que as oficinas têm eixos geradores e a docência é ministrada por um acadêmico sendo 

observado por outros. Além dessa temática ter sua importância e necessidade de abordagem embasados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a “Cartilha Trabalho Decente”, elaborada pelo Ministério Público do Trabalho 

da 24ª Região, em parceria com Fórum de trabalho decente e estudos sobre tráfico de pessoas, tem sido um bom 

recurso didático-pedagógico para abordagem sobre o tema. O conteúdo tratado na cartilha elenca algumas metas 

para atuar no combate ao tráfico de pessoas, em que se inclui, também, o incentivo, a produção, a disseminação 

de informações sobre o tráfico humano, bem como as ações para o seu enfrentamento e prevenção de sua 

ocorrência. Acrescenta-se, ainda, o fato de que Mato Grosso do Sul, por ser um estado fronteiriço, torna-se um 

espaço propício para tais ocorrências; e, neste sentido, reforça-se a importância e relevância de tal ação nas 

escolas públicas, em que o PIBID História atua. Assim sendo, como resultado desse trabalho será elaborado um 

relatório contendo e analisando as dúvidas e questionamentos dos alunos sobre a problemática estudada. 

Palavras-chave 

Tráfico de pessoas; Dignidade da pessoa humana; História. 

Abolição da Escravatura, uma outra abordagem. 

História - CCHS 

BODSTEIN, E. A. C. 

SANTOS, F. G. de S. dos 

FREITAS, A. V. A. de 

Resumo 

O trabalho do professor de história na educação básica precisa perpassar as leituras e a exposição de conceitos 

durante as aulas. Para edificar uma sólida base de estudo e aprendizado é necessária à articulação dos diversos 

saberes de maneira inter e multidisciplinar, somando-se experiências de vida e culturas diferentes. Adotar uma 

postura diferenciada na elaboração de uma metodologia de ensino de História se faz atualmente imprescindível 

primando pela participação direta do aluno neste processo. A utilização de recursos audiovisuais, como vídeos, 

documentários e filmes, propicia uma abordagem diferenciada no processo ensino aprendizagem na disciplina 

de História. Tais  recursos agem  como facilitadores do ensino, pois trazem o conteúdo aos alunos de forma mais 

didática, visual e assimilável, provocando um maior interesse deles sobre a temática abordada. Neste sentido, tal 

proposta objetiva trabalhar com o conteúdo da abolição da escravatura, com os alunos do sexto ano do ensino 

fundamental, a partir de uma abordagem que parta não das grandes narrativas oficiais das elites, dos vencedores 

e dos grupos dominantes, mas sim uma perspectiva interpretativa da história nova, conforme as concepções 

teóricas de ALFREDO (2007). Além disso, tal proposição admite identificar nos discursos das pessoas “simples”, 



III Encontro do PIBID - UFMS 

6 a 8 de outubro de 2014 

 

www.pibid.ufms.br 

 

63 

aqueles que se situam à margem da história. Para atingir o objetivo proposto será utilizada a projeção do vídeo 

“Brasil 500 Anos o Império na TV” produzido pela TV Escola em parceria com o MEC, em que será abordado o 

tema da abolição. Seguindo as orientações de SAVIANI (2008), a partir de tal iniciativa, o professor torna-se um 

agente político de mediação e produção de conhecimento, contribuindo para que os alunos e a comunidade 

tenham uma percepção mais  crítica da realidade e das  condições sociais e políticas do entorno, atingindo, assim, 

uma transformação social. O resultado esperado é que ao final desta proposição haja um registro da dinâmica e 

do debate, entre os estudantes, por meio de uma resenha crítica também como recurso avaliativo. 

Palavras-chave 

Novas linguagens; História; Ensino e Aprendizagem. 

O Uso de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de História: A 

Experiência do PIBID de História/UFMS na Escola Hércules Maymone 

História - CCHS 

SOARES, B. H. B. 

ANTUNES, D. S. L. 

Resumo 

O presente trabalho trata de relatar a experiência da Web-Rádio e do Projeto de Fotografia desenvolvida na 

Escola Estadual Hércules Maymone em Campo Grande-MS, pelos bolsistas do PIBID/História/UFMS, tendo como 

base de análise a importância do uso de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no processo de 

ensino e aprendizagem escolar.  Utilizando as novas tecnologias no ensino de História, visa-se expor a 

multiplicidade de recursos tecnológicos disponíveis atualmente para que o educador possa os utilizar em 

conjunto com a sua prática docente, a fim de obter uma maior dialogicidade entre aluno - professor e melhorar a 

sua dinâmica de ensino. Nos últimos anos a sociedade vem passando por grandes mudanças sociais, como por 

exemplo, o rápido desenvolvimento de novos meios de comunicação, o acesso a notícias e outros assuntos de 

vários locais e períodos históricos ao redor do mundo de maneira imediata. Assim, cabe ao professor a partir 

desses novos meios de comunicação e informação, fundamentar e orientar o educando para conteúdos 

relevantes, desconstruir pré-conceitos e discutir a História a partir do presente. Por outro lado, o acesso 

instantâneo a informações de fontes confiáveis, possibilita ao educador ampliar o conhecimento histórico e 

social, atraindo os alunos para novos olhares sobre a História.  Alguns professores de História ficam receosos em 

trabalhar com as TIC’s ou quando as utilizam, acabam por não explorar de maneira proveitosa e eficiente essas 

novas linguagens de ensino. Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo através do relato das experiências  

na Web-Rádio e o Projeto de Fotografia, sugerir como o educador, sem deixar de abordar os desafios e as 

vantagens, pode usar esses recursos dentro da sala de aula. Assim, o docente pode ministrar os conteúdos de 

História de um modo mais interativo e inovador, despertando o senso crítico e a atenção dos alunos. Para a 

instrumentalização teórica deste trabalho foram utilizados autores como BELLONI (2005) e MIZUKAMI (1986), 

que fornecem definições importantes e indicam algumas dificuldades e avanços enfrentados por professores, que 

não se sentem confortáveis em incluir as novas Tecnologias de Informação e Comunicação em suas práticas de 

ensino. 
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Palavras-chave 

Tecnologias de Informação e Comunicação; Prática de Ensino; História. 

Projeto Formação Política 

História - CCHS 

Silva, W. V.M 

Marques, S. R. 

Silvano, J. C. R. 

Resumo 

O trabalho tem como objetivo apresentar a proposta do projeto intitulado “Projeto de Formação Política”, 

idealizado pelos alunos do PIBID de História da UFMS, a ser realizado em Outubro, na Escola Estadual Hércules 

Maymone voltado para os 3º anos do Ensino Médio. O projeto nasceu da Atividade de Observação do ambiente 

escolar, em que  se verificou diversos elementos que contribuem para a ausência de uma prática na escola 

voltada para a formação crítica e política dos alunos. Tais elementos podem ser visto como a burocracia nos 

planejamentos, os conteúdos engessados na reprodução da ementa em uma reflexão crítica sobre o mesmo, 

material didático limitado ao livro didático, formação docente desatualizada devido à falta de uma formação 

continuada com os professores, grade curricular mínima para as aulas de História. O “Projeto Formação Política” 

fundamenta-se nos pressupostos teóricos da  Pedagogia Libertária e da Pedagogia Crítica, mesmo elas possuindo 

diferenças acreditamos que é possível identificar algumas características comuns para um processo de formação 

política dos alunos: a crítica à escolarização e à ideologia meritocrática; a crítica ao poder burocrático; 

reconhecimento do caráter essencialmente político da educação; a perspectiva democrática de conferir poder 

aos alunos e à comunidade escolar, incluindo os pais; o combate à exclusão e aos mecanismos de exclusão reais e 

simbólicos, relacionados ao capital cultural; e, a ideia de que o conhecimento não é neutro. O objetivo central 

consiste em propiciar ao aluno uma formação crítica  para se colocarem como protagonistas sociais e políticos. O 

projeto organiza-se, metodologicamente, em dois momentos: o primeiro vai ser a utilização do Manifesto 

Comunista em texto, quadrinhos e em vídeo, para facilitar a compreensão do material. Já no segundo momento, a 

explanação-indutiva será focada nas diversas formas de opressão da sociedade como social, étnica, gênero, 

sexual e religiosa, sendo trabalhados diferentes textos e debates. Paralelamente, será adotada a docência 

compartilhada, que consiste na regência de um dos integrantes do grupo observada pelos outros, tal estratégia 

visa observar o comportamento dos alunos nas aulas e, assim, refletir sobre a prática docente. A ação prevê a 

construção de um grêmio estudantil como resultado do desenvolvimento das discussões com os alunos. Sendo 

assim, o projeto possibilitará uma intervenção na prática pedagógica escolar, propondo uma reflexão crítica e 

social do processo de ensino-aprendizagem pelos alunos, trazendo também novas possibilidades teóricas e 

metodológicas para a docência. 

Palavras-chave 

Formação; Política; Social. 
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Projeto Netiquetas: o uso de novas tecnologias em sala de aula. 

História - CCHS 

SOARES, R. R. 

FREITAS, A. V. A. de. 

SANTOS, F. G. de S. dos. 

Resumo 

O trabalho proposto é resultado do projeto Netiquetas, que teve início no ano de 2013, na Escola Estadual 

Hércules Maymone. Trabalhou-se com alunos do 3° ano do ensino médio e o objetivo do projeto foi analisar o 

jornal como fonte histórica entre os anos de 1951 a 1964. Percebe-se que os jornais são permeados por jogos de 

interesses econômicos, políticos e sociais. Nessa perspectiva, analisaram-se as nuanças de como é produzido o 

jornal e as relações sociais retratadas em suas matérias. Dessa forma, foi repassado aos discentes como base de 

informação que a mídia escrita também é, como qualquer outro veículo de informação, passível de manipulação. 

A partir da perspectiva do uso do jornal como fonte e objeto de estudo, podemos construir uma nova forma de 

aprendizado e percebemos com essa experiência que os alunos assimilaram o conteúdo de forma satisfatória. A 

fundamental importância do assunto na medida em que lhes foram passadas tais informações. A partir disso, 

obteve-se um olhar mais crítico e com consistência em relação aos meios de comunicação de massa. Os jornais 

trabalhados em sala de aula foram a Folha de São Paulo e o jornal O Brasil, pesquisados em seus acervos antigos, 

que estão digitalizados e disponíveis gratuitamente. Ocorreu o momento prático na sala de informática, com a 

pesquisa através da internet, em sites referentes aos jornais supracitados e descobriu-se uma novidade na qual o 

acesso a essas informações digitalizadas estavam disponíveis a partir de 1920. Assim foi possível perceber que a 

memória do processo histórico brasileiro estava sendo preservado através da mídia eletrônica. Dentro deste 

momento, também houve a apresentação do jornal impresso. Esse trabalho incentivou a construção do 

aprendizado e da criticidade perante os meios de comunicação, percebendo que não existe verdade absoluta na 

História, mas sim versões dos fatos históricos. Nesse contexto, este trabalho propôs de que forma o professor 

poderá abordar os novos conceitos tecnológicos e como usar tais recursos dentro da sala de aula e dessa forma 

ministrar aulas de História de uma maneira mais dinâmica e atraente. Para os conceitos teóricos deste trabalho, 

usamos como suporte metodológico ADORNO (1995), que analisa a questão da comunicação de massa e LUCA 

(2005) que fornece métodos e técnicas variadas para serem trabalhados em sala de aula, elencando inúmeros 

recursos para que o docente possa recorrer como objeto de estudo. Analisamos o trabalho proposto através de 

uma produção textual que os alunos realizaram após a leitura e a contextualização dos jornais. Desta forma 

percebemos a relevância do Projeto Netiquetas dentro do grupo do PIBID de História, enfocando os desafios de 

conjugar o trabalho entre alunos e professores. 

Palavras-chave 

novas tecnologias; sala de aula; jornal. 
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Projeto Tráfico de Pessoas e o Ensino de História 

História - CCHS 

MARQUES. S. R 

REYNALDO. J.C.S 

MAIOR.W.V 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a proposta de atividade Projeto Tráfico de Pessoas e o Ensino de 

História, que é uma iniciativa da equipe do PIBID do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul para contemplar os alunos do Ensino Médio e Fundamental das Escolas Hércules Maymone e Emygdio 

Vidal. O Projeto proporcionará a aproximação desse debate sobre o Tráfico de pessoas e o Trabalho escravo 

dentro das escolas estaduais e municipais, extremamente necessário, pois segundo pesquisas, o perfil das 

vitimas do tráfico de pessoas são jovens, de baixa renda, com pouca escolaridade e que começam a trabalhar 

cedo, sendo assim a iniciativa faz-se relevante frente à possibilidade de conscientização dos alunos. Um dos 

principais fundamentos que norteiam teoricamente este projeto é concepção conceitual de tráfico de pessoas 

como uma forma de neoescravismo que viola a dignidade do ser humano. O lucro com essa modalidade de tráfico 

é estimado em bilhões de dólares e demonstra a coisificação do ser humano, especialmente de mulheres e 

crianças, que constituem o grupo das pessoas vulneráveis, que têm cerceadas sua dignidade e liberdade. O tráfico 

de pessoas é uma violação de direitos humanos e um problema relacionado à globalização e à desigualdade 

social, bem como às questões de gênero, raça e etnia. O objetivo do projeto é estimular formas de prevenção e 

criar propostas combativas dentro do âmbito escolar para crianças e adolescentes do ensino médio e 

fundamental, e inserir estes debates dentro do currículo escolar, evidenciando formas de neoescravismo no 

século XXI. Para desenvolvimento do Projeto de Tráfico de Pessoas, os acadêmicos pautam-se na metodologia do 

“grupo focal”, adotando a docência compartilhada consistiu na regência de um dos integrantes do grupo, 

observado pelos outros. A explanação dos conteúdos será por meio de oficinas, que serão realizados dentro do 

planejamento escolar da disciplina de História. O projeto prevê a realização de dois produtos finais: a realização 

de uma redação dissertativa que consistirá em um espaço onde possam escrever alguma experiência que 

vivenciou ou se alguém da família passou por alguma situação de trabalho escravo ou tráfico de pessoas; a 

montagem, com o acumulo de questionamentos e a contribuição dos alunos da escola, de uma cartilha instrutiva 

sobre Trabalho Decente e Tráfico de Pessoas, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, voltada, 

principalmente, para os jovens com uma linguagem didática e acessível. 

Palavras-chave 

Tráfico de Pessoas; Ensino de História; Docência compartilhada. 
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A literatura africana de Mia Couto como fonte interdisciplinar no ensino de História. 

História - CPTL 

SOUZA, I. da S. 

MUNIZ, L. A. R. 

Resumo 

Esta comunicação tem por objetivo a reflexão sobre a experiência interdisciplinar, na abordagem entre o ensino 

de História e a Literatura, de acordo com Bittencourt (2009)  estas disciplinas ao estabelecer um dialogo entre si, 

conseguem ampliar o processo de aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos aplicados em sala de aula. 

No trabalho em questão, que foi desenvolvido através das atividades estabelecidas pelo programa institucional 

de bolsas de iniciação a docência (PIBID), será analisada de que forma a Literatura Africana do escritor 

moçambicano Mia Couto pode colaborar enquanto fonte para a compreensão dos períodos históricos de 

colonização, descolonização e as duas guerras, pela independência e civil, correspondentes ao país de 

Moçambique. A atividade desenvolvida em sala de aula teve como principal intuito o aperfeiçoamento das 

habilidades dos alunos no âmbito da leitura, escrita e na capacidade de interpretação dos acontecimentos 

históricos. Além da importância do eixo temático do programa PIBID História/CPTL, que tem por finalidade 

realizar trabalhos didáticos voltados para a temática de ensino étnico racial, este trabalho também será pautado 

pela reflexão sobre a forma com que as sequências didáticas são organizadas  e desenvolvidas a partir dos 

conceitos de Zabala (1998) além de  ser orientadas  em suas estruturas por  questões pedagógicas levantadas e 

discutidas através dos estudos de teóricos como Sacristán (1998), Bittencourt (2009) e Martins (2008) que 

abordam questões diretamente ligadas ao ensino e as necessidades de transformações voltadas para o ambiente 

acadêmico e escolar, e de que forma estes teóricos colaboram para a fundamentação das atividades 

desenvolvidas pelos discentes participantes do programa institucional de bolsas de iniciação a docência. 

Palavras-chave 

literatura; interdisciplinar; ensino. 

Abordagem anti-racismo na escola: O estudo de racismo em sala de aula na sequência 

didática "O Apartheid na África do Sul". 

História - CPTL 

PEREIRA, J. R. F. 

Resumo 

A proposta deste trabalho é relatar uma experiência obtida em sala de aula com alunos do 1º Ano B, do Ensino 

Médio, da Escola Estadual João Dantas Filgueiras, em Três Lagoas, MS. Para atender a demanda social dos 

afrodescendentes consubstanciada pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008, desenvolvemos uma sequência 

didática (ZABALA, 1998) sobre o racismo enquanto um conceito real no Brasil e em outros lugares no mundo. 

Porém o racismo é um tema delicado onde quer que ele se encontre. Acreditamos que para “buscar uma 

abordagem anti-racista da educação, precisa-se partir da perspectiva de que professores(as) e estudantes devem 

se reconhecer no processo de aprendizagem e dialogar sua prática escolar com os mais diversos campos de sua 
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vida. A educação, como qualquer outra atividade humana não é um processo neutro. O educador precisa 

entender-se como membro de uma sociedade envolvida num processo histórico.” (CIDRE e MARTINS, 2008) E 

para entender esse processo histórico do racismo em nossa sociedade, procurei leituras como a de Antônio 

Guimarães com sua obra “Racismo e Antirracismo no Brasil”. A leitura permitiu entender as variações do 

conceito de Raça, que seria utilizado em nossa sequência com os alunos. Não era nosso objetivo apenas cumprir 

uma lei. Para tal procuramos fazer uma reflexão sobre o motivo de ensinar racismo na escola. A discussão sobre 

o assunto é grande, mas para exemplo lembro que Forquin (1993) nos fala de uma crise da educação e que esta 

“é demonstrada, em particular, pela instabilidade dos programas e cursos escolares constatada atualmente por 

toda parte. Não se sabe mais o que verdadeiramente merece ser ensinado a título de estudos gerais: o círculos 

dos saberes formadores, aquilo que os Gregos chamavam o “enkuklios paidéia”, perdeu seu centro e seu 

equilíbrio.” (p.9-10) Mesmo em crise, a escola possui uma participação inegável dentro da sociedade. Brandão 

(2006, p.10), citado por Santos (2009, p.01), nos fala que esta participação estaria no “processo de produção de 

crenças e ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em 

conjunto, constroem tipos de sociedades. E esta é a sua força.” Sendo a escola elemento fundamental de 

construção em nossa sociedade, pensamos que questionar o Racismo em sala de aula, proporcionaria uma 

valorização da cultura negra e possibilitaria a construção de uma sociedade mais igualitária.  

Tornou-se nosso objetivo, com esta sequência, colocar os estudantes dentro desse processo histórico em que 

nossa sociedade está imersa. Ilustramos o alcance do racismo em sua forma institucionalizada através do 

Apartheid, na África do Sul, que ocorreu de 1948 até 1994, e promoveu uma segregação de brancos e negros e o 

cerceamento de direitos políticos, econômicos e sociais destes últimos. 

Palavras-chave 

Anti-racismo; Crise Educacional; . 

 Papel das máscaras entre os povos do Reino de Kuba estabelecidos no atual sudeste da 

República Democrática do Congo 

História - CPTL 

SOUSA, R. Z. S. 

OLIVEIRA, E. M. de 

SUMI, Y. M. 

Resumo 

Neste trabalho, apresentamos um breve relato de nossas experiências na construção e aplicação da sequência 

didática “O papel das máscaras entre os povos do Reino de Kuba estabelecidos no atual sudeste da República 

Democrática do Congo”, do subprojeto PIBID HISTÓRIA da UFMS, Campus de Três Lagoas/MS. A sequência tem 

por objetivo abordar um pouco da história, numa perspectiva de longa duração, do Reino Kuba, que ocupa a atual 

República Democrática do Congo (antigo Zaire). Dessa forma, pretendemos identificar os diversos tipos de 

máscaras africanas dando enfoque para as máscaras dos povos Kuba, atentando para os usos em rituais, como 

elementos de tradição e também como manifestações artísticas e culturais. Durante as aulas, visa-se 

desestabilizar a visão que os alunos do 3º ano do Ensino Médio eventualmente tenham sobre a produção de 
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conhecimento no continente africano, valorizando o papel da cultura, como também aspiramos melhorar a 

autoestima dos alunos afrodescendentes. Para isso, analisaremos as atividades diagnósticas dos alunos, que 

consistem na escrita de uma redação a ser retomada para a avaliação final. Como produto final estabelecemos a 

produção de máscaras, pelo qual poder-se-á observar conteúdos mobilizados e aprendidos, como se os alunos 

identificaram os diversos tipos de máscaras e seus significados na tradição africana, bem como as máscaras 

Kuba. Verificar-se-á  ainda, se compreenderam breves noções de arte utilitária, arte abstrata e arte funcional, se 

conseguiram expor os diferentes formatos das máscaras, as impressões acerca das expressões e estados de 

humor, bem como os materiais utilizados. Para fundamentar o trabalho utilizamos como base metodológica 

bibliografias das áreas de formação de professores e multiculturalismo, como os textos de Zabala (1998), Sousa 

(2005), Iglesias (1987), Gómez (1998), Freitas (2002), Hernandez (2011), Binkley & Darish (2009) e Hahner-

Herzog et al. (2007). 

Palavras-chave 

PIBID HISTÓRIA; máscaras africanas; sequência didática. 

O uso da “Mancala” como mediador do ensino interdisciplinar de História e Matemática 

e a valorização do multiculturalismo na sala de aula. 

História - CPTL 

OLIVEIRA, A. P. M. F. de 

COSTA, M. S. da 

HERNANDES, I. A. 

Resumo 

O Programa Institucional de Iniciação a Docência tem por foco principal o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a educação básica. A fim de explicitar de que maneira o grupo PIBID/UFMS 

História/CPTL trabalha para atingir esses objetivos, mais especificamente com o projeto “O jogo de Mancala e as 

civilizações agrárias em África: o Egito Antigo”, é que esse trabalho está a ser desenvolvido. Trabalhamos em 

uma vertente temática que visa além do cumprimento da lei 10.639\2003 - que em seu “Art.26 A” diz “Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira.” – a quebra de estigmas culturais e a valorização da cultura africana e 

afrodescendente. Buscamos ao tematizar nossas ações conciliar a prática e a teorização da mesma nos âmbitos 

do ensino e do multiculturalismo, este último que é pouco trabalhado e discutido no âmbito da educação. Para a 

questão a respeito do que levaria o multiculturalismo a estar ausente das pesquisas sobre formação, acreditamos 

que, além do lento reconhecimento do Brasil como um país multicultural, isso possa ser explicado pela disputa 

do campo da formação de professores. (MARIANO, 2009 - pg.53) Temos como instrumento mediador 

(VIGOTSKY, 1989) do ensino\aprendizagem nesse projeto um jogo de origem Africana chamado “Mancala”. Por 

meio do mesmo visamos a valorização da cultura africana e o ensino interdisciplinar de História e Matemática já 

que trabalhamos com ensino temático e não com ensino factual histórico. Por meio dessa interação entre objetos 

e objetivos a serem atingidos e estudados é que desenvolvemos a sequência mencionada no primeiro parágrafo 

que remete a conteúdos matemáticos (formas geométricas e raciocínio lógico), e históricos mais especificamente 
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Egito Antigo e civilizações agrárias (todos conceitos foram escolhidos através de uma investigação e análise do 

jogo e sua história). 

Palavras-chave 

Mancala; Interdisciplinar; Multiculturalismo. 

Saberes históricos e o ensino de História da África no ensino fundamental e médio: 

descolonizar o ensino é possível? 

História - CPTL 

SANTOS, Lourival dos 

Resumo 

A comunicação versará sobre a experiência de formação de professores de História em educação etnicorracial 

que desenvolvemos desde 2011, no curso de licenciatura em História da UFMS de Três Lagoas, em parceria com 

a escola estadual João Dantas Filgueiras e financiada pelo Programa de Incentivo de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID) da CAPES. As atividades são desenvolvidas a partir do Laboratório de Ensino de História 

(LEHIS). Conta com a participação de nossos alunos do estágio obrigatório e teve seu gerenciamento executado 

por bolsistas de extensão em 2011. Em 2012 o projeto recebeu bolsistas do PIBID/História que passaram a 

coordenar o projeto. Juntamente coma equipe técnica e professores da escola, os alunos do curso de História 

desenvolvem e executam planos de aulas relacionados com temas de cultura e História africanas e afro-

brasileiras, bem como experiências históricas do que chamamos de culturas das diásporas africanas. Os planos 

de aulas iniciam-se com o mapeamento do conhecimento prévio dos estudantes do ensino fundamental e médio. 

Essas atividades diagnosticam as concepções dos alunos a respeito da África contemporânea e da situação dos 

negros no Brasil. Ao final das sequencias as atividades de mapeamento são repetidas com o intuito de avaliarmos 

se atingimos nosso principal objetivo: desestabilizar a concepção de que africanos e seus descendentes são 

inferiores e precisam ser civilizados segundo parâmetros do olhar imperial formado a partir do século XIX. Nosso 

pressuposto é o mesmo de Marcos Ferreira dos Santos que já afirmou que ensinar e estudar cultura e história 

afro-ameríndia na escola é muito mais que adicionar um conteúdo curricular. Trata-se, portanto, de irmos além 

de estudarmos a cultura e a história de africanos e afro-brasileiros apenas como conteúdos exóticos ou 

celebrarmos a mistura racial. A tradição branco-ocidental, conservada e propagada em nossas escolas (como 

aparelhos ‘civilizatórios’) é oligárquica, patriarcalista, individualista e contratualista. Esses valores formam a 

base de nosso currículo escolar, seja ele oficial ou oculto. A esses valores, a cosmovisão afro-brasileira se opõe 

em sua essência comunitária (não oligárquica), matrial (não patriarcal), coletiva (não individualista) e afetual-

naturalista (não contratualista). 

Palavras-chave 

Educação etnico-racial; Formação de professores; Descolonização do ensino. 
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Umbanda na sala de aula: Construindo a tolerância através do ensino de História 

História - CPTL 

FERNANDES,B.B 

Resumo 

O seguinte artigo é um relato de experiencia, resultante da aplicação de uma sequência didática sobre religiões 

afro-brasileiras na sala de aula. Tal sequência na escola João Dantas Filgueiras, em Três Lagoas- MS, na sala do 

1°ano do ensino médio e 9° ano do ensino fundamental. Com base na lei 10.639, promulgada em janeiro de 2003, 

com o objetivo de explicitar e tornava obrigatório o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira na 

sala de aula, realizamos tal atividade. Como símbolo dessa herança africana, decidimos trabalhar com os alunos, 

a origem da Umbanda. 

Nosso objetivo principal era combater a visão preconceituosa e a intolerância que se tem das religiões afro-

brasileiras e de seus praticantes, valorizando assim a pluralidade religiosa e étnica que existe no Brasil.  

Buscando através de atividade, leituras e discussões, ensinar o aluno a respeitar e reconhecer a diversidade 

cultural, étnica e religiosa presente na sala, bem como a importância da convivência pacífica frente as diferenças, 

visando a construção da postura de tolerância. 

Palavras-chave 

Ensino de História; Religiões afro-brasileiras; Intolerância religiosa. 

A efetividade da interdiciplinaridade 

Interdisciplinar - CPAN 

SOUZA, R. F. Y. 

OLCAR, D. 

BILANGE, E. M. A. 

Resumo 

Partindo do princípio que a interdisciplinaridade visa integrar os saberes unir as disciplinas e estabelecer inter-

relações entre os conhecimentos disciplinares e desses com o cotidiano, o trabalho aponta os primeiros 

resultados de pesquisa referentes à pesquisa sobre interdisciplinaridade, tema que estamos trabalhando em 

nosso projeto do Pibid. Para entender o objetivo da interdisciplinaridade baseamos nos Referenciais 

Curriculares da Rede Estadual, no programa Além das palavras e nas Orientações sobre os componentes 

curriculares das disciplinas raciocínio lógico e produções interativas, já que o Pibid interdisciplinar do Cpan 

envolve dois cursos, Letras e Matemática. Partimos do princípio que, para empreender um trabalho 

interdisciplinar entre Língua Portuguesa e Literatura, é preciso desenvolver a compreensão da leitura, por meio 

da expressão oral, vocabulário e conhecimento sobre características dos gêneros, tipos de texto e competências 

de compreensão.  Assim, torna-se evidente o papel da língua portuguesa e da compreensão de textos para a 

compreensão da vida, da cidadania e esta compreensão também passa pela matemática que está voltada para 

desenvolver o raciocínio e aumenta a capacidade de observação e de concentração, reforçando agilidade mental. 

Para tanto, o Referencial Curricular evidencia que necessidades do homem em seu dia a dia exigem que o ensino 
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da matemática seja voltado para aprendizagem significativa, que permita ao homem e ao estudante reconhecer, 

selecionar informações e resolver problemas. O objetivo é sempre facilitar a compreensão de mundo e contribuir 

na formação da cidadania. Assim como a evolução do conhecimento da matemática está associada à inserção do 

individuo no mundo, do trabalho, da cultura e das relações sociais, de acordo com o mesmo Referencial 

Curricular, o ensino da língua portuguesa objetiva a expansão das possibilidades do uso da Enfatizamos que, ao 

longo dos processos de escolarização, os estudantes precisam superar a visão fragmentada do conhecimento a 

que são apresentados em seu cotidiano escolar. Desta forma, é preciso desenvolver a capacidade de entender 

que é preciso juntar, abordar as disciplinas com todas as ferramentas para formar estudantes críticos, solidários 

e criativos ante os problemas sociais. Por sua vez, os professores, na perspectiva do trabalho interdisciplinar, 

possuem o grande desafio de transpor a lógica das disciplinas isoladas e a sistematização dos conteúdos 

apresentados nos manuais didáticos, escolher metodologias que lhes permitam utilizar os conteúdos como 

formas de desenvolver competências de análise, interpretação dos fatos, fenômenos e de criar alternativas frente 

à problematização da realidade complexa em que vivem os estudantes são superações pedagógicas a serem 

transpostas por educadores da escola atual. Metodologicamente, deve-se partir sempre de situações- problema 

em que o educando possa ampliar, aprofundar e construir novos sentidos para seus conhecimentos, entre eles, 

comparar, observar e inferir. As Diretrizes Curriculares Nacionais gerais para a educação básica (2010) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino dão destaque à interdisciplinaridade, à contextualização e a 

transversalidade como formas de organizar o trabalho pedagógico na escola. Nessa perspectiva, a escola deve 

estar comprometida com o preparo de estudantes que compreendam a diversidade cultural, as diversidades 

linguagens e informações veiculadas num mundo em constante transformação. 

Palavras-chave 

interdiciplinaridade; contextualização; referenciais curriculares. 

Como não ser professor 

Interdisciplinar - CPAN 

SOUZA, J.A. 

DANTAS, F. de O. 

Resumo 

Este é um relato sobre as nossas primeiras observações no período inicial do Pibid Interdisciplinar do 

Cpan/Ufms das as aulas de Raciocínio Lógico na   Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho.   Ao chegarmos na 

escola, vínhamos de estudos teóricos, tal como a de prof. José Carlos Libâneo, que aponta a novas exigências 

educacionais para a profissão docente e, cheias de expectativas, entramos em sala, com nosso “diário de Bordo” 

para   nossas reflexões e anotações sobre a realidade. Deparamo-nos com uma realidade oposta: um professor 

mal preparado, que foi visivelmente “empurrado” para uma disciplina   imposta ao currículo neste ano de 2014 e 

para a qual não houve nenhum treinamento ou formação. O choque maior acontece quando a professora 

disponibiliza, sem nenhuma explicação, o material sobre a mesa: jogos de tabuleiro, mais precisamente dama, e 

dominó. Não houve nenhuma conversa prévia e nem sequer qual o motivo de estarem praticando esses jogos. 

Apenas que estavam na aula de Raciocínio Lógico. A professora toma o celular em mãos e vários alunos dirigem-
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se ao fundo da sala para também utilizarem seus aparelhos. Tecemos então, algumas reflexões sobre este fato 

que nos marcou profundamente e que no encheu de dúvidas sobre a formação e   as atitudes que envolvem o ser 

professor.  Perguntamos: qual o real papel do professor e até que ponto a sua formação permite, com a 

consciência tranquila, esse tipo de atitude? Como a escola permite que um professor cause tamanho dano na 

formação de seus alunos? Como o Pibid pode, de fato, ajudar a melhorar a formação dos professores?  Pela nossa 

própria experiência, chegamos a uma conclusão: este não é o tipo de professor que queremos ser e esse não pode 

ser nosso papel perante a sociedade. Agora, a prática docente decente será nossa maior prioridade e nos 

sentimos obrigadas a não nos tornarmos um professor como aquele que tivemos o desprazer de observar. 

Palavras-chave 

Raciocínio Lógico; Comportamento docente; formação. 

Interdisciplinaridade entre linguagens:Matemática e Língua Portuguesa em ação 

Interdisciplinar - CPAN 

GAMBOA, Juliane M. R. 

SANTOS, Diogo A. 

NONATO,Karla J. 

Resumo 

Partindo de um diagnóstico inicial, constatou-se que as deficiências nas  turmas de   6º,7º,8º e 9º anos da escola  

Escola estadual Júlia Gonçalves Passarinho, JGP, campo de atuação do PIBID interdisciplinar do CPAN, eram   em 

interpretação   de textos, problemas e   operações básicas  em matemática.  Assim, para efetivar uma  ação 

interdisciplinar  entre Língua Portuguesa e Matemática, o  livro O homem que calculava, de Malba Tahan,  será  

utilizada para sensibilização e estímulo à leitura e realização de operações.  O projeto objetiva trabalhar com 

português e matemática de forma concomitante para  conduzir o  aluno a interpretar problemas que possuam 

relação com  a  realidade em que está inserido.  O primeiro momento do processo se deu pela investigação do 

conhecimento dos alunos, feito  por observações em sala de aula. Depois, a proposição é contextualizar, ou seja, 

mostrar no que está sendo  lido na obra a significação e a aplicação para o cotidiano do aluno, já que o livro  

trabalha com resoluções simples de  problemas  do dia a dia.  Neste momento, o objetivo é instigar os alunos para 

que sintam desejo pelo conhecimento e entendam como este lhes será útil. A terceira etapa do processo é a 

aprendizagem propriamente dita: trabalha com exercícios e situações-problemas, aproximando e mostrando que 

Língua Portuguesa e Matemática são linguagens, cada qual com sua especificidade. Esta terceira  etapa reforça  

os  processos de aprendizagem. Trata-se de prática do que já foi aprendido na primeira e segunda etapas, nova 

situação na qual o aluno deve refletir sobre o que já sabe para chegar à possível resolução de situação problemas. 

Para tanto será necessário sistematizar o conhecimento, recapitulando todo o processo envolvido ao longo do 

projeto. A consolidação da aprendizagem será feita pela confecção de um produto final, cuja escolha recaiu sobre 

a elaboração de gibis, cujas histórias devem representar momentos vividos ou imaginados pelos alunos, nos 

quais eles precisem interpretar situações para chegar a uma solução matemática, praticando assim o raciocínio 

lógico, cálculos matemáticos, leitura, interpretação. A elaboração dos gibis terá como paradigma o livro de Malba 

Tahan, cuja interpretação visual, em forma das personagens dos gibis, também objetiva o estímulo á criatividade, 
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à construção narrativa e o convívio em grupo, já que a criação será elaborada coletivamente.  O resultado será 

escaneado e reproduzido, com a  edição final dos gibis apresentada à comunidade  em evento onde os autores 

farão a apresentação  do que realizaram. As histórias também poderão ser teatralizadas para que toda a 

comunidade escolar, incluindo os pais, perceba a  real participação  e evolução dos alunos. 

Palavras-chave 

Interdisciplinaridade; Matemática; Língua Portuguesa. 

Matemática na Interdisciplinar 

Interdisciplinar - CPAN 

Cleonice 

Resumo 

Matemática na Interdisciplinaridade 

Partindo de principio da interdisciplinaridade, percebemos que não anulamos as outras disciplinas, mas ela 

permite diálogos entre si facilitando o aprendizado do aluno, a matemática esta envolvida em todas as disciplinas 

se fazendo presente no cotidiano do educando. A disciplina em questão contribui para desenvolver o raciocínio, 

existem diversos jogos em que o individuo precisa descobrir qual será a estratégia do adversário, com esses 

jogos, observa-se algumas jogadas do adversário pelas quais você consegue deduzir qual será o próximo 

movimento que ele fará. Assim, conclui-se que podemos preparar a defesa e o seu ataque e vence-lo. Isso é muito 

comum no jogo de xadrez, de damas e no jogo-da-velha. A disciplina aumenta a capacidade de observação: E isso 

e fundamental em jogos que exigem rapidez na tomada de decisões .Domino e buraco (jogo com baralho)são 

jogos desse tipo. A atenção que o educando desenvolve lidando com números o ajuda a acompanhar as jogadas 

do adversários e a ir descobrindo que peças ou cartas ele tem na mão. Sabendo disso ,o educando pode armar 

estratégia de jogos. O estudo da matemática reforça a agilidade mental: Vemos essa característica no jogo de 

vídeo game .A disciplina ajuda o educando a encontrar com criatividade soluções para um problema ou desafios 

.Sendo assim praticamente todos os tipos de jogos tais como: de tabuleiros e de tabuleiro e de cartas, domino e 

ate para os movimentos físicos tais como: queimadas , futebol ,vôlei e basquete.  E muito importante chamar os 

educando para confeccionar os jogos assim se torna mas interessante o aprendizado. 

Palavras-chave 

Raciocinio; criatividade; agilidade. 
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PIBID Interdisciplinar Letras e Matemática Câmpus do Pantanal 

Interdisciplinar - CPAN 

GALVÃO, N.A.P. 

BILANGE, E.M.A. 

FONTES, N.S. 

Resumo 

Além do objetivo primeiro do PIBID que é o de incentivar a docência, a proposta de um PIBID Interdisciplinar 

Letras e Matemática para o Campus Pantanal, UFMS, surgiu em 2014, como uma possibilidade de promover a 

interação entre dois campos do conhecimento, Língua Portuguesa e Matemática, que compreendem grande parte 

das dificuldades relatadas por professores e alunos do ensino fundamental e médio. Dados comprovados pelos 

conceitos das escolas em provas realizadas pelos governos Estadual e Federal. Por se tratar de um projeto com 

novo enfoque, foi necessário iniciar a busca de referências para embasar o trabalho de campo, já que envolvendo 

Letras e Matemática não há outra experiência que tenha sido relatada. Assim, o PIBID Interdisciplinar Letras e 

Matemática do Campus do Pantanal iniciou atividade de campo em abril, conforme projeto idealizado, período 

em que passa  a acompanhar alunos da escola estadual Júlia Gonçalves Passarinho, da cidade de Corumbá, no 

ensino Fundamental e Médio, em suas maiores dificuldades, demonstradas em provas recentes de avaliação. De 

acordo com dados levantados junto aos representantes da escola e aos próprios alunos,, as maiores dificuldades 

estão nas linguagens escrita e matemática, são elas: as quatro operações matemáticas, leitura e interpretação de 

texto. Através de atividades diferenciadas, o PIBID Interdisciplinar objetiva a melhora do desempenho dos 

alunos nas disciplinas de Matemática, incluindo Raciocínio Lógico e Língua Portuguesa, preparando-os para os 

novos desafios de sua trajetória escolar, sejam os alunos do ensino fundamental para o ingresso no ensino 

médio, ou os do ensino médio para o ingresso na universidade, através do Enem. Espera-se, também, a 

consequente evolução do desempenho dos alunos em outras disciplinas e ainda a melhora dos índices da escola 

em provas governamentais futuras. Ressalta-se que este projeto está em fase de implementação, etapa do 

processo que compreende estudos teóricos e planejamento de atividades que serão desenvolvidas junto aos 

alunos participantes na escola. 

Palavras-chave 

PIBID Interdisciplinar; Letras e Matemática; Linguagem Escrita e Matemática. 

  



III Encontro do PIBID - UFMS 

6 a 8 de outubro de 2014 

 

www.pibid.ufms.br 

 

76 

Análise de produções iniciais de textos a partir do procedimento metodológico 

Sequência Didática aplicado ao PIBID 

Letras/Espanhol - CCHS 

MACIEL, N. 

PEREIRA, T. H. 

BRUN, E. P. 

Resumo 

Partindo do pressuposto de que o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – busca a 

articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas) a escola e os sistemas estaduais e municipais, 

representando, assim, uma ligação entre a Universidade e a Escola Pública, esta comunicação apresenta os 

resultados, ainda parciais, dos trabalhos desenvolvidos por bolsistas do PIBID dos Cursos de Letras-Português e 

Espanhol, Português e Inglês/CCHS/UFMS, no subprojeto que se propõe a desenvolver a competência discursiva 

de alunos de uma Escola estadual de Campo Grande-MS, com o objetivo de melhorar a expressão oral e escrita 

daqueles que apresentam, segundo os professores da Escola, dificuldades nessas áreas. Tendo como base teórica 

os pressupostos da Linguística Textual, representados aqui por Koch e Elias (2006 e 2009) e Marcuschi (2008), e 

o procedimento Sequência Didática, proposto por Dolz e Schneuwly (2004), visando a contemplar os eixos de 

ensino do componente curricular Língua Portuguesa, especificados nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), as oficinas semanais de leitura e produção de textos, desenvolvidas na escola, buscam, por meio do 

trabalho com uma diversidade de gêneros textuais veiculados em suportes variados, além de melhorar a 

competência discursiva desses alunos, o desenvolvimento de capacidades para utilizar as habilidades linguísticas 

de modo variado e adequado às práticas sociais de uso da linguagem. A metodologia utilizada foi a da pesquisa 

qualitativa, feita por meio da análise dos primeiros textos escritos do gênero biografia, produzidos por alunos do 

Ensino Fundamental, ainda na fase de produção inicial, primeira etapa da Sequência Didática, com o intuito de 

fazer uma avaliação de caráter diagnóstico, elegendo elementos para a continuação do trabalho nas próximas 

etapas do procedimento. Os resultados também apontaram se os problemas identificados pelo grupo PIBID, nos 

textos dos alunos, são da mesma ordem dos apontados inicialmente pelo professor supervisor do projeto na 

escola. 

Palavras-chave 

Sequência Didática; gêneros textuais; produção textual. 
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Avaliação diagnóstica da produção inicial do gênero entrevista com base no 

procedimento Sequência Didática aplicado ao PIBID 

Letras/Espanhol - CCHS 

SANTOS, B. da S. 

MEDINA, F. L. 

SILVESSO, P. S. Q. 

Resumo 

Com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento de capacidades para utilizar as habilidades linguísticas de 

modo variado e adequado às práticas sociais de uso da linguagem e, ainda, melhorar a expressão oral e escrita de 

alunos da Escola Básica, que apresentam dificuldades com leitura e produção de textos, os bolsistas do PIBID dos 

Cursos de Letras - Português e Espanhol, Português e Inglês/CCHS/UFMS, desenvolvem, semanalmente, oficinas 

com atividades voltadas para compreensão e produção textual, em uma Escola estadual de Campo Grande - MS. 

Essas oficinas buscam, por meio do trabalho com uma diversidade de gêneros textuais veiculados em suportes 

variados, melhorar a competência discursiva desses alunos, tanto em textos orais como escritos. Pensando na 

proposta do Pibid – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – que visa à articulação entre a 

Educação Superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais, representando, 

dessa forma, uma harmonia entre a Universidade e a Escola Pública, esta comunicação se propõe a apresentar 

resultados, ainda parciais, das atividades desenvolvidas com um grupo de alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental. Recorrendo aos pressupostos da Linguística Textual, nesse caso, Koch e Elias (2006 e 2009) e 

Marcuschi (2008), e no procedimento Sequência Didática, proposto por Dolz e Schneuwly (2004), contemplando 

também os eixos de ensino do componente curricular Língua Portuguesa, especificados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), a metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa, feita por meio da análise dos 

primeiros textos do gênero entrevista, produzidos pelos alunos, ainda na fase de produção inicial, primeira etapa 

da Sequência Didática, com o intuito de fazer uma avaliação diagnóstica, elencando elementos para a continuação 

do trabalho nas próximas etapas do procedimento. Os resultados também apontaram se os problemas 

diagnosticados pelo grupo PIBID, nesses textos, foram os mesmos identificados inicialmente pelo professor 

supervisor do projeto na escola. 

Palavras-chave 

Sequência Didática; avaliação diagnóstica; produção textual. 
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Leitura e produção de textos multimodais na transformação de alunos em cidadãos 

críticos e contextualizados. 

Letras/Inglês - CCHS 

CONCEIÇÃO, S. B. R. 

CABRAL, G. 

GOMES, C. C. 

Resumo 

Percebemos que nos dias de hoje é praticamente impossível trabalhar leitura e produção de texto em sala de aula 

sem observar que as novas tecnologias, como a internet, produzem documentos que exigem dos jovens um maior 

conhecimento sobre os tipos de linguagens usados no mundo atual. Por isso decidimos fazer este trabalho, que 

está inserido em um projeto maior do PIBID/Letras, com o nome de - Trabalhando com as TICs na escola: 

caminhos para a formação inicial e continuada de professores -, que visa desenvolver o relacionamento com as 

ferramentas da internet a fim de tornar as práticas das aulas de língua portuguesa mais dinâmicas e 

interdisciplinares. Na nossa oficina visamos o avanço das TICs (tecnologias da informação e comunicação), 

focado em transformar nossos alunos em cidadãos de opinião crítica através de trabalhos sobre as guerras 

enfrentadas pelo ser humano. Assim, nos baseamos nas sequências didáticas dispostas no livro 

“Multiletramentos na escola”, organizado por Roxane Rojo e Eduardo Moura, para produzir a nossa pesquisa com 

alunos do ensino médio da Escola Estadual 26 de agosto, localizada na cidade de Campo Grande – Mato Grosso 

do Sul. A nossa sequência tem como objetivo preparar os alunos para analisar e produzir qualquer tipo de texto 

multimodal, ou seja, textos que usam vários tipos de linguagens que exigem capacidade e compreensão para 

fazer sentido. Uma notícia disposta hoje na internet é um exemplo de texto multimodal, pois ela apresenta 

muitas linguagens diferentes como um vídeo, o texto escrito, as propagandas ao longo da página e até mesmo os 

comentários que muitos usuários escrevem são diferentes modos que nos fazem entender melhor o conteúdo da 

produção. Sendo assim, trabalhamos na escola durante um período de três meses e juntamente com os 

adolescentes estudamos vários tipos de gêneros textuais para chegar ao resultado final da nossa sequência. 

Trabalhamos com pintura, música, poesia, histórias em quadrinhos (ou HQs), entre outras variedades de textos 

para que eles produzissem no final uma HQs. Percebemos, depois de nossa oficina, que o enfoque dela mudou 

para melhor o conhecimento de mundo dos nossos jovens, pois o nosso trabalho contribuiu para o 

desenvolvimento intelectual, cultural, educacional e social de nossos estudantes. 

Palavras-chave 

Texto multimodal; TICs; Tipos de linguagens. 
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Produções iniciais de textos: primeira etapa da Sequência Didática aplicada à redação 

do ENEM com alunos do Ensino Médio participantes do PIBID 

Letras/Espanhol - CCHS 

VARGAS, A. B. 

FARIA, J. M. 

STELO, L. B. 

Resumo 

Esta comunicação apresenta os resultados parciais dos trabalhos desenvolvidos por bolsistas do PIBID dos 

Cursos de Letras - CCHS/UFMS, no subprojeto que visa o desenvolvimento da competência discursiva de alunos 

de uma Escola Estadual de Campo Grande - MS, melhorando, assim, a expressão oral e escrita daqueles que 

apresentam, segundo os professores da Escola, dificuldades nessas áreas. Considerando que o PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – tem como objetivo a articulação entre a educação superior (por 

meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais, estabelecendo, desse modo, um elo entre a 

Universidade e a Escola Pública, esse trabalho é desenvolvido em oficinas semanais de leitura e produção de 

textos na Escola. Na primeira oficina, direcionada ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), atendendo um 

pedido dos alunos e dos professores, foi trabalhado o tipo textual dissertativo argumentativo, na prova de 

redação, por meio de uma diversidade de gêneros textuais veiculados em suportes variados. Além de melhorar a 

competência discursiva desses alunos para alcançarem um bom resultado na prova de redação do ENEM, a 

oficina, bem como o projeto visam também o desenvolvimento de capacidades para utilizar as habilidades 

linguísticas de modo variado e adequado às práticas sociais de uso da linguagem. Com o intuito de contemplar os 

eixos de ensino do componente curricular Língua Portuguesa, especificados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), utilizamos como pressupostos teóricos o aporte da Linguística Textual, presente em Koch e 

Elias (2006 e 2009) e Marcuschi (2008), e o procedimento Sequência Didática, proposto por Dolz e Schneuwly 

(2004). A metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa, por meio da análise dos textos produzidos por 

alunos do Ensino Médio, ainda na fase de produção inicial, primeira etapa da Sequência Didática, cujo objetivo é 

uma avaliação diagnóstica, para a seleção de elementos que serão trabalhados nas próximas etapas do 

procedimento. Os resultados também apontaram se os problemas identificados pelo professor supervisor da 

Escola foram os mesmos apontados pelo grupo PIBID nos textos dos alunos. 

Palavras-chave 

Sequência Didática; ENEM; produção textual. 
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Leitura, Interpretação e Produção do Gênero Textual “Memórias” 

Letras/Espanhol - CED/Camapuã 

MELLO, A. M. M. 

NOGUEIRA, R. de C. 

ROCHA, P.G. 

Resumo 

Este estudo apresenta resultados parciais do trabalho que está sendo realizado em uma escola municipal de 

Camapuã-MS com crianças do quinto ano do ensino fundamental. Por meio de oficinas de textos realizadas 

semanalmente na escola, estamos trabalhando o gênero textual memórias, tendo como base o livro “Memórias de 

Emília” de Monteiro Lobato. Usamos como referencial teórico Bortoni-Ricardo (2007) que discute a questão da 

formação do professor como agente letrador e Freire (1989) que nos ensina que aprender a ler, a escrever, 

alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. O objetivo 

das nossas oficinas na escola é despertar os alunos através da leitura e da interpretação dos textos e desenvolver 

a capacidade de criar, de escrever e de reescrever histórias a partir de suas memórias, de sua imaginação, do seu 

conhecimento de mundo e de sua cultura. Os alunos estão produzindo as suas próprias memórias, mas 

percebemos muita dificuldade na leitura e a grande maioria se sente desmotivada quanto à escrita, necessitando 

de intervenção do professor durante o tempo todo. Alguns contam belas histórias, mas não conseguem colocá-las 

no papel, ou seja, não conseguem escrever a história que acabaram de contar. Percebemos que poucos gostam de 

escrever, talvez pela dificuldade encontrada na leitura ou talvez pela falta de incentivo para ajudá-los a torná-los 

leitores e a gostar de ler. Quanto às ilustrações dos desenhos de suas histórias das memórias, eles demonstram 

grande euforia e expressam melhor suas idéias. 

Palavras-chave 

Gênero textual; Memórias; Interpretação. 

Oficina de Contos em Camapuã: Relato de experiência 

Letras/Espanhol - CED/Camapuã 

REZENDE, E. J. 

TARGINO, A. A. 

ROCHA, P.G. 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma análise preliminar do estudo realizado por pibidianas do curso de Letras 

Português/Espanhol da UFMS/EAD de Camapuãa partir do gênero textual “Conto”, com alunos do sexto ano do 

ensino fundamental em uma escola da rede pública de Camapuã-MS. Quanto à escolha do gênero Conto, o 

objetivo principal é propiciar ao leitor/escritor a possibilidade de ampliar seu universo com textos que fogem a 

realidade, permitindo-o formar seus conceitos e críticas, além de compreender e diferenciar com maior 

facilidade os demais gêneros, através de experiências encontradas na leitura. A base teórica utilizada para o 
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planejamento dessas oficinas de leitura e produção de textos na escola parceira partiu de Paulo Freire (1982) e 

Bortoni-Ricardo et al (2010) que, além de orientar a formação leitora, instrui o professor na elaboração de 

técnicas e estratégias eficientes que favorecem a inserção da leitura e escrita nas salas de aula. A proposta de 

trabalhar o gênero Conto provém da flexibilidade que o gênero apresenta, pois ele desperta nos alunos o 

interesse pela leitura e produção textual, através de suas variáveis (ficção, fantasia...) estimulando a criatividade, 

a imaginação e abordando a tipologia narrativa do gênero. Deste modo, os resultados parciais obtidos, revelam 

as descobertas e a bagagem cultural dos alunos envolvidos, bem como a sua evolução individual, ajudando-os a 

construir conceitos e a vivenciar novas experiências que a literatura lúdica oferece. 

Palavras-chave 

Conto; Leitura; Produção Textual. 

Oficina de Histórias em Quadrinhos: Relato de uma Experiência em Camapuã/MS 

Letras/Espanhol - CED/Camapuã 

GONÇALVES, A. A. 

ROCHA, P.G. 

Resumo 

O presente trabalho objetiva exibir resultados parciais das oficinas de leitura e produção de texto ministradas na 

Escola Estadual Camilo Bonfim. Escolhemos trabalhar com o gênero textual Histórias em Quadrinhos porque 

acreditamos que seria um recurso incentivador da leitura e da escritaa partir do qual os alunos iriam ter mais 

interesse nas oficinas de leitura e produção textual realizadas na escola, uma vez que tivessem a oportunidade de 

escolher o tema para execução de suas atividades e também de escrever um gênero textual que não é 

comumente explorado nas aulas de língua portuguesa. O apoio teórico foi fundamentado por OLIVEIRA e 

CASTRO (2007) que aborda a questão dos Tipos e Gêneros Textuais e aponta as principais razões para o uso de 

textos em sala de aula. Para esses autores o texto deve servir para ensinar o aluno ler, depois ensinar o aluno a 

ler para aprender. Logo, os livros e textos trabalhados nas oficinas servem para que o aluno adquira 

conhecimento na escrita e aprenda a utilizar textos para aprender e compreender aquilo que lê. A nossa ação na 

escola tem como objetivo final a confecção de livros com autoria dos próprios alunos propiciando bons 

momentos de leitura e estimulando a fértil imaginação dos alunos, respeitando seu potencial individual e ao 

mesmo tempo mostrando que eles podem ir muito mais além do que imaginam. Com as nossas oficinas na escola 

foi possível mostrar que a leitura não serve apenas para estudar para passar nas disciplinas, pelo contrário, pode 

ser muito prazerosa e estimulante. 

Palavras-chave 

Leitura; Produção de Textos; Histórias em Quadrinhos. 
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Oficina de Poemas em Camapuã – MS 

Letras/Espanhol - CED/Camapuã 

OLIVEIRA, E. M. S. de 

ROCHA, A. O. 

ROCHA, P.G. 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo demonstrar resultados parciais do trabalho desenvolvido em uma escola da rede 

municipal da cidade de Camapuã – MS, por um dos subprojetos do PIBID do curso de Letras/EaD/UFMS. A nossa 

proposta foi trabalhar com poemas de autores da própria cidade, tendo como tema o município de Camapuã, um 

tema fácil e de conhecimento de todos os alunos. Trabalhamos em especial como escritor camapuanense 

Etevaldo Vieira de Oliveira e os seus livros:“Sonhos e Realidades – Poesias” e “Momentos – Poesias”. Também foi 

realizada uma palestra com o já citado autor para ajudar os alunos com o tema e para incentivá-los a escrever os 

poemas. A intenção das oficinas foi trabalhar a leitura e a interpretação textual por meio da poesia, já que uma 

das grandes reclamações que ouvimos em visita a escola e em entrevista com os professores, antes de iniciarmos 

o projeto, foi o desinteresse dos alunos pela leitura e o relato de que a maioria dos alunos não conseguia 

entender o que lia, sendo assim, tomamos como base os ensinamentos de Bortoni-Ricardo(2010) para 

trabalharmos tanto com leitura como com a produção de textos mediada. Foram encontradas muitas 

dificuldades com alguns alunos em relação à leitura, as quais tentamos resolver no decorrer das oficinas. Os 

alunos sempre se mostraram bem dispostos a aprender e se mostraram muito a vontade com o tema. Por meio 

das oficinas conseguimos com que os alunos produzissem bons textos e, por isso, ao final da nossa ação na 

escola, confeccionamos livretos com seus poemas que serão distribuídos para os alunos e disponibilizados na 

biblioteca da escola. 

Palavras-chave 

Poemas; Leitura; Camapuã. 

Programa de TV – A Criatividade a Favor da Produção de Texto 

Letras/Espanhol - CED/Camapuã 

CONCEIÇÃO, A. T. F 

SILVA, E.N. da 

ROCHA, P.G. 

Resumo 

A comunicação apresentada visa mostrar os resultados parciais obtidos durante a realização de oficinas de 

produção de um programa de televisão, ministradas em uma escola pública da rede municipal de ensino de 

Camapuã, Mato Grosso do Sul, realizadas por dois pibidianos do curso de Letras – Português/Espanhol, da UFMS, 

no Polo UAB de Camapuã. O projeto inovou ao propor a leitura e a produção de texto do gênero “roteiro”, assim 

como no desenvolvimento de todos os demais processos para execução de um programa de televisão. Dentre a 

fundamentação teórica usada na preparação das oficinas, destacamos Bortoni-Ricardo (2007) que discute a 
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questão da formação do professor como agente letrador e Freire (1989) que nos ensina que aprender a ler, a 

escrever, a alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Nesse 

sentido, as oficinas buscaram mostrar de forma atraente o uso da tecnologia para promover a aprendizagem 

educando o olhar e motivando os alunos a transformar as aulas de leitura em conhecimentos sobre mídias e 

mundo em geral, possibilitando também a produção de texto com uma linguagem cotidiana e ainda contribuindo 

para a formação crítica dos alunos. Por meio dos resultados ainda preliminares, observamos que a proposta foi 

bem recebida pelos alunos que realizaram as atividades propostas com empolgação, no entanto, eles 

apresentaram dificuldades no processo de produção de texto por se tratar de um gênero ainda não trabalhado 

em sala de aula. 

Palavras-chave 

Programa de TV; Produção de Texto; Roteiro. 

“Jugar y aprender”: as atividades lúdicas no ensino de espanhol como língua adicional 

Letras/Espanhol - CED/São G do Oeste 

BUENO, T. A. 

KANASHIRO, D. S. K. 

Resumo 

O presente trabalho objetiva apresentar a importância do desenvolvimento de atividades lúdicas nas aulas de 

espanhol como língua adicional. No início dos encontros semanais previstos no subprojeto do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), as alunas do curso de licenciatura em Letras Português e 

Espanhol, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na modalidade a distância, as professoras 

supervisoras e a coordenadora de área dedicaram-se ao estudo e à discussão de pesquisas relacionadas ao 

ensino e aprendizagem de espanhol. Dentre os temas, escolhemos tratar da relevância das atividades lúdicas na 

sala de aula, uma vez que a pesquisa realizada por Callegari (2012) demonstrou que elas estão entre as que mais 

motivam os estudantes. O lúdico pode modificar a rotina escolar, tornando-se extremamente importante no 

processo de aprendizagem de línguas, motivando mais os estudantes, permitindo o desenvolvimento da 

produção oral de maneira contextualizada, fixando vocabulário e estruturas linguísticas, favorecendo a interação 

entre eles e sua participação ativa, ajudando na tomada de decisões e/ou iniciativas, entre muitos outros 

benefícios. Contudo, como qualquer proposta com finalidades pedagógicas, é preciso que o docente verifique a 

adequação da atividade lúdica escolhida de acordo com os objetivos, o público alvo, os conhecimentos prévios 

que os alunos devem apresentar, o tempo disponível, a organização do espaço, os procedimentos, enfim, é 

importante que haja um planejamento.  Segundo Baretta (2006), o uso excessivo ou aleatório dos jogos torna-se 

ineficaz no processo de aprendizagem de línguas. Nos encontros semanais, organizamos uma oficina e, com base 

nas propostas indicadas na obra ¡Hagan juego! (IGLESIAS CASAL e PRIETO GRANDE, 1998), apresentamos 

possibilidades de desenvolvimento de atividades lúdicas em contextos de aprendizagem de língua adicional. 

Depois de discutidas as necessidades de adaptações, algumas propostas apresentadas e reformuladas foram 
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desenvolvidas nos minicursos de espanhol, oferecidos a alunos do ensino médio, em duas escolas estaduais de 

São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. 

Palavras-chave 

Espanhol; atividades lúdicas; Pibid. 

“Nuestra banda sonora”: a música no processo de ensino e de aprendizagem de 

espanhol como língua adicional 

Letras/Espanhol - CED/São G do Oeste 

PEZZI, G. R. P. 

BASSO, C. M. 

KANASHIRO, D. S. K. 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas possibilidades de abordar a música nas aulas de 

espanhol como língua adicional, para as turmas do ensino médio. Durante nossos encontros semanais, previstos 

no subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  (Pibid) do curso de Letras Português e 

Espanhol, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), discutimos alguns 

aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem de línguas adicionais e lemos, entre outras pesquisas, estudos 

que tratavam das possibilidades da aplicação de músicas em espanhol, em sala de aula, enquanto estratégia de 

aprendizagem.  É importante destacar que a música pode ser uma grande aliada no estudo de uma língua, uma 

vez que se trata de um material de fácil acesso, estimula a criatividade, motiva vários alunos e, com base nas 

letras, nos ritmos e nos videoclipes das canções, é possível discutir aspectos linguísticos, culturais, sociais, 

artísticos e políticos, entre outros. A música também pode  facilitar a memorização de vocabulário e de 

estruturas linguísticas, a percepção de diferentes pronúncias, pode ser material para desenvolver atividades de 

compreensão leitora e de compreensão oral, bem como de produção oral e escrita. Considerando sua 

importância no processo de ensino e de aprendizagem de línguas, desenvolvemos uma oficina sobre as 

possibilidades de elaboração de atividades didáticas a partir de letras de músicas gravadas por artistas de 

diferentes países cuja língua oficial é o espanhol. Inicialmente, discutimos textos teóricos selecionados e 

propostos pela coordenadora de área e, em seguida, foram elaboradas atividades por cinco duplas de graduandas 

sob orientação das professoras supervisoras. As propostas foram apresentadas, discutidas entre todos os 

membros, reformuladas e, finalmente, compartilhadas no Moodle, ambiente virtual de aprendizagem utilizado 

como um dos suportes para desenvolver o subprojeto. Na etapa atual, as atividades estão sendo aplicadas nos 

minicursos de língua espanhola, oferecidos a alunos do ensino médio, matriculados em duas escolas estaduais de 

São Gabriel do Oeste. 

Palavras-chave 

Espanhol; música; Pibid. 
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PIBID: Transformando vidas 

Letras/Espanhol - CPAN 

ORICHUELA, A. R. 

PENTEADO, J. D. R. 

Resumo 

A Experiência que nós, acadêmicas do sexto período do curso Letras Português/Espanhol obtivemos durante os 

seis primeiros meses participando do PIBID – Programa de Iniciação à Docência – Letras Espanhol/CPAN são 

indescritíveis e inesquecíveis. A primeira etapa do trabalho consistiu na realização de análises e estudos de 

textos teóricos de autores consagrados à prática docente. Uma etapa importante para a preparação dos bolsistas 

antes de iniciarem os trabalhos com as turmas na escola. Num segundo momento, foi realizado o planejamento 

da sequência didática com os respectivos gêneros textuais escolhidos pelos próprios alunos: crônica, artigo de 

opinião, fábula e fôlder. Os gêneros que trabalhamos foram a crônica (1º ano do Ensino Médio) e a fábula (no 6º e 

7º anos do Ensino Fundamental). O objetivo desse trabalho foi aproximar o aluno de um gênero textual, além da 

produção textual e a reflexão da língua dentro do texto. Esse trabalho diretamente na escola foi bastante 

satisfatório. Tivemos contato com os alunos a ponto de exporem seus anseios, angústias, desejos e projeções 

para o futuro, ocorrendo, assim, um processo de interação entre bolsistas e estudantes. O trabalho foi organizado 

com a divisão dos bolsistas em grupos a fim de montarem a Sequência Didática com os gêneros escolhidos. Os 

encontros ocorreram em um horário diferenciado, após o horário regular de aula, e os alunos se mostraram 

motivados a participar, mesmo aqueles que moravam longe da escola. O resultado foi significativo, pois os alunos 

tiveram contato com gêneros textuais e desenvolveram a habilidade de escrita por meio das produções textuais 

realizadas. Foi muito satisfatório para nós, pois ao mesmo tempo em que eles aprenderam conosco, aprendemos 

com eles. O diálogo construído ao longo desse período foi fundamental para o desenvolvimento do projeto. 

Apesar de muitos professores profetizarem que hoje uma grande parte dos alunos não se importa com os 

estudos, foi perceptível nesse trabalho que eles – os alunos – precisam ser direcionados em suas ações, 

desenvolver sua autonomia e dedicação para os estudos. A impressão que tivemos em relação aos alunos foi que 

a superação e o desejo de aprender perpassa qualquer obstáculo e que eles precisam que nós, professores, 

acreditemos neles, acreditemos no potencial que possuem, na vontade de mudar, e mudar para melhor sempre. 

Acreditamos que um bom professor deve sempre trabalhar pela boa formação do seu aluno, mesmo que a 

sociedade não acredite no seu trabalho. É preciso que sejamos capazes de despertar o desejo de aprender e 

colaboremos para a formação cidadã de nossos jovens. 

Palavras-chave 

PIBID; escola; aluno. 
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Relato de experiência na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil - Corumbá, MS 

Letras/Espanhol - CPAN 

OLIVEIRA, M. G. de 

BARROS, G. de 

Resumo 

Neste trabalho, relataremos nossa experiência no Programa de Iniciação à Docência (PIBID) – Letras Espanhol - 

CPAN, desenvolvido na Escola Estadual Carlos de Castro Brasil, no 7º ano do Ensino Fundamental II. Aplicou-se o 

procedimento da Sequência Didática com o objetivo de fazer com que os alunos desenvolvessem as habilidades 

inerentes às práticas de linguagem: prática de leitura e produção de texto e prática de análise linguística, 

conforme postulam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. O gênero escolhido foi a Fábula e o trabalho de 

reflexão sobre a língua centrou-se no emprego das classes de palavras Substantivo e Adjetivo, sempre 

considerando que as noções gramaticais devem ser vistas em funcionamento no texto. A aplicação da Sequência 

Didática ocorreu durante 11 encontros, no primeiro semestre de 2014, e dividiu-se em três etapas: apresentação 

do gênero e produção inicial, discussão das características do texto através de leituras e diversificados exercícios 

de interpretação e análise linguística, e produção final de uma fábula. A produção inicial foi uma importante 

etapa porque pudemos comentar sobre os textos dos alunos e, a partir do que eles escreveram, discutimos sobre 

a estrutura do gênero e desenvolvemos as atividades de Análise Linguística, abordando mais especificamente o 

substantivo e o adjetivo em uso no gênero fábula. Em um exercício aplicado, os alunos tinham que, após a leitura 

do texto, dar um título à fábula e atribuir adjetivos aos personagens de acordo com as características físicas e 

psicológicas mostradas ao longo da narração, assim como também atribuir substantivos, dando nome aos 

personagens. Com isso, os alunos deveriam compreender o papel da descrição em um texto narrativo como a 

fábula, bem como entender a peculiaridade desse gênero, no que se refere aos personagens presentes no texto. 

Também foram trabalhados os conceitos de intertextualidade e paródia, a partir da leitura e discussão de três 

versões da fábula A cigarra e a formiga, escritas por três autores diferentes. A moral, característica da fábula, 

também foi trabalhada, bem como a relação entre a imagem/ilustração e o texto verbal. Ao término desse 

trabalho de entendimento do gênero, os alunos estavam aptos a produzir a sua própria fábula e o resultado foi 

um texto mais completo em relação ao primeiro produzido. O desenvolvimento desse trabalho foi significativo, 

pois pudemos contribuir com a aprendizagem de alunos que no início apresentaram dificuldades elementares na 

leitura, na interpretação e na escrita. Entendemos a aplicação da sequência didática como uma importante 

estratégia pedagógica que possibilita ao professor considerar a produção dos alunos e partir das dificuldades 

que eles têm, além de ter como objetivo geral a apropriação de um gênero textual, ou seja, ajuda o aluno a 

compreender a língua em uso, atendendo às suas necessidades comunicativas. 

Palavras-chave 

experiência; sequência didática; Pibid. 
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Um Relato de Experiência na Escola Estadual Maria Leite - Corumbá-MS 

Letras/Espanhol - CPAN 

BATISTA, T. da S. R. 

TAVARES, M. R. 

Resumo 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – tem por objetivo proporcionar aos 

acadêmicos dos cursos de Licenciatura um contato direto com a realidade da escola pública. E, segundo a CAPES, 

o programa tem por finalidade incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, 

elevando a qualidade da formação inicial dos estudantes de licenciatura, de modo que haja a articulação entre 

teoria e prática, bem como a integração entre educação superior e educação básica. O projeto do curso de Letras 

Espanhol - CPAN, realizado na Escola Estadual Maria Leite, tem sido de grande relevância, pois através dele 

temos aperfeiçoado nossa formação acadêmica para sermos futuros profissionais da educação. As orientações e 

o acompanhamento de professores mais experientes, papel desempenhado pela coordenadora e pelo supervisor, 

e as discussões com os colegas faz com que todas as atividades desenvolvidas  propiciem experiências que são 

agregadas à nossa formação. O projeto auxiliou os alunos das séries finais do ensino fundamental e do ensino 

médio da rede pública de ensino, através de uma sequência didática de Língua Portuguesa, em que foram 

trabalhados os gêneros textuais crônica e artigo de opinião. O objetivo foi suprir as dificuldades na aprendizagem 

dos alunos, visto que a utilização de gêneros textuais diversificados aproxima o aluno das situações reais de 

produção de textos orais e escritos, contribuindo para o aprendizado significativo da prática de leitura, produção 

e compreensão. As atividades planejadas para a sequência didática visavam à apropriação do gênero pelo aluno. 

Para isso, diversas atividades foram desenvolvidas em sequência, como a leitura e a interpretação de textos, 

exercícios sobre coerência e coesão e produção textual. Percebemos grande interesse por parte dos alunos na 

participação das atividades orais e escritas durante o desenvolvimento da sequência didática. Foi visível a 

progressão da maioria dos alunos, que alcançou com êxito os objetivos previstos: dominar os gêneros textuais 

trabalhados durante a sequência didática. Todas as atividades que nós, bolsistas/professores em formação, 

estamos desenvolvendo participando de um projeto como o PIBID agrega experiência e nos prepara para a 

profissão que pretendemos exercer. E isso só é possível por causa das instituições envolvidas como a 

Universidade, a CAPES e a escola, que trabalhando juntas proporcionam benefício para o bolsista e também para 

a comunidade, proporcionando uma formação integradora, que aproxima o curso de licenciatura da escola. 

Palavras-chave 

sequência didática; gênero textual; escola. 
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Experiência de aprendizagem baseada na retextualização: O caso domingo no parque 

Letras/Espanhol - CPAQ 

OJEDA, M. 

RABELO, J. A. A. 

RAMOS, V. N. 

Resumo 

Partindo da produção textual de gêneros jornalísticos, especialmente dos gêneros textuais notícia e reportagem, 

apostamos em sua aprendizagem como forma de melhorar o desempenho escrito, sobretudo no que diz respeito 

à capacidade de argumentação e reflexão, bem como de manipulação e construção de fatos. Nesse sentido, 

acreditamos que um bom exercício textual-discursivo poderia ser realizado por meio do fenômeno da 

retextualização (MARCUSCHI, 2001; MATENCIO, 2002, 2003; ANDREA, DELL’ISOLA, 2007, RIBEIRO, 2010). Este 

consiste na passagem de um gênero para outro, com vistas à modificação da estrutura linguística e discursiva do 

gênero inicial para aquele que será retextualizado. Sendo assim, o presente trabalho objetivou analisar o 

fenômeno da retextualização presente na passagem do gênero textual música para o gênero textual 

notícia/reportagem. A música escolhida foi Domingo no Parque, de autoria de Gilberto Gil e Caetano Veloso. A 

escolha da referida composição se deu pelo fato de a mesma fornecer elementos suficientes para a elaboração de 

uma notícia e consequente reportagem, a saber: a) o quê?; b) quem?; c) como?,d) onde?e e) por quê?. Tendo em 

vista tal exercício de modificação na estrutura do texto-base, o aluno deveria ter como perspectiva a mudança de 

propósitos e, ainda, a alteração no meio em que o texto-final será produzido/veiculado. Sendo assim, o exercício 

da retextualização deverá ser visto como a reestruturação textual e discursiva de um gênero textual para outro, e 

também das condições de produção e circulação desses gêneros. Tal proposta foi sugerida aos alunos do PIBID-

Letras como atividade a ser realizada, futuramente, em sala de aula da educação básica. Os dados que trazemos 

para análise se baseiam no que foi escrito pelos acadêmicos de Letras, antes de estes testarem a proposta nas 

escolas envolvidas com o PIBID. Em suma, a experiência baseada na retextualização é o que norteia este presente 

trabalho e que visa à comparação entre texto-base e produção final dos acadêmicos envolvidos. 

Palavras-chave 

Retextualização; Gêneros Jornalísticos; Texto-base. 

O uso dos gêneros jornalísticos na elaboração do blog Pibid Letras Cpaq 

Letras/Espanhol - CPAQ 

MÁRQUEZ MARINHO, Y. S. 

SILVA, S. 

LEÃO, R. 

Resumo 

Tendo como premissa que o Pibid visa à capacitação dos estudantes de licenciatura e consequentemente a 

melhoria na educação básica, os encontros estabelecidos para os estudantes de Letras/Cpaq foram divididos da 

seguinte maneira: primeiramente se realizaram oficinas de caráter mais teórico sobre os gêneros textuais, 
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particularmente os jornalísticos, por meio dos estudos de MARCUSCHI (2008: 146-224); BALTAR (2006: 107-

129) e ALVES FILHO (2011: 89-164), com o objetivo de instrumentalizar e aperfeiçoar os acadêmicos para o 

trabalho que seria realizado nas escolas parceiras do projeto. Em seguida, estabeleceu-se uma divisão em dois 

grupos: um para realização de sequências didáticas sobre os gêneros jornalísticos e outro para a elaboração de 

um blog em que se publicariam os textos dos acadêmicos. No primeiro grupo, os universitários planejaram aulas 

e as apresentaram nas reuniões com o intuito de testar o material didático que seria utilizado nas escolas. Já o 

segundo grupo se dividiu em duplas para a elaboração de textos do gênero jornalístico como reportagem, artigo 

de opinião, resenhas etc. Este último grupo selecionou os temas a serem trabalhados em uma reunião de pauta. 

Após a seleção dos temas, discutiu-se qual seria o enfoque a ser dado ao material a ser produzido para que este 

se adequasse às intenções didáticas do projeto e aos recursos estruturais do grupo. Depois da leitura de “O 

narrador” de BENJAMIN (1985: 197-221), que permitiu refletir sobre a diferença entre notícia, gênero centrado 

na transmissão de informações, e reportagem, gênero que permite a transmissão de experiências, o grupo 

produziu o material textual que posteriormente seria postado em um blog e em uma fan page ou páginas de fãs 

criados pelos “pibidianos”, com a finalidade de utilizar esses exemplos nas atividades que serão realizadas nas 

escolas parceiras. Paralelamente a esse processo deu-se início também a tradução de curtas-metragens e vídeos 

para a inserção de legendas em português. Todas essas atividades fizeram parte do processo de elaboração do 

blog Pibid Letras Cpaq e visaram à formação dos acadêmicos do curso de Letras, bem como transformar a 

apropriação dos meios digitais, disponíveis na rede internacional de computadores, em um recurso político-

didático-pedagógico de democratização da produção da informação a ser usado para incentivar práticas textuais 

que sejam mais significativas para os alunos das escolas envolvidas com o projeto. 

Palavras-chave 

PIBID; Gênero jornalístico; Blog. 

Os Gêneros Jornalísticos na formação da competência comunicativa 

Letras/Espanhol - CPAQ 

Tamires, V.M 

Mary, R.B. dos S. 

Julieth, Millan 

Resumo 

Os gêneros textuais estão presentes no dia a dia da vida escolar, visando a competência comunicativa do aluno. 

Ciente dessa realidade o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - do Curso de Letras do 

Campus de Aquidauana-MS 2014, objetivou capacitar os acadêmicos do curso de Letras com o conhecimento 

teórico-prático, a fim de interagir com os estudantes do Ensino Médio e proporcionar-lhes oportunidades  de 

aprendizagem dos diferentes gêneros textuais. Assim, o PIBID- Letras 2014, elaborou um projeto que pretende 

promover a criação de um Blog Escolar, cujos objetivos voltam-se para o domínio da modalidade escrita da 

língua - a partir do desenvolvimento dos gêneros típicos da esfera jornalística. Tal proposta objetiva colaborar 

para a formação crítica e humana dos estudantes, assim como para o refinamento do olhar sobre a comunidade 

em que vive. Dentre os gêneros jornalísticos, que envolve mais os alunos, foram selecionados os gêneros de 
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informação reportagem e notícia. Esse projeto envolve alunos do 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio, das Escolas 

Estaduais “Cândido Mariano” e “Coronel Alves Ribeiro “CEJAR.” O trabalho que já vem sendo desenvolvido nessas 

escolas possibilita uma troca entre os conhecimentos teóricos dos acadêmicos, aprimorados nas oficinas do 

PIBID, com os conhecimentos dos alunos do Ensino Médio. Os encontros estão sendo realizados, uma vez por 

semana, nessas escolas para estudo e para a produção de notícias e reportagens  pelos alunos a fim inseri-las  no 

blog escolar. A reportagem e/ou notícia, seja ela oral ou escrita, pertence ao gênero do discurso, pois se baseia 

em fatos e situações. Assim, considera-se como Marcuschi (2008) que trabalhar com a interação texto-sujeito 

facilita a aprendizagem do aluno diante das situações de comunicação e faz dele sujeito participativo da 

aprendizagem. Marques de Melo (1985), sobre esses gêneros jornalísticos, afirma que a notícia tem como base o 

fato e a reportagem o acontecimento, sendo o fato um evento já passado e o acontecimento algo ainda em 

processo. Além disso, o projeto também se fundamenta nas Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(OCEMS) e visa, além de contribuir para o desenvolvimento dos alunos das escolas participantes,  permitir aos 

acadêmicos vivenciar in locus a experiência de sala de aula e de profissional da Educação na área de Língua 

Portuguesa. 

Palavras-chave 

PIBID; gêneros jornalísticos; reportagem/notícia. 

Parceria PIBID/letras e escola: alunos do ensino médio e o blog escolar 

Letras/Espanhol - CPAQ 

SOUZA, V. A. 

PINHEIRO, M. A. 

SINGAME, L. P. M. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da análise de um questionário aplicado aos alunos do 

Ensino Médio, das Escolas Estaduais Cândido Mariano e Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) do município de 

Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O questionário está estruturado em quatro partes, dentre as quais se 

destacam as que se referem a obter informações sobre o letramento escolar (Rojo, 2009) e sobre o conhecimento 

da tecnologia digital (Caderno 2 do Pacto,2013). Os resultados das análises apontam que o perfil dos alunos 

pesquisados se encaixa no que é estabelecido pela lei (LDB) quanto à faixa etária, pois 75% dos alunos estão 

entre 15 e17 anos. Os dados revelaram, também, que 98% residem em zona urbana e todos têm acesso à 

internet, sobretudo às redes sociais facebook e whatsapp.  Por outro lado, a maioria dos alunos não tem hábito 

de leitura de textos jornalísticos e nem de sua produção escrita. Dentre as ferramentas digitais utilizadas pelos 

informantes, os dados apontaram que apenas 8,5% dos alunos as utilizam, para a construção de pôster, slides e 

blogs. Estas informações vieram reforçar a viabilidade do projeto proposto pelo Programa Interinstitucional de 

Iniciação à Docência- PIBID de Letras que visa integrar os conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos do Curso 

de Letras, UFMS, Campus de Aquidauana, nas oficinas oferecidas pelo Projeto/ PIBID, com as necessidades dos 

alunos das escolas pesquisadas. Assim, o projeto trabalha com o reconhecimento e produção de gêneros 

jornalísticos, tais como: notícias, reportagens, artigos de opinião, editorial, etc. Tais gêneros auxiliam no 
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desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, no  conhecimento do suporte em que esses gêneros se 

encontram e consequentemente favorecem a conscientização do papel deles como cidadãos na comunidade em 

que vivem. A opção pela construção de um Blog Escolar se justifica, pois esta ferramenta proporciona aos 

estudantes além da inserção dos textos jornalísticos produzidos nos encontros, a aquisição de habilidades no uso 

da tecnologia digital, uma vez que esta faz parte de seu universo e o seu vínculo está intimamente ligado a sua 

identidade cultural. 

Palavras-chave 

perfil do aluno; blog escolar; gêneros jornalísticos. 

Parceria PIBID/letras e escola: alunos do ensino médio e o blog escolar 

Letras/Espanhol - CPAQ 

SOUZA, V. A. 

PINHEIRO, M. A.G. 

SINGAME, L. P. M. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da análise de um questionário aplicado aos alunos do 

Ensino Médio, das Escolas Estaduais Cândido Mariano e Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) do município de 

Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O questionário está estruturado em quatro partes, dentre as quais se 

destacam as que se referem a obter informações sobre o letramento escolar (Rojo, 2009) e sobre o conhecimento 

da tecnologia digital (Caderno 2 do Pacto,2013). Os resultados das análises apontam que o perfil dos alunos 

pesquisados se encaixa no que é estabelecido pela lei (LDB) quanto à faixa etária, pois 75% dos alunos estão 

entre 15 e17 anos. Os dados revelaram, também, que 98% residem em zona urbana e todos têm acesso à 

internet, sobretudo às redes sociais facebook e whatsapp.  Por outro lado, a maioria dos alunos não tem hábito 

de leitura de textos jornalísticos e nem de sua produção escrita. Dentre as ferramentas digitais utilizadas pelos 

informantes, os dados apontaram que apenas 8,5% dos alunos as utilizam, para a construção de pôster, slides e 

blogs. Estas informações vieram reforçar a viabilidade do projeto proposto pelo Programa Interinstitucional de 

Iniciação à Docência- PIBID de Letras que visa integrar os conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos do Curso 

de Letras, UFMS, Campus de Aquidauana, nas oficinas oferecidas pelo Projeto/ PIBID, com as necessidades dos 

alunos das escolas pesquisadas. Assim, o projeto trabalha com o reconhecimento e produção de gêneros 

jornalísticos, tais como: notícias, reportagens, artigos de opinião, editorial, etc. Tais gêneros auxiliam no 

desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, no  conhecimento do suporte em que esses gêneros se 

encontram e consequentemente favorecem a conscientização do papel deles como cidadãos na comunidade em 

que vivem. A opção pela construção de um Blog Escolar se justifica, pois esta ferramenta proporciona aos 

estudantes além da inserção dos textos jornalísticos produzidos nos encontros, a aquisição de habilidades no uso 

da tecnologia digital, uma vez que esta faz parte de seu universo e o seu vínculo está intimamente ligado a sua 

identidade cultural. 

Palavras-chave 

perfil do aluno; blog escolar; gêneros jornalísticos. 
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As TICs na escola: descobrindo novos caminhos para a aprendizagem 

Letras/Inglês - CCHS 

SOARES, C. L. 

RIBEIRO, J. B. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da implantação do uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC’s) no ambiente escolar, visto que as TIC’s são consideradas um dos elementos fundamentais 

para as transformações que ocorrem no mundo que nos cerca. Sendo assim, analisando o fato dos alunos estarem 

frequentemente inseridos no espaço digital, entende-se que os professores necessitam adequar suas práticas 

educativas à nova realidade. Porém, esbarra-se no desafio de equipar as novas tecnologias de forma efetiva e 

concisa ao atender aos interesses dos educandos e para desfazer práticas tradicionais de ensino aprendizagem. 

Por esse motivo, o projeto do PIBID intitulado “As TIC’s na escola: caminho para a formação de professores”, ao 

orientar graduandos do curso de licenciatura em Letras, visa colaborar na formação de profissionais atualizados 

e capacitados, os quais possam, habilmente, manejar as novas Tecnologias da Informação e Comunicação no 

ensino da Língua Portuguesa. Além de proporcionar aos alunos da Escola Estadual 26 de Agosto, localizada no 

município de Campo Grande, o aprimoramento de seus conhecimentos acerca da língua portuguesa, o que inclui 

novas práticas de leitura e escrita de gêneros digitais, ao promover o sentido e a interação a partir deles. E isso se 

torna possível quando se reconhece que a escola deve ser o principal meio de democratização dos Letramentos, 

sejam eles digitais ou canônicos. Portanto, deve ser suscitada a elaboração de novas metodologias que 

reconheçam a importância do meio digital e os gêneros discursivos que ele dispõe, pois entende-se que a 

abrangência dos canais de comunicação contribuíram para o aumento  da diversidade linguística e cultural. À 

vista disso, se estabelece a importância da utilização de alguns recursos tecnológicos na educação e sua 

integração nesse processo, na medida em que favorece a dinamização e potencialização do processo de ensino e 

aprendizagem. Por essa razão, constata-se a necessidade dos professores de língua portuguesa acompanharem 

os avanços tecnológicos, ao utilizarem as TIC’s, principalmente a Internet e todas as ferramentas digitais, mas 

sempre de modo planejado, visando despertar o interesse dos alunos para a pesquisa e a comunicação. 

Palavras-chave 

TIC's; língua potuguesa; aprendizagem. 

Gêneros digitais na sala de aula: uma proposta com os multiletramentos 

Letras/Inglês - CCHS 

VIEIRA, D. F. 

CÂNDIDO, T. D. P. 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o conceito de multiletramento digital no processo de 

desenvolvimento da competência leitora de alunos da educação básica, a partir da análise das atividades de 

leitura no contexto digital realizadas com alunos do ensino médio da Escola Estadual 26 de Agosto, situada em 
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Campo Grande – Mato Grosso do Sul. A interação entre os indivíduos e o meio social é veiculada pela linguagem, 

considerando-se suas diversas formas e realizações. Na contemporaneidade, esta multiplicidade de linguagens 

pode ser notada se observarmos os diversos modos de apresentação do conteúdo e propagação do saber, assim, 

a linguagem de um texto digital ou hipertexto não é correlata à linguagem de um texto clássico, pois se trata de 

um processo interativo, já que o texto virtual, de acordo com Levy, é plástico, dinâmico, dotado de certa 

autonomia de ação e reação. Os sentidos de um texto não se restringem apenas à superfície verbal, existem 

outros elementos, como as imagens e os sons, capazes de propiciar significações tão importantes quanto às de 

origem linguísticas, isso constitui a multimodalidade e a multissemiose dos textos. A informatização instaura um 

novo bios para a circulação dos conhecimentos, o hipertexto, por exemplo, se constitui como uma nova forma de 

escrita e de comunicação. Assim, surge o questionamento: o que constitui os processos de leitura e letramento 

nesta cultura digital? Para refletir sobre tal questão, é necessário entender que a cibercultura é o espaço no qual 

a multiplicidade de gêneros, culturas e textos se dialogam. Sob essa perspectiva faz-se necessário um novo 

direcionamento das práticas de leitura. Estas devem orientar-se de forma dinâmica, não linear e pluralista, para 

que assim possam contemplar a hipermodalidade e hipermidialidade que compõe os textos da web, formando, 

com isso, leitores críticos, dotados de autonomia para protagonizar seu processo de leitura. 

Palavras-chave 

Gêneros Digitais; Multiletramentos; TICs. 

Limites entre o público e o privado nas redes sociais: proposta para desenvolver o 

senso crítico dos alunos. 

Letras/Inglês - CCHS 

MARIANA, de O. A. 

BIANCA, da S. de A. 

Resumo 

O projeto Trabalhando com as TIC’s na escola: caminhos para formação inicial de professores, coordenado pela 

profª Cleonice Cândida Gomes e realizado na Escola Estadual 26 de Agosto, busca desenvolver a relação entre a 

educação e as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) com o intuito de repensar e qualificar as 

práticas de ensino em Língua Portuguesa e, assim, alcançar melhorias na educação. A partir desse constante, e 

cada vez maior, contato com as novas mídias e tecnologias, compreendemos a importância em levar essa 

discussão para escola ao colaborar para a reflexão e uso mais consciente e crítico dos alunos frente aos meios de 

comunicação. Desse modo, desenvolvemos uma sequência didática intitulada: Limites entre público e o privado 

nas redes sociais: proposta para desenvolver o senso crítico dos alunos, essa será trabalhada em forma de 

oficina, no período contra turno dos estudantes e tem como foco os alunos do Ensino Médio. Na oficina, 

pretendemos desenvolver com os alunos uma visão ética em relação ao uso da internet, ao que é público ou 

privado, a percepção dos perigos na exposição de dados pessoais e as linguagens utilizadas nas redes sociais. Ao 

levarmos textos verbais e vídeos que abordam o assunto, os estudantes produzirão textos que alertem quanto 

aos benefícios e malefícios das redes sociais por meio do gênero textual meme de internet. Gênero textual 

produzido, visto e divulgado com frequência nas redes sociais e que dialoga com o texto verbal e imagético, 
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sendo características que despertam o interesse de alunos em visualizá-lo e produzi-lo. Assim, a oficina propõe o 

diálogo com os estudantes a respeito desse universo tecnológico tão presente na vida deles, com o uso de 

diversos textos verbais e audiovisuais, para que cada participante desenvolva e discuta seus pensamentos sobre 

ética e responsabilidade em rede e que a produção final dos estudantes, de modo adequado ao gênero meme de 

internet, conscientize outros alunos, jovens e usuários da internet. 

Palavras-chave 

TIC's; multiletramentos; memes de internet. 

Sequência Didática Multimodal 

Letras/Inglês - CCHS 

SILVA, K. C. da C. 

SANTOS, S. dos 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar uma proposta de aula de língua portuguesa interdisciplinar, que englobe 

ferramentas digitais e textos multimodais, aplicada em um projeto instalado em determinada escola pública da 

cidade de Campo Grande. A sequência didática apresentada parte da visão de letramento crítico e de 

perspectivas educacionais que entendem que a realidade do aluno não deve ser desassociada com as atividades 

escolares, mas pelo contrário, deve ser o ponto de partida.  Os encontros semanais previam, em termos gerais, 

uma proposta em que os alunos elaborassem um hiperconto, gênero multimodal, utilizando como ferramentas 

de elaboração o programa movie maker e power point a fim  de retratar a problemática do lixo em nossa cidade. 

Antes da produção, porém, é prevista a leitura de textos multimodais por meio dos quais os alunos deverão 

entrar em contato tanto com as características do gênero “hiperconto” quanto com o tema em destaque. Para 

tanto, os alunos são desafiados a ler, criticamente, materiais que forem disponíveis e a pesquisar na internet 

assuntos relacionados à questão do lixo.  Após o domínio e desenvolvimento crítico sobre essa problemática e o 

entendimento sobre a elaboração de textos multimodais assim como seus objetivos de construção textual, os 

alunos serão direcionados para a elaboração de um hiperconto e a sua posterior divulgação na escola. Como a 

temática se trata de uma questão social, os alunos também conduzirão um debate sobre o assunto em uma feira 

de ciências da escola. Com essa proposta pretende-se uma possibilidade de trabalho com a perspectiva dos 

multiletramentos na escola, buscando desenvolver habilidades de leitura e escrita que contemplem a realidade 

do mundo atual. Além do trabalho com a língua portuguesa, há a preocupação em despertar no aluno sobre uma 

importância de sua realidade local, fazendo com que ele assuma um papel de agente consciente em seu meio. 

Palavras-chave 

Multiletramentos; Hiperconto; Coleta seletiva. 
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Aplicação de uma mesma sequência didática em salas distintas de sexto ano de Ensino 

Fundamental 

Letras/Português - CPTL 

MARÇAL, S. P. 

DANTAS, P. I. D. 

SILVA, A. R. da 

Resumo 

Este trabalho objetiva mostrar que o desenvolvimento de uma mesma sequência didática em salas distintas, com 

avaliações de desempenho diversas por parte de seus professores, pode gerar resultados positivos semelhantes, 

mesmo diante de contextos heterogêneos. O desenvolvimento da sequência ocorreu em duas salas de sexto ano 

do Ensino Fundamental em uma escola pública na cidade de Três Lagoas/MS. Enquanto uma das salas era 

avaliada como produtiva pelos professores da escola, a outra era apontada como uma sala problemática, em que 

ensino era prejudicado pelo comportamento dos alunos. O estudo foi realizado por pibidianos de 

Letras/Português da UFMS/CPTL e visou trabalhar o gênero fábula e textos instrucionais para resgatar “O que é 

ser criança”, partindo do contato com textos literários, instrucionais e oficinas de brinquedos com materiais 

recicláveis. A metodologia para a elaboração do estudo se deu a partir da observação das turmas e posterior 

elaboração e testagem da sequência didática apresentada em Dolz e Schneuwly (2004). Também verificamos que 

a observação prévia do contexto de sala de aula foi o que garantiu a adequação das sequências às salas. As 

atividades realizadas em ambos os contextos superaram as expectativas tanto dos alunos quanto dos professores 

que participaram da testagem, lembrando que um dos objetivos desse tipo de ação é mobilizar a escola para que 

sejam multiplicadas tais aulas diferenciadas. Percebemos que, apesar de trabalharmos com uma sala numerosa e 

com outra faltosa, os resultados foram surpreendentes, e podem ser observados tanto nas produções textuais 

dos alunos, que atestam o domínio dos gêneros envolvidos na testagem de material didático, quanto nas atitudes 

dos alunos em relação à infância, pois ao desenvolver a vontade de ler, escrever, brincar e interagir com os 

colegas, a utilização de aulas diferenciadas, com uso de recursos multimodais, trouxe o interesse do aluno para o 

aprendizado reflexivo da língua materna. Como resultado observamos, por parte dos pibidianos, não só a 

aquisição do conhecimento sobre como elaborar e aplicar sequências didáticas diferenciadas, já que tivemos a 

experiência de trabalhar com alunos que acreditavam que a escola proporcionava apenas uma limitada forma de 

aprendizado, mas também a aquisição da habilidade de tomada de decisão durante as aulas para contornar o 

comportamento dos alunos que não refletiam a aprendizagem. Por parte dos alunos, observamos a mudança de 

atitude acerca da participação em sala e do desenvolvimento de tarefas que foram sugeridas, mostrando que foi 

perceptível a nossa contribuição para a expansão do domínio linguístico dos alunos e formação de novos 

comportamentos leitores e escritores, o que alimentou o senso critico das turmas. 

Palavras-chave 

heterogeneidade; sequência didática; avaliação da aprendizagem. 

 

 



III Encontro do PIBID - UFMS 

6 a 8 de outubro de 2014 

 

www.pibid.ufms.br 

 

96 

As diferentes perspectivas de aplicação de uma sequência didática 

Letras/Português - CPTL 

LIMA, T. S. 

OLIVEIRA, R. S. de 

GOMES, A. B. 

Resumo 

O presente trabalho relata as experiências entre professor supervisor, professor regente e  bolsista pibidiano 

diante da formulação e aplicação de sequência didática, com base em Dolz e Schneuwly (2004). A sequência foi 

elaborada e aplicada em salas de sétimos e nonos anos, em diferentes escolas, com o tema adolescência, com a 

proposta de entender a importância das fases da vida, tal como a adolescência e suas complicações, além de 

estimular a reflexão de que esse é o momento de decidir o futuro. Como produto final houve a confecção de uma 

cápsula do tempo com textos epistolares, as quais continham os anseios e planos dos alunos para o futuro, a 

serem analisados num futuro próximo, no final do ensino médio. Diante das três perspectivas diferentes de 

aplicação, apresentaremos um panorama avaliativo das atividades desenvolvidas e dos resultados percebidos 

após a realização da sequência. Tomaremos por base (1) o papel do professor supervisor, de articular, em várias 

áreas da escola, ações necessárias para o desenvolvimento da atividade proposta pelos bolsistas pibidianos; (2) o 

papel do professor regente, de receber a proposta didática a ser aplicada, inseri-la em seu planejamento mensal e 

acompanhar a regência das aulas; e (3) o papel do bolsista pibidiano, que realiza toda a pesquisa teórica, elabora 

a sequência em interação com o professor supervisor e o professor regente, aplica a sequência e projeta uma 

avaliação desse processo. Após o desenvolvimento de todas as aulas, foi observado que os alunos passaram a 

refletir sobre o comportamento atual dos adolescentes e despertaram o interesse por assuntos que melhoraram 

suas perspectivas futuras. Além disso, aprimoraram a capacidade leitora e escritora, a partir da refacção dos 

relatos apresentados. Observou-se também o interesse em revisar os textos produzidos por eles, tanto em língua 

portuguesa, quanto nas demais disciplinas. Com o cumprimento da sequência observou-se que os conceitos 

foram assimilados, o que produziu uma reflexão positiva nos alunos, pois passaram a reconhecer o valor das 

fases da vida e conseguiram trabalhar em grupos, dividindo tarefas e colaborando uns com os outros. 

Compartilhar essas experiências bem sucedidas contribuirá para motivar outros professores em suas práticas, 

propondo aos alunos atividades diferenciadas, que façam com que eles reflitam e produzam textos 

prazerosamente. 

Palavras-chave 

Perspectiva; Sequência; Didática. 
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Desenvolvimento de Sequência Didática em Sala de Aceleração. 

Letras/Português - CPTL 

SILVA, C. F. 

CAMARGO, G. P. B. 

STASSI-SÉ, J. C. 

Resumo 

Este trabalho, desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid –

Letras/Português/UFMS/CPTL),  tem o objetivo de refletir sobre a aplicação de uma sequência didática em sala 

de Aceleração I (6º e 7º) do ensino fundamental vespertino da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, na cidade de 

Três Lagoas/MS. A proposta foi aplicada em doze aulas, em um período de três semanas, com vistas a incorporar 

nas aulas de Língua Portuguesa uma metodologia de ensino de língua que parte do trabalho com os gêneros 

discursivos, no caso, o relato de experiência pessoal, para propiciar ao aluno maior domínio sobre as 

competências leitora e escritora (DOLZ;  SCHNEUWLY, 2004). Buscamos, por meio da testagem da sequência 

didática, verificar e avaliar reflexivamente a eficácia desta metodologia ao abranger o dinâmico sistema da 

linguagem e possibilitar ao aluno não apenas a leitura e a expressão oral ou escrita, mas também a reflexão sobre 

o sistema linguístico (MARCUSCHI, 1997; BAKHTIN, 1992). Propõe-se ainda a discussão sobre os ganhos obtidos 

com a testagem no âmbito da Proposta Pedagógica das Classes de Aceleração, que oferece àqueles que 

interromperam o fluxo do trabalho pedagógico, condições de retomar saberes, de aprender e de avançar, levando 

em conta novas percepções da realidade, dos direitos e deveres sociais e da responsabilidade crescente por seus 

atos, bem como a constituição ou reformulação de valores e novos desdobramentos para o exercício da 

cidadania. Os resultados foram organizados a partir da verificação dos textos produzidos pelos alunos e da 

reflexão sobre os ganhos obtidos em cada módulo trabalhado no que se refere aos conteúdos factuais, 

conceituais, atitudinais e procedimentais. À luz da análise dos PCNs de Língua Portuguesa (1998) e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente — ECA, os resultados apontam que o trabalho com a linguagem, alicerçado na 

metodologia de sequências didáticas, aumenta o envolvimento do aluno com o tema da aula e o torna capaz de 

refletir sobre a língua e identificar as novas informações aprendidas, mesmo havendo grande número de faltas 

dos alunos. Observamos também a necessidade de se ressaltar que a medida do sucesso do projeto na sala de 

aceleração precisa ser a avaliação permanente por parte do professor em relação à ocorrência ou não de 

aprendizagem diante das situações didáticas apresentadas e que a diminuição da evasão é um índice importante, 

mas não o único para evidenciar se houve avanços na aprendizagem. Concluímos que o trabalho com sequências 

didáticas desafia o professor a criar situações de ensino e aprendizagem mais eficazes para esta modalidade de 

ensino. 

Palavras-chave 

Sala de aceleração; Gênero discursivo; Sequência didática. 
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Reflexão sobre elaboração e aplicação de Sequência Didática 

Letras/Português - CPTL 

PERICO, I.I. 

FACCIONI, F. 

OLIVEIRA, T.T.C. 

Resumo 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Letras do campus de Três Lagoas 

(CPTL) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desenvolveu duas sequências didáticas no 

primeiro quadrimestre de 2014. A primeira voltada à perspectiva da infância e a segunda com olhar para a 

adolescência. O presente trabalho pretende discutir sobre o processo de escola de material didático para a 

elaboração da sequência que tratou da temática da “Adolescência” com base nos estudiosos DOLZ e SCHNEUWLY 

(2004), os quais apontam a possibilidade de trabalhar uma temática e uma necessidade linguística, tomando com 

base o gênero discursivo. Nessa perspectiva teórica, nossas unidades de análise foram tanto a aplicação da 

sequência didática, em sala de aula do ensino fundamental II (7º ano), quanto à investigação dos saberes 

alcançados pelos alunos.  A motivação da temática surgiu a partir da preocupação dos educadores brasileiros 

com a realidade dos adolescentes e como estes organizam a quantidade de informações que lhes é fornecida. A 

sequência em questão possui esta problemática como tema e trabalha com o intuito de inserir nos alunos a 

necessidade de reflexão sobre o que desejam para o futuro. O método aplicado visa o despertar do tema nos 

educandos, em sincronia com o trabalho com o sistema linguístico, a partir de relatos pessoais, textos literários, 

discursos orais e vídeos cotidianos. Os módulos inseridos na sequência propõem a elaboração de um resumo 

sobre um vídeo atual, a produção e correção de um relato pessoal e, como produção final, uma carta. Por fim, o 

produto final da sequência desenvolvida foi uma cápsula do tempo, dentro da qual os alunos colocaram suas 

cartas e desejos para um futuro próximo. A produção deste material didático foi realizada no período de 

fevereiro e março de 2014, enquanto sua aplicação fez-se em duas escolas diferentes e quatro turmas distintas, 

durante 12 aulas no período de abril e maio de 2014. No entanto, a reflexão sobre a aplicação toma por base a 

troca de informações entre os pibidianos responsáveis por cada turma e suas observações e necessidade 

constatadas. Do ponto de vista teórico, esta proposta inspira-se nos conceitos de aulas de línguas, aulas 

diferenciadas e postura reflexiva dos professores de ALARCÃO (1996), ALMEIDA FILHO (1998), GERALDI (1987) 

e FREITAS (2002), juntamente com os quesitos tratados nos PCNs de Língua Portuguesa (1998). 

Palavras-chave 

Elaboração; Sequência Didática; Adolescência. 
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Um relato de experiência: aplicando sequências didáticas no ensino fundamental 

Letras/Português - CPTL 

SILVA, T. J. 

SILVA, F. A. 

SOUZA, E. E. 

Resumo 

Este trabalho apresenta um relato de experiência de aplicação de sequência didática vivenciado pelos bolsistas 

do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do curso de Letras na Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul (UFMS/ CPTL), em uma escola pública estadual da cidade de Três Lagoas – MS, em duas 

salas de aula de sexto ano do ensino fundamental 2. Os objetivos da sequência didática com o tema “Baú da Velha 

Infância”, são: (1) o resgate da infância, já esquecida por eles, embora sejam crianças na média dos doze anos; (2) 

a expansão da competência leitora e escritora dos alunos; e (3) a apresentação ao professor de uma proposta de 

trabalho diferenciado e sequenciado a partir dos gêneros textuais fábula e apólogo. Este estudo se apoia em uma 

metodologia interacionista, seguindo a metodologia de Sequência Didática apresentada em Schneuwly e Dolz 

(2004), que viabiliza a interação entre aluno-professor, professor-aluno e aluno-aluno. Com as leituras e as suas 

consecutivas intepretações, os alunos interagiram com os textos apresentados e os interpretaram. Isso aconteceu 

com os dois textos trabalhados: O leão e o rato, de Esopo, e Um apólogo, de Machado de Assis. Os produtos finais 

foram: relatos dos pais ou responsáveis dos alunos ou pessoas mais velhas, histórias baseadas nos gêneros 

citados a cima, um baú com brinquedos produzidos pelos próprios alunos em uma oficina de brinquedos, 

utilizando materiais recicláveis, e um livro, contendo todas essas produções textuais. Todos esses produtos 

foram elaborados pelos próprios alunos, com suporte dos pibidianos, das professoras titulares, da coordenação 

pedagógica e da direção escolar. Concluiu-se que a troca de experiência vivida tanto para pibidianos quanto para 

professores e alunos foi satisfatória, uma vez que foram alcançados os objetivos de expandir o domínio 

linguístico dos alunos e de estabelecer a importância de se viver cada fase da vida, resgatando os valores que 

pareciam já estarem perdidos. Cumpre reforçar a importância da aproximação dos pibidianos com a docência 

para seu preparo como futuros professores, já que durante a ação se compartilha a aula com os professores da 

escola, ressaltando a importância de se elaborar um plano de aula de forma sequenciada, que possa ser 

multiplicado e utilizado em outras salas e até mesmo em outras escolas. 

Palavras-chave 

Infância; Sequência didática; . 
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Os problemas da Matemática : ações iniciais de um grupo de pibidianos. 

Matemática  - CPAQ 

OLIVEIRA, S. G. da S. 

FERREIRA, R. de L. 

OLIVEIRA, E. L. de 

Resumo 

Ao iniciarmos os trabalhos do projeto PIBID/CPAQ/ Matemática nos deparamos com uma indagação: quais as 

ações que devemos promover na escola, juntamente aos alunos, para contemplar os objetivos do programa? 

Após esta indagação decidimos que para atender de forma significativa os alunos e contemplar também, a nossa 

formação, aplicaríamos uma avaliação que pudesse nos fornecer dados relacionados aos conteúdos que os alunos 

tinham se apropriado até a série em que se encontravam. O PIBID de matemática do CPAQ é constituído por doze 

(12) integrantes que desenvolvem o projeto na Escola Estadual Cândido Mariano, com as turmas do 6º ano A, 7º 

ano B, 8º ano B e 9º ano C. Para melhor trabalhar com essas turmas os pibianos dividiram-se em quatro grupos 

com três integrantes cada. Dentre as várias turmas das séries finais do Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, 

optamos pelas citadas anteriormente obedecendo a um único critério, necessidade da turma. Seria, então, 

necessário estabelecermos uma ação que contemplasse esse critério. Encaminhamos os trabalhos e elaboramos 

como primeira ação, em todas as turmas das séries finais do Ensino Fundamental, avaliação diagnóstica, o que 

segundo Luckesi (2007) pode ser entendida como uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de 

desenvolvimento do aluno, o que nos forneceria elementos para verificar a apropriação de conteúdos, por parte 

dos alunos, orientando assim nossas ações futuras. A ideia central dessa avaliação, para o PIBID, foi descobrir 

quais conhecimentos matemáticos os alunos mobilizam para realizar as atividades e no que estão 

fundamentadas. Não tivemos a intenção de utilizá-la para classificar os alunos, como bons ou ruins, o que ficou 

claro desde o primeiro momento, mas sim de poder, por meio dela, ajustarmos nosso plano de ação e iniciarmos 

de fato os trabalhos do projeto. As avaliações foram planejadas contendo 10 (dez) atividades cada, organizadas 

com conteúdos básicos de matemática (quatro operações, porcentagem, regra de três, sequências, funções) 

dispostos seguindo os critérios abaixo: 

• A avaliação do 6º ano continha questões que abordavam conteúdos do 5º ano e os conteúdos 

apresentados no 1º e 2º bimestres do 6º ano; 

• A avaliação do 7º ano continha oito questões que abordavam conteúdos do 7º ano e duas do 6º ano; 

• No 8º ano foram aplicadas seis questões do 8º ano, duas do 7º e duas do 6º ano; 

• No 9º ano foram aplicadas quatro questões do 9º ano, duas do 8º, duas do 7º e duas do 6º ano. 

 Pode-se notar que as avaliações de cada turma abrangiam tanto o conhecimento adquirido no próprio ano 

escolar, quanto o adquirido em anos anteriores. Inferimos que, assim seria possível estabelecer um panorama 

real de apropriação de conteúdos. As avaliações foram realizadas separadamente, ou seja, cada grupo aplicou-a 

na sua sala correspondente. Em um segundo momento, cada grupo analisou e corrigiu as avaliações que aplicou e 

posteriormente reuniram-se todos os pibidianos para discutir os resultados obtidos que, foram expostos por 

meio de gráficos. 



III Encontro do PIBID - UFMS 

6 a 8 de outubro de 2014 

 

www.pibid.ufms.br 

 

101 

Palavras-chave 

avaliação; apropriação de conteúdos; resultados. 

"Em FormAção" e as oficinas de Formação Continuada de Professores: Laboratório de 

Educação Matemática 

Matemática  - CPAR 

MAINARDES, F. S. 

RODRIGUES, T. D. 

OLIVEIRA, L. Q. 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar as atividades realizadas pelo Programa Institucional de Bolsa Iniciação a 

Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Campus de Paranaíba em suas atividades na Frente de Atuação “Em FormAção”. Esta Frente tem o intuito de 

colaborar, a partir do oferecimento de minicursos, oficinas, palestras, grupos de estudos, dentre outros, com a 

formação continuada dos professores que já estão em atividades. Dentre as atividades já realizadas temos duas 

oficinas com os professores da escola parceira José Garcia Leal, estas oficinas abordaram softwares educativos 

relacionados à Educação Matemática tais como Superlogo e Geogebra. Estes cursos também foram 

disponibilizados em CD, de modo que além da oficina presencial pudéssemos oferecê-la à distância e assim 

alcançar um número maior de professores. Atualmente, estão em fase de desenvolvimento, com previsão de 

oferecimento em 31 de outubro de 2014, três oficinas sobre jogos e materiais do “Laboratório de Educação 

Matemática” que serão oferecidas tanto aos professores da Escola José Garcia Leal e quanto aos demais 

professores de Matemática da rede pública de Paranaíba. As oficinas em desenvolvimento têm como tema Torre 

de Hanói, Cata-vento e Mancala. Para o desenvolvimento das oficinas o grupo foi dividido em três equipes e cada 

uma será responsável por uma oficina e nelas serão discutidos aspectos teóricos e o papel do Laboratório no 

processo de ensino e aprendizagem, bem como utilização prática destes materiais em sala de aula. Os materiais 

destas oficinas são confeccionados com materiais recicláveis ou de baixo custo, serão construídos pelos 

participantes. O objetivo destas oficinas é contribuir para a formação continuada dos professores, no intuito de 

corroborar com seus conhecimentos, facilitar o ensino e aprendizado de alguns conteúdos matemáticos e propor 

aos professores algumas noções de como utilizar os jogos relacionados com a Matemática. 

Palavras-chave 

Laboratório de Ensino de Matemática; Em FormAção; Formação Continuada de Professores. 
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Aprendendo Matemática por meio do jogo Stop: uma experiência no 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

Matemática  - CPAR 

PEDROSO, S. L. 

BONFIM, S. H. 

BRANDÃO, M. A. 

Resumo 

A visão que prevalece para conceituar atividades que proporcionem a capacidade intelectual e o conceito que os 

alunos aprendam é indispensável no processo de ensino aprendizagem dos mesmos. Neste sentido, a atividade 

proposta para a sequência didática o “Stop da Matemática” foi elaborada com o objetivo de proporcionar aos 

alunos que a matemática, em sua amplitude, pode transformar-se a partir de brincadeiras e proporcionar 

aprendizado, no momento que há uma condução lógica na proposta. O entendimento que os alunos buscam para 

resolver de forma rápida os problemas propostos remetem ao raciocínio lógico e ao interesse em aprender para 

participar de forma igualitária, juntamente com os outros participantes da brincadeira. Para que os alunos 

aprendam e, principalmente, se interessem pela Matemática, as metodologias de ensino devem frequentemente 

ser inovadas e repensadas atividades e conteúdos conduzam os alunos a curiosidade e progressivamente ao 

interesse e aprendizado. Neste sentido, apresentamos o exemplo de uma experiência de ensino realizada no 6º 

ano da Escola Gustavo Rodrigues da Silva parceira do projeto PIBID/MAT. Na aplicação da atividade buscou-se 

que as operações a serem realizadas fossem com números inteiros, pois assim, possibilitaria que os alunos não 

desistissem logo da divisão. Observou ser esta uma boa opção de escolha. A brincadeira do modo como foi 

aplicada recebeu o interesse da maior parte dos alunos, porém a dificuldade dos mesmos em tabuada, resolução 

de divisões, dentre outros trouxe dificuldades para a aplicação da sequência. Como a aplicação foi elaborada para 

o sexto ano do Ensino Fundamental foram usados apenas as quatro operações matemáticas básicas no jogo 

(adição, subtração, divisão e multiplicação). Outro objetivo da proposta foi fazer com que os alunos se 

interessassem em elaborar o jogo de maneira que surgissem dificuldades e, com isso à percepção matemática de 

modelos novos para a brincadeira iria fazer com que manipulem as operações e posteriormente realizassem com 

menor dificuldade. Em consonância com Jean Piaget, o desenvolvimento cognitivo evolui de forma gradativa, 

envolvendo fases de desenvolvimento desde o período sensório-motor até o período das operações formais. 

Sendo assim, o modo de trabalho para que os alunos se desenvolvam deve ser realizados de forma que a 

capacidade dos mesmos seja compreendida para a elaboração de atividades condizentes com o aprendizado. 

Palavras-chave 

PIBID; Stop; Ensino de Matemática. 
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Atividades com o Laboratório de Educação Matemática: Cataventos 

Matemática  - CPAR 

CARDOZO, T. A. 

ARRUDA, M. F. 

PARACATU, A. A. 

Resumo 

Este resumo tem como escopo principal expor uma das sequências didáticas desenvolvidas para o projeto: 

Laboratório de Ensino de Matemática: aprender a aprender e aprender a cooperar, desenvolvido pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Paranaíba (CPAR) em parceria com a Escola Estadual José 

Garcia Leal. Esta atividade está aliada a uma das frentes de atuação do PIBID: Saber-Crescer, que tem por 

finalidade proporcionar aos bolsistas do PIBID experiências de docência e possibilitar a realização sequências 

didáticas baseadas em orientações das Tendências em Educação Matemática através de oficinas com alunos da 

escola parceira interessados em estudar Matemática além do que é trabalhado em sala de aula. Atualmente o 

grupo tem trabalhado com a Tendência Laboratório de Educação Matemática – LEM que aborda a construção, 

uso e reflexão de materiais manipulativos, jogos, softwares e seus usos no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática. Para o trabalho na escola parceira foram escolhidos inicialmente os materiais: Cataventos, Mancala 

e Torre de Hanói e este trabalho iremos apresentar a sequência didática que se refere ao material cataventos 

oferecida aos alunos do Ensino Médio. Para a execução desta oficina as atividades foram dividas em duas partes, 

sendo, que a primeira parte contempla a construção com régua e compasso das figuras geométricas triângulo, 

quadrado e pentágono, que são as figuras geradoras para a construção dos cataventos, realizadas com aos alunos 

passo a passo e a posterior construção dos cataventos. A segunda parte foi destinada a discussão dos conceitos 

matemáticos necessários para a construção das figuras geométricas, tais como, reta, ponto, mediatriz, bissetriz, 

reta paralela, reta perpendicular; circunferência, raio, ponto médio, bem como, os principais elementos dos: 

triângulo, quadrado e pentágono. Os materiais usados nesta atividade são: régua, compasso, lápis, papel colorido, 

tesoura, espeto de churrasco, tachinhas. 

Palavras-chave 

Laboratório de Ensino de Matemática; Sequências Didáticas; Régua e compasso. 

Informatizando a Matemática - Equações Quadráticas. 

Matemática  - CPAR 

SILVA, M. V. S. 

BONFIM, S. H. 

SANTOS, N. F. V. 

Resumo 

Neste trabalho apresento um relato sobre a possibilidade de utilização da informática como auxílio no ensino da 

equação quadrática, ou seja, de 2º grau que ocorreu em meados do mês de agosto de 2013. Realizada através do 
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PIBID, essa ação contou com a colaboração dos alunos da Escola Estadual Gustavo Rodrigues da Silva (parceira 

no nosso projeto PIBID), com o professor de matemática Weliton, e de outros dois bolsistas do projeto, a saber, 

os alunos Mateus Souza Diniz Queiroz e Danilo Geronimo Machado Tornich, além do auxílio/supervisão da 

coordenadora do projeto a profa. Sabrina Helena Bonfim. Com a ajuda de todos citados acima, elaboramos uma 

sequencia didática sobre o conteúdo de equação quadrática para ser aplicada com o uso do software GEOGEBRA, 

ferramenta esta que ajuda  o aluno em uma melhor compreensão das curvas, pontos de máximo e mínimo, 

presentes numa parábola, auxiliando assim os alunos, principalmente no tocante a manipulação e visualização de 

propriedades, dentre outros. Tal atividade foi montada da seguinte maneira. Primeiramente a parte teórica,  

nesta, ainda em sala de aula, estudamos o conteúdo com os alunos, explicando passo-a-passo, o uso de cada 

fórmula e como é composta uma equação quadrática, a inversão da parábola, e o porquê e quando isso acontece. 

Num segundo momento, agora no Laboratório de Informática, foi possível aos alunos  executarem na prática o 

que aprendeu em sala de aula, contando sempre com nosso auxílio. Fizemos uma pequena lista de exercícios, 

contendo umas equações, que com o uso do GEOGEBRA, foram jogando uma a uma no campo de entrada do 

software, e analisando o comportamento de cada equação e seu gráfico. Com essas anotações feitas, pedimos 

para que os alunos resolvessem cada equação, pois seria atribuída uma nota a essa atividade. Os alunos se 

mostraram bastante receptivo a essa ação, já que não é algo muito usual na escola, usar o Laboratório de 

informática no ensino de Matemática, uma vez que nem o próprio professor da disciplina tinha conhecimento de 

tal software. O mais complicado para os alunos foi o manuseio dele (software), pois pra quem nunca ouviu falar 

nele, pode ser um pouco complicado seu uso. No entanto, apesar dessas pequenas dificuldades, os alunos tiveram 

um bom rendimento na aula, (fato observado pelas fichas avaliativas) conseguiram entender o conteúdo, não só 

“decorar”, como se é habitual verificar no manuseio de atividades envolvendo fórmulas. Logo, tendo com base 

essa aula, acredita-se, pelo menos que tange a esta experiência que a inserção de uma ou duas aulas 

diferenciadas no bimestre, tais como com o uso de laboratório ou “oficina” de resolução de problemas, por 

exemplo, a aula se tornaria mais dinâmica e, por conseguinte, o rendimento pudesse aumentar. 

Palavras-chave 

PIBID; Equações Quadráticas; Geogebra. 

O desafio de ensinar Matemática: criando novos espaços de aprendizagem. 

Matemática  - CPAR 

TORNICH, D. G. M. 

QUEIROZ, M. S. D. 

SANTOS, N. F. V. dos. 

Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo principal apresentar o relato de uma ação desenvolvida pelo programa de 

iniciação à docência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, PIBID, no qual possui uma parceria com a 

Escola Estadual Gustavo Rodrigues da Silva em conjunto com os alunos bolsistas do curso de Matemática-

Licenciatura, do campus de Paranaíba. Os resultados proporcionados por esse processo são de extrema 

importância para as experiências formativas desenvolvidas pelo projeto PIBID e diante disso podemos concluir 
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que a aprendizagem dos alunos depende quase que completamente das práticas que os professores fornecem no 

cotidiano em sala de aula. A ação citada anteriormente trata-se de uma monitoria oferecida ao 1º ano do Ensino 

Médio, no horário contra turno, que procura dinamizar o conteúdo aprendido em sala com o professor e, assim 

criar um ambiente inovador para o aluno. Esse ambiente faz com que o aluno se sinta como o principal agente da 

aprendizagem e assim possa a vir desenvolver seu raciocínio entendendo que a matemática não é apenas uma 

disciplina, mas sim, uma ciência fundamental para sua vida. A importância de uma ação que visa à melhoria do 

desempenho escolar do aluno foi dada em 2000 no Conselho Nacional de Professores de Matemática (NCTM), 

que defendeu que os estudantes devem entender a matemática, construindo ativamente novos conhecimentos 

com sua experiência e seu conhecimento prévio. Desse modo, a monitoria oferecida está baseada em um ensino 

vertical dos assuntos matemáticos e também nas conexões ao mundo real e às outras disciplinas. Convém ainda, 

ressaltar que as consequências e resultados foram positivos no quadro de ensino e aprendizagem dos alunos, de 

modo, que a professora supervisora comunicou um avanço significativo no aproveitamento das notas bimestrais 

e também na interação com a disciplina de matemática entre os estudantes. Os bolsistas procuraram utilizar 

todos os meios disponíveis para fazer do ensino da matemática um espaço mais atrativo e operante em todas as 

monitorias, que costumavam ter em média dez alunos. Acrescenta-se também, que essa atividade de observação 

e ensino tem respaldo nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), quando tratamos sobre o papel formativo 

da Matemática que apresenta ao aluno o conhecimento de novas informações e instrumentos necessários para 

que seja possível ele continuar aprendendo. 

Palavras-chave 

Monitoria; PIBID; Aprendizagem. 

O Mancala e algumas possibilidades de uso em aulas de Matemática 

Matemática  - CPAR 

BARBOSA, M. A. 

SILVA, B. J. 

SILVA, W. A. 

Resumo 

O presente trabalho objetiva mostrar como o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID tem 

colaborado na formação inicial dos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul – UFMS, Campus de Paranaíba. Para tanto, apresentaremos uma atividade desenvolvida na 

Frente de Atuação Saber-Crescer, que se dedica a trabalhar com alunos da escola parceira que se interessam em 

estudar Matemática além do que é ensinado em aula, a partir de atividades desenvolvidas orientadas pelas 

Tendências em Educação Matemática. As atividades que apresentaremos diz respeito à Tendência “Laboratório 

de Educação Matemática” e para tanto, será apresentada a sequência didática que toma como base o Jogo 

Mancala no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, realizada na Escola José Garcia Leal, com os 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio. A palavra mancala origina-se do árabe naqaala, que significa mover. 

Estes jogos espalharam-se por vários continentes, tornando-o muito popular na África. Assim os mancalas 

constituem uma família de jogos em que o tabuleiro pode ter duas, três ou quatro fileiras de buracos, nos quais 
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são distribuídas sementes. Deve ser jogado por duas pessoas, onde esses se alternam, distribuindo as sementes 

na cavidade escolhida, uma a uma, no sentido anti-horário. O vencedor será aquele que adquirir o maior número 

de sementes. Aparentemente simples, o mancala requer concentração, antecipação, cálculo mental e muita 

prática, sendo necessário analisar a melhor jogada, bem como antever os ataques do adversário. Assim, nesse 

jogo é trabalhado o raciocínio lógico, agilidade manual, noções de quantidade, elaboração de estratégia, 

operações básicas mentais, socialização e cooperação dos participantes, sendo todos muito importantes na 

resolução de problemas. Para a construção do Mancala nas oficinas foram usadas caixas de ovos como o 

tabuleiro, sementes e tintas, todo o processo foi realizado com os alunos que produziram os materiais usados. 

Palavras-chave 

Mancala; Saber-Crescer; Sequências Didáticas. 

PIBID - UFMS: ações do sub-projeto de Matemática em Paranaíba 

Matemática  - CPAR 

RODRIGUES, T. D. 

BONFIM, S. H. 

Resumo 

O subprojeto PIBID do curso de Matemática do campus de Paranaíba, em andamento a partir da aprovação do 

edital de 2014, possui uma equipe formada pelos coordenadores, professores da UFMS, Sabrina Helena Bonfim e 

Thiago Donda Rodrigues, quatro supervisoras nas duas escolas parceiras, graduadas em Matemática, que 

lecionam nos Ensinos Fundamental e Médio, e por vinte e um alunos do curso de Licenciatura em Matemática. As 

escolas estaduais Gustavo Rodrigues da Silva e José Garcia Leal, localizadas no município, vem sendo parceiras 

do projeto desde o início de suas atividades que são realizadas prioritariamente no Ensino Médio, mas também 

com atuação no Ensino Fundamental. No âmbito geral, destacam-se atividades do grupo como: monitoria, que 

visam minimizar/sanar as dúvidas dos alunos da escola; realização de sequências didáticas diferenciadas, que 

objetiva a aproximação do pibidiano a prática docente e o contato com as Tendências em Educação Matemática; 

atividades voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Jornadas da Matemática, que visam o estudo 

mais aprofundado dos conteúdos; elaboração e aplicação de questionários de natureza sócio-econômico-

educativo; atividades voltadas a Formação Inicial e Continuada de Professores, tais como, oficinas, palestras, 

minicursos, dentre outras; grupos de estudos de assuntos relacionado a Educação Matemática; atividades que 

abordam temas transversais, tais como, saraus, feiras científicas; Estas atividades, dependendo de seus objetivos, 

são feitas em turno e/ou contra turno. Como dinâmica organizacional, o grupo realiza reuniões semanais nas 

dependências do CPAR divididas em dois momentos: no primeiro com reuniões em que se estabelece a agenda 

da semana, mês ou bimestre e as ações a serem realizadas e em um segundo momento dedicado a realização de 

estudos, discussões e reflexões teóricas da prática desenvolvida pelo grupo, com base na concepção teórica do 

projeto, dentre outros. O grupo também participa das reuniões realizadas nas escolas parceiras, tais como de 

pais e mestres, de início de ano entre direção, coordenação e professores, dentre outras. Além disso, sempre que 

necessário, são realizadas reuniões in loco. 

Palavras-chave 
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PIBID; Educação Matemática; . 

Resolvendo problemas: sólidos geométricos e seus aspectos matemáticos. 

Matemática  - CPAR 

SANTOS, N. F. V. dos. 

SILVA, M. V. S. da. 

BONFIM, S. H. 

Resumo 

A arte de resolver problemas está presente em muitas áreas e aspectos da vida. Por isso, esse trabalho 

apresentará uma experiência em sala de aula, que evidencia a prática da resolução de problemas em matemática, 

primeiramente desenvolvida por Polya e depois resgatada por alguns autores que contribuíram para o 

desenvolvimento desse recurso na atualidade. É importante destacar que quando os alunos são inseridos nesse 

contexto, eles fazem parte de uma experiência de aprendizagem e interação, na qual permite um maior 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. A metodologia de resolução de problemas é tão importante que 

alcançou reconhecimento nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), sendo citada como uma ferramenta na 

qual permite que o aluno alcance sua autonomia, sua capacidade de comunicação e argumentação e, 

principalmente, a aquisição da sua autoconfiança. Existem várias definições do conceito "problema", sendo 

assim, podemos fazer uma citação de Walle (2009) sobre o que vem a ser um problema, e esse autor confirma 

que um problema pode ser definido como qualquer tarefa ou atividade na qual não apresente regras e nem um 

método pronto para sua resolução, logo podemos adequar a situação para tracejar um caminho no qual será 

primordial para a resolução do problema. A experiência citada anteriormente decorre de uma seqüência didática 

em sala, que contou com a participação do 2º ano do Ensino médio da Escola Estadual Gustavo Rodrigues da 

Silva, parceira do projeto PIBID, na qual abordou o conteúdo sobre "Os sólidos geométricos e suas 

propriedades", e para essa seqüência os materiais utilizados foram alguns sólidos de acrílico (adquirido com 

verbas do PIBID), onde foi possível fazer a dedução e a demonstração das fórmulas dos volumes de cada um e 

mostrar também alguns aspectos matemáticos dos mesmos. A seqüência foi realizada em três etapas, com a 

contribuição dos bolsistas do Programa de Iniciação a Docência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

que são alunos do curso de Licenciatura em Matemática do campus de Paranaíba. Todavia, os bolsistas aprendem 

sobre essa prática, pois sabemos o quanto ela pode ser eficaz no ensino da matemática, visando à 

democratização do conhecimento adquirido pela resolução de problemas propostos entre os alunos. Contudo, o 

exercício de resolver problemas é muito utilizado na matemática, e por isso, deve ser conduzido corretamente 

pelo orientador que estiver fazendo uso dessa prática em sala de aula, de modo que, o mesmo possa atingir seus 

objetivos mediante a um ambiente produtivo e avaliativo, pois a resolução de problemas permite a interpretação 

e o desenvolvimento intelectual por parte do aluno. 

Palavras-chave 

Resolução de Problemas; PIBID; Sólidos Geométricos. 
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Torre de Hanói no Ensino Médio: algumas experiências 

Matemática  - CPAR 

Silva, C. C. M. 

Silva, A. F. 

Silva, E. M 

Resumo 

Nesta comunicação, apresentaremos o projeto “Laboratório de Educação Matemática: aprender a aprender e 

aprender a cooperar”, que faz parte da Frente de Atuação Saber- Crescer, cujo objetivo é desenvolver de forma 

diferenciada conteúdos de Matemática a partir das Tendências em Educação Matemática com alunos que 

apresentem habilidades/interesse pela disciplina, desenvolvido pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, Campus de Paranaíba, em parceria com a Escola Estadual José Garcia Leal.  O trabalho teve como objetivo 

propor atividades com materiais do “Laboratório de Educação Matemática” com alunos do 2º ano Ensino Médio 

da escola parceira. Para tanto, a atividade conta com a construção de materiais manipuláveis em conjunto com os 

alunos, que podem ser confeccionados com materiais de baixo custo ou mesmo recicláveis. Apresentaremos as 

atividades realizadas com o jogo Torre de Hanói, também conhecida por torre de bramanismo ou quebra-

cabeças do fim do mundo, que foi inventada e vendida como brinquedo, no ano de 1883, pelo matemático francês 

Edouard Lucas. O jogo é formado por uma base com três hastes iguais e discos com tamanhos diferentes. Em uma 

das hastes encontram-se colocados todos os discos dispostos do maior para o menor e o objetivo do jogo é trocar 

todos os discos de haste com o menor número possível de movimentos, de modo que só se pode mover um de 

cada vez, sem deixar um disco de diâmetro maior sobre um de diâmetro menor. Para a atividade foram 

confeccionadas algumas Torres pelos alunos e em seguida foi explicado às regras e então passamos a 

acompanhar o desenvolvimento de cada educando frente ao jogo e na sequência foram feitas as devidas 

aplicações. Este jogo tem como finalidade contribuir para a reflexão dos alunos em relação aos conceitos 

matemáticos, como por exemplo, entendimento de função exponencial e progressão geométrica e também dando 

ênfase na capacidade de raciocínio lógico do aluno. 

Palavras-chave 

Torre de Hanói; Laboratório de Educação Matemática; Fazer-Crescer. 

Torre de Hanói: uma experiência dos jogos no processo de aprendizagem Matemática 

Matemática  - CPAR 

GONÇALVES, M.  dos R. 

REIS, M. G. L. dos. 

BONFIM, S. H. 

Resumo 

Apresentamos neste trabalho a experiência de uma sequência didática realizada no segundo ano do ensino 

médio na Escola Estadual Gustavo Rodrigues da Silva, no município de Paranaíba, com objetivos de ensinar 
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sucessões numéricas e explorar o jogo torre de Hanói, idealizado por Eduard Lucas e aqui usado como material 

de auxilio no processo de construção do conhecimento matemático. Como abordagem foi proposta uma aula 

dinâmica e investigativa buscando solucionar as perguntas junto com os alunos havendo assim a interação entre 

material (jogo) e professor-aluno onde o professor é visto como mediador do processo de ensino e 

aprendizagem. Desta forma o ensino deu-se de maneira que os pibidianos conduzissem os alunos a uma série de 

etapas que segundo Polya representam os passos para resolução de problema proposto, buscando recriar um 

novo cenário de aprendizagem e construindo novos conceitos, desempenhando o papel de mediador do 

conhecimento (futuro professor). Durante a atividade houveram eixos norteadores da aprendizagem, tais como o 

conhecimento compartilhado e a aprendizagem colaborativa (Ibiapina,2008),e a troca de informações entres os 

alunos que, trabalharam em grupo, visando a construção do conhecimento. Avaliamos a participação dos alunos 

pelos resultados ao decorrer da atividade pelos. Estes começaram a buscar soluções sozinhos, questionando os 

passos. Notamos assim o interesse do aluno não era apenas no objeto Torre de Hanói, mas atraído também pelas 

operações e manipulação do jogo desafiado assim a encontrar soluções. Com a sequência didática podemos 

experenciar que o processo de aprendizagem com auxílio de material didático e revendo métodos e práticas 

aplicadas em sala de aula procurando solucionar limitações e aumentar as potencialidade do ensino e 

consequentemente o aprendizado dos alunos. Inovando a prática de sala de aula, o desenvolvimento da 

aprendizagem não está nos jogos mas como ela produzida a partir das intervenções e desafios propostos aos 

alunos tornando possível o processo de ensino e aprendizagem mas agradável por meio de técnicas que produza 

inovação na construção de conhecimento dos alunos. Segundo Piaget (1978) “o conhecimento é como uma 

construção a partir da ação do sujeito numa interação do objeto”.  O aprendizado depende do educador e do 

educando e sua estrutura no processo de construção do conhecimento, a educação é uma área aplicada a 

descobertas da ciência que atuam junto com a rede de ensino. 

Palavras-chave 

Conhecimento; Aprendizagem; Ensino. 

Ações do Subprojeto/Pibid/Matemática/CPPP/UFMS desenvolvidas nas duas escolas 

estaduais e parceiras em 2013 e 2014 

Matemática  - CPPP 

CHIQUITIN, J. R. de S. 

BERNAL, K. L.C. 

SILVA, V. A. da 

Resumo 

Este trabalho descreve as ações do Subprojeto Programa de Iniciação de Bolsistas de Iniciação à Docência – 

PIBID do Curso de MATEMÁTICA da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – Campus de Ponta 

Porã – CPPP, nos anos de 2013 e 2014 que aconteceram em duas escolas públicas, parceiras do Projeto. Nessas 

ações, todos os participantes do projeto saem ganhando: os professores recebem ajuda dos acadêmicos na 

elaboração e no desenvolvimento de atividades; os professores contribuem com o acadêmico bolsista na sua 

formação no curso de Licenciatura em Matemática, uma vez que permitem que experimentem a docência já no 
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ambiente acadêmico, o que propicia um estreitamento da relação entre Universidade e Escola, e entre teoria e 

prática. Para os alunos da escola parceira, as ações permitem que vejam o quanto a Matemática ensinada na sala 

de aula é uma ciência interessante, necessária e ambientada ao nosso espaço cultural. Esta proposta surgiu 

quando professores regentes dessa disciplina, atuantes nas escolas parceiras, solicitaram uma contribuição dos 

Pibidianos, na forma de planejamento de aula, com o intuito de disponibilizar novos recursos para uma aula 

interessante, uma vez que, por conta da realidade enfrentada pelos professores -sala superlotada e uma lista 

exaustiva de conteúdos a serem ministrados - são fatores complicadores para que desenvolvam atividades 

diferenciadas. Dessa forma, após pesquisas e estudos, os Pibidianos elaboraram e desenvolveram ações, 

juntamente com coordenador e supervisores do PIBID, coordenadores e professores regentes das escolas 

parceiras. Por meio de relatos dos professores e observação em boletim de notas dos alunos foi possível 

perceber resultados satisfatórios quanto ao desempenho dos alunos, melhor rendimento escolar, não só na 

disciplina de matemática, mas, sobretudo, no contexto interdisciplinar. As atividades dessas ações 

demonstraram, ainda, o quanto a Matemática é interessante, importante e presente no cotidiano para o 

desenvolvimento de uma sociedade e, principalmente, do indivíduo/cidadão que nela se insere. 

Palavras-chave 

Iniciação à Docência; Ações e atividades; Ensino de Matemática. 

Gincana de Matemática: um relato de experiência 

Matemática  - CPPP 

ANTUNES, F. L. 

TORALES, J 

SILVA, V. A. da 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo relatar sobre a gincana de Matemática, uma das atividades desenvolvidas no 

subprojeto PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência de Matemática, da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul–UFMS, Campus de Ponta Porã – CPPP, executado na escola Estadual João 

Brembatti Calvoso, com turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A ação contou com a participação dos 

bolsistas Pibidianos envolvidos no subprojeto, a toda comunidade escolar da escola parceira e teve como 

proposta despertar o interesse dos alunos pela disciplina de Matemática, além de levá-los a perceber a 

importância e a presença da matemática nas atividades do cotidiano, sua aplicabilidade e a articulação com 

outras disciplinas. As atividades da gincana foram elaboradas de forma a trabalhar coletivamente com diferentes 

segmentos da matemática, visando à aprendizagem de álgebra, geometria e aritmética. Essas atividades 

aconteceram, também, como uma forma de envolver outras disciplinas, propiciando, assim, uma integração entre 

todos os eixos da escola. O projeto foi elaborado para oportunizar aos alunos do ensino público uma forma 

diferenciada de aprendizagem e minimizar as dificuldades encontradas principalmente na disciplina de 

Matemática, visando ao maior aproveitamento desses alunos e ao despertamento do prazer de aprender. Para a 

realização da Gincana utilizamos diferentes jogos e situações matemáticas, além de resolução de problemas de 

diferentes contextos, o que possibilitou o envolvimento e a aprendizagem, também, por parte da equipe 
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organizadora. Jogar envolve  disputa; dessa forma, promovemos a vontade de vencer e esta, na maioria das 

vezes, supera o medo de errar, o que consideramos positivo, visto que, no geral, as pessoas aprendem com o erro. 

Tivemos a participação de 300 alunos divididos em 14 equipes, com seus respectivos professores padrinhos 

(conselheiros de turma), comunidade escolar Calvoso, professores e acadêmicos convidados da UFMS – CPPP, 

pais e convidados da comunidade. Essa iniciativa propiciou uma aproximação e articulação entre o Ensino 

Superior e o Ensino Fundamental, na teoría e na prática, o que contribuiu para o processo de formação de 

professores e a melhoria da qualidade do ensino. 

Palavras-chave 

Pibid; Gincana de Matemática; Interdisciplinaridade. 

Neoplasticismo, Artes e Matemática – uma proposta interdisciplinar 

Matemática  - CPPP 

BALEJO, G. S. 

DORNELLES, B. C. M. 

SILVA, V. A. da 

Resumo 

Este trabalho descreve uma proposta interdisciplinar de ensino, na qual a utilização da Arte Neoplasticista abre 

uma oportunidade de se desenvolverem atividades que relacionem os conteúdos da disciplina de arte com os da 

matemática. A idealização da proposta tem como ponto de partida a preocupação com o déficit no aprendizado 

de grande parte dos estudantes brasileiros, comprovado por pesquisas como o PISA 2012 - Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes, e, por decorrência, com o elevado índice de evasões. Diante dessa 

realidade, percebemos a necessidade de inovar por meio da utilização de novas metodologias que destaquem a 

importância da interdisciplinaridade. A articulação das disciplinas de Artes e de Matemática tem como objetivo 

contextualizar e despertar nos alunos o senso de integração de conteúdos ensinados na escola. Cada área, em sua 

linha de pesquisa, faz parte de um cenário interligado e homogêneo que aponta para sua importância tanto no 

âmbito escolar quanto na vida cotidiana do estudante. Trata-se de um trabalho cuja atividade envolve o conteúdo 

de geometria - na disciplina de matemática, e de arte contemporânea - na disciplina de arte, a ser desenvolvida 

com alunos do 3º ano do ensino médio. O neoplasticismo foi um movimento artístico da vanguarda ligado à arte 

abstrata e tem seu estilo baseado em linhas verticais e horizontais, e figuras geométricas. Esta proposta 

interdisciplinar foi elaborada com base no referencial curricular sul-mato-grossense da rede estadual de Ensino 

(2013), para o terceiro ano do ensino médio, na área de Arte e Matemática. Para dar sustentação à proposta, 

selecionaram-se estudos dos autores Fazenda (2002), Jupiassú (1976), Gadotti (2004) e Morin (2002), 

pesquisadores das linhas da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade. Por percebermos, então, a importância de conceitos matemáticos de geometria plana no 

movimento neoplasticista, decidimos desenvolver esta proposta interdisciplinar, esperando que o professor, ao 

trabalhar essa metodologia, facilite um aprendizado que promova transformação na construção do 

conhecimento do aluno. 

Palavras-chave 
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Arte Contemporânea; Matemática; Interdisciplinaridade. 

O ensino de matemática para alunos surdos – proposta de pesquisa 

Matemática  - CPPP 

MORATO PINTO, G. 

KERKHOFF, P. C. 

SILVA, V. A. da 

Resumo 

Esta proposta de pesquisa originou-se a partir do nosso contato, como bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, com uma escola pública do município de Ponta Porã, que é referência em 

inclusão de alunos surdos. Nossa proposta é pesquisar sobre métodos de ensino da matemática para alunos 

surdos. A pesquisa prevê entrevistas com professores dessa escola para conhecer os métodos que são 

empregados no processo de ensino aos alunos com deficiência auditiva levando em conta os aspectos referentes 

à cultura surda, com ênfase nas características e singularidades dessas pessoas, uma vez que as dificuldades 

pertinentes aos alunos e aos professores, relacionadas ao ensino de Matemática, são perceptíveis na Declaração 

dos Direitos Humanos e reiteradas nas políticas educacionais dos países. Ainda existem milhões de crianças e 

adultos que são excluídos por serem portadores dessa deficiência. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010) apontam que dos 2.587.269 de pessoas que formam a população de Mato Grosso do Sul 

– MS, 107.609 possuem algum tipo de deficiência auditiva, ou seja, 4,15% da população do estado. É de se inferir 

que um bom percentual dessas pessoas sejam alunos das nossas escolas, razão por que somos levados à 

preocupação com as condições de aprendizado desses estudantes. É bem verdade que a educação especial se faz 

presente em todas as fases e níveis de ensino fundamental e, conforme definido nas diretrizes nacionais para a 

educação especial, é garantido o direito de acesso e permanência dos alunos com necessidades educativas 

especiais, com orientação para inclusão no sistema de ensino regular. A educação inclusiva aspira fazer efetivo o 

direito à educação, a igualdade de oportunidades e de participação. Uma das metas do Plano Nacional de 

Educação - PNE é que toda a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação deve ter acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

de preferência na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. A Matemática é, por si, uma 

das disciplinas cujo aprendizado é considerado complexo. Levando-se em conta essa premissa, e, com base no 

que foi possível observar em nossa experiência, como bolsistas pibidianos, em uma escola que atende alunos 

surdos, lançamo-nos ao estudo sobre novas possibilidades para o ensino da matemática para esse tipo de alunos, 

acreditando que a partir de uma Educação Inclusiva responsável acontecerão transformações sociais de enorme 

magnitude, pois o processo educativo para os surdos incide não somente na escola, mas nas experiências de 

aprendizagem cotidianas, estabelecendo vínculos entre os conteúdos escolares e o desenvolvimento social dos 

alunos. 

Palavras-chave 

Alunos Surdos; Inclusão; Ensino e Aprendizagem de Matemática. 
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O lúdico como ferramenta de trabalho na disciplina de Matemática 

Matemática  - CPPP 

SANTOS, A. 

REBÊLLO, P. C. D. 

SILVA, V. A. da 

Resumo 

Este trabalho pretende mostrar a importância do lúdico, de jogos e brincadeiras para o desenvolvimento e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. Para que isso se torne possível, é necessário ter clareza do que 

significa brincar, avaliar o papel do educador nesse processo lúdico e, ainda, compreender os benefícios que as 

atividades lúdicas trazem para o ambiente escolar. Nas brincadeiras os alunos desenvolvem algumas habilidades 

importantes como a atenção, a memória e a imaginação. Para que o aluno exercite sua capacidade de criar é 

indispensável que as experiências que ele vivencia em sala de aula sejam ricas e diversificadas. A educação 

lúdica, além de influenciar na formação desse aluno, contribui no seu preparo para a vida, torna-o mais atuante e 

envolvido, o que poderá influenciar na sua vida social. Nossa pesquisa tem base teórica em estudos que discutem 

a importância do jogo como elemento importante no processo da aprendizagem. Esses estudos, discussões e 

reflexões foram selecionados como forma de dar sustentabilidade e promover a credibilidade nesse recurso de 

aprendizagem, que, mesmo sendo já conhecido, tem sido visto com muita resistência por parte de alguns 

profissionais, uma vez que estes veem a ludicidade como perda de tempo, desgaste de energia e 

improdutividade. Nesse contexto, foram levantados aspectos importantes sobre a prática lúdica em matemática, 

que devem ser considerados por aqueles que desejam transformar suas aulas em um espaço democrático, ativo, 

participativo, além de estimular em seus alunos valores morais, éticos e sociais. A partir dos conceitos de jogos e 

brincadeiras, fez-se uma pesquisa de cunho bibliográfico sobre a presença do lúdico para o ensino de conteúdos 

matemáticos. É relevante a inclusão do jogo nas aulas de matemática, desde que aplicado de maneira coerente, 

planejada, com objetivos definidos e outras características pertinentes aos jogos, podendo contribuir na tarefa do 

professor de tornar os conteúdos curriculares compreensíveis e significativos, de forma satisfatória e prazerosa, 

além de facilitar a aprendizagem dos alunos no ensino da Matemática. 

Palavras-chave 

Ensino e Aprendizagem; Lúdico; Jogos Matemáticos. 
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Resolução de problemas no ensino de Matemática: proposta de atividade em sala de 

aula 

Matemática  - CPPP 

PEQUENO, D. A. da S. 

SILVA, V. A. da 

CHIQUITIN, J. R. de S. 

Resumo 

Este trabalho descreve o projeto Resolução de problemas no ensino de Matemática em sala de aula, uma 

proposta de atividade elaborada por bolsistas do subprojeto PIBID/Matemática. Para a consecução dessa 

proposta pretendemos utilizar o banco de dados da OBMEP, as provas aplicadas em anos anteriores e problemas 

retirados do livro de Polya (2006). A partir das dificuldades que os alunos demonstram ter em relação à 

resolução de problemas matemáticos, pensamos em um projeto que promovesse maior compreensão dos 

conteúdos e estimulasse os alunos a participarem da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 

OBMEP, a fim de demonstrar, para esses alunos, que é possível aprender Matemática por meio de uma das 

tendências em Educação Matemática Resolução de Problemas. Buscamos maneiras de desenvolver as atividades 

de modo que estejam relacionadas ao projeto da escola na qual serão realizadas. Como as questões da OBMEP 

são problemas que envolvem, além dos conteúdos de sala de aula, as situações do dia a dia, o raciocínio lógico e a 

interpretação dos problemas matemáticos, optamos por utilizar o conceito de resolução de problemas. O desafio 

desse projeto surgiu a partir de leituras e estudos de pesquisadores dessa área: Polya (2006), Dante (2000), 

Freitas e Bittar (2004), Pereira (1980), entre outros, que consideram a resolução de problemas como um dos 

temas mais difíceis de trabalhar em sala de aula, pois exige capacidade de raciocínio, além da necessidade de 

novas informações e o estabelecimento de relações entre elementos conhecidos e aquilo que está sendo pedido 

em determinado exercício. A proposta prevê a participação de 40 alunos do 8º ano do ensino fundamental. O 

desafio será desenvolver esse projeto com a realidade de sala de aula numerosa, com alunos de diferentes níveis 

de conhecimento e aprendizagem, que não tenham objetivos definidos quanto à participação da OBMEP. 

Acreditamos que este projeto será capaz de estimular a criatividade dos alunos, despertar-lhes a curiosidade 

pela resolução de problemas. Com a realização do projeto temos o objetivo, também, de investigar como se dará 

o processo em sala de aula. 

Palavras-chave 

Resolução de Problemas; Ensino de Matemática; OBMEP. 
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O estudo de Funções com o software Geogebra 

Matemática - CED/Bela Vista 

ARCE, N. S. de S. 

BRITTO, A. S. 

ROCHA, A. M. da 

Resumo 

Este trabalho tem por escopo descrever as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos participantes do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), modalidade a distância, do polo de apoio presencial de Bela 

Vista/MS. As atividades do grupo são desenvolvidas na Escola Estadual Ester Silva. Com base nas necessidades 

apontadas pelos professores desse local que relatam o fato de os alunos apresentarem dificuldades em relação 

ao estudo de diversos conteúdos matemáticos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, pensou-se 

em duas ações a serem desenvolvidas nessa instituição. Inicialmente, foram oferecidos diariamente plantões de 

dúvidas na escola, com duração de 1 hora, após o horário das aulas do período vespertino. Vale ressaltar que 

nesse momento os acadêmicos discutiam dúvidas relativas a diversos conteúdos do ensino fundamental e ensino 

médio. Com o desenvolvimento dessa atividade, observou-se que os alunos manuseiam com grande facilidade 

artefatos tecnológicos, tais como: tablets, celulares e notebooks. Com o intuito de aproveitar o interesse dos 

estudantes pela tecnologia para discutir um tema matemático com uma abordagem diferenciada da sala de aula 

tradicional, diversas leituras foram realizadas pelo grupo no sentido de buscar conhecimentos em relação ao uso 

da tecnologia para o ensino de Matemática. Dessa forma, surgiu a ideia da segunda ação, ou seja, elaborar uma 

oficina que contemplasse a utilização do computador como ferramenta educativa para o estudo dos conceitos de 

função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Mais especificamente, pretende-se 

estudar o comportamento dos gráficos dessas funções. Para essa oficina optou-se pelo software geogebra, uma 

vez que esse programa permite realizar um estudo com o tema de forma que os alunos sejam levados a elaborar 

conjecturas. Espera-se com essas ações contribuir com a aprendizagem dos estudantes e motivá-los a estudar 

Matemática. 

Palavras-chave 

ensino de Matemática; Tecnologia; Funções. 

Área e Perímetro: uma proposta de trabalho na sala de aula da professora supervisora 

Matemática - CED/São G do Oeste 

BARBOSA, E. P. B. 

SILVA, A. A. 

ANDRADE, M. F. I. O. 

Resumo 

Neste projeto tivemos por objetivo a construção de uma casinha de boneca para os alunos do Ensino 

Fundamental I. Em parceria com a professora supervisora do PIBID em sua sala de aula, realizamos uma aula 
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com conteúdos da geometria espacial e geometria plana, focando as ideias de escala, área, perímetro, volume e 

figuras geométricas. Essa proposta de trabalho foi desenvolvida em cooperação com o Projeto Jovem do Futuro e 

com alunos do 3° ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Professora Creuza Aparecida Della Colleta, na cidade 

de São Gabriel do Oeste, MS. Iniciamos nosso trabalho com uma aula introdutória na qual os alunos foram 

separados em grupos. Logo, iniciamos o processo de confecção da maquete da casa. Depois das maquetes 

prontas, ocorreu uma votação entre professores e alunos para eleger a casinha mais bonita para ser construída. 

Porém, após a realização dessa atividade e com o consentimento da professora, decidimos realizar mais três 

aulas com os alunos para aprofundar o aprendizado dos alunos em relação à área e perímetro. Na primeira aula, 

trabalhamos com resolução de problemas e notamos uma grande desigualdade de aprendizado dos alunos em 

relação à matéria. Deixamos os alunos resolverem os problemas com suas maneiras para só então depois, 

intervir na resolução. Em nenhum momento fomos dando as respostas, apenas dávamos dicas para eles 

chegarem à produção de significado esperada. Percebemos que os alunos sabiam calcular, porém não sabiam o 

que estavam calculando e nem dizer o que significada o conteúdo. Na segunda aula, trabalhamos a resolução dos 

mesmos problemas usando material manipulável: papel quadriculado e barbante. Com o barbante eles 

recobriram as figuras geométricas desenhadas no papel quadriculado para perceber as ideias de perímetro. Com 

o papel quadriculado, eles pintaram toda parte interna das figuras geométricas para visualizar a área da figura. 

Nesse dia, os alunos tiveram maior aproveitamento de aprendizado.  

Na terceira aula fizemos a medição da maquete campeã e calculamos sua área e seu perímetro, parte por parte da 

maquete. O desenvolvimento da oficina foi produtivo para os alunos, pois conseguiram abstrair o conteúdo, 

relacionando a matemática de sala de aula com o dia a dia. Para nós, acadêmicos, foi de grande aprendizado, pois 

nos deparamos com dificuldades que não estávamos esperando e mesmo assim, buscamos maneiras para ajudá-

los. Ainda conseguimos melhorar nosso comportamento como educadores e sentimos na pele a importância das 

atitudes de um professor perante seus alunos. A professora supervisora do projeto PIBID e regente da sala, nos 

relatou que aprendeu muito com essa oficina, em relação a interrogar os alunos, ter mais paciência e esperar os 

alunos responderem e resolverem as atividades. 

Palavras-chave 

Área e Perímetro; Maquete; Resolução de Problemas. 

Efeitos do PIBID na formação inicial de professores de Matemática 

Matemática - CED/São G do Oeste 

SILVA, A. A. 

SANTOS, J. R. V. 

Resumo 

Neste trabalho apresento algumas considerações do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que tem por 

objetivo investigar textualizações de entrevistas realizadas com pibidianos de matemática do polo de apoio 

presencial da cidade de São Gabriel do Oeste-MS. Meu interesse em realizar um TCC iniciou quando fui 

percebendo que muitos colegas de minha turma, participantes do PIBID, estavam evoluindo, assim como eu, 

como futuros professores de matemática. Meu trabalho, ainda em andamento, tem a intenção de mostrar que o 
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PIBID só vem para contribuir na formação docente dos acadêmicos. Pois nas entrevistas, vejo que todos os 

pibidianos melhoraram nas matérias na faculdade, foram estimulados a estarem em sala de aula e, ainda com o 

auxilio da bolsa, puderam se dedicar muito mais aos estudos. Alguns trechos de algumas entrevistas explicitam 

essas considerações, como por exemplo, “Enquanto uma futura professora de matemática, o projeto expandiu 

minha mente, para elaborar planos de aulas, buscar novas metodologias e pensar um pouco mais nos alunos”; 

“Não, no início não tinha vontade de dar aula, estava fazendo faculdade para ter um diploma. Mais o projeto é 

gratificante, ver o carinho dos alunos com nós e isso me dá um estimulo a estar em sala de aula”; “A principal 

contribuição foi que o PIBID me proporcionou hoje a ter essa vontade de dar aula. Trabalhar em sala de aula com 

os alunos isso me deixou mais a vontade pra entrar na escola. Então acredito que o PIBID que me proporcionou 

essa realidade de querer dar aula hoje”. Com esses trechos acredito que o PIBID fez grande diferença em nossa 

vida acadêmica, profissional e até pessoal, e que os alunos, meus colegas, só ganharam em participar do PIBID. 

Creio que todos os acadêmicos que fazem licenciatura deveriam ter a oportunidade de participar do projeto, 

pois, assim teríamos maiores possibilidades dos licenciandos seguirem a profissão, procurando um jeito de 

melhorar a educação 

Palavras-chave 

Licenciatura; Entrevistas; . 

GINCALCULANDO I e II: propostas de trabalho de um Grupo PIBID de Matemática 

Matemática - CED/São G do Oeste 

PIROLI, F. A. 

SILVA, A. A. 

BARBOSA, E. P. B. 

Resumo 

Nesse trabalho apresentamos um relato das gincanas que desenvolvemos com alunos do 6° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Professora Creuza Aparecida Della Colleta, na cidade de São Gabriel do Oeste, 

MS. Na primeira gincana (GINCALCULANDO I) no final de 2013, tivemos por objetivo chamar atenção dos alunos 

para participarem de nossas atividades propostas pelo PIBID. Durante o ano não tivemos muito sucesso com a 

presença e participação de muitos alunos nas propostas desenvolvidas. Assim, nosso objetivo de aplicar uma 

proposta com uma metodologia diferenciada, com uso de material concreto, jogos e resolução de problemas, foi a 

de, também, motivar mais alunos da escola a participarem das atividades do PIBID. A gincana foi planejada com 

antecedência, com varias brincadeiras envolvendo conteúdos matemáticos. Tivemos a frequência constante de 

20 alunos, sendo que em cada dia realizamos duas atividades e tivemos uma grande dedicação e participação de 

todos. Percebemos que propondo essa gincana, fizemos com que os alunos aprendessem brincando e 

interagissem ainda mais com nós acadêmicos. Eles se esforçaram bastante, pois todos queriam vencer a gincana. 

Isso fez com que eles estudassem até mesmo em casa para melhorar a cada dia na disputa. Percebemos também 

que para um professor sozinho produzir e ministrar uma gincana não é uma tarefa muito fácil. Aprendemos que 

toda a escola deve está envolvida para um bom funcionamento das atividades. Na segunda gincana 

(GINCALCULANDO II) no início de 2014, tivemos por objetivo principal trabalhar com conteúdos que envolvesse 
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a copa do mundo. Devido ao grande envolvimento dos alunos na primeira gincana, resolvemos fazer a gincana 

como primeira atividade do ano letivo, pois um dos nossos objetivos era fazer com que os alunos tivessem uma 

maior participação nas demais atividades do PIBID que desenvolveríamos no decorrer do ano. Nessa gincana 

tivemos uma participação constante de 40 alunos. No entanto, tivemos um rendimento menor que a primeira, 

pois não estávamos preparados para receber tantos alunos. Houve uma grande participação dos alunos nas 

brincadeiras, porém sentimos que nas discussões mais focadas no conteúdo matemático, os alunos não se 

dedicaram tanto pela busca de aprendizado. Em contra partida a socialização dos alunos uns com os outros e 

com os acadêmicos foi enorme. A gincana foi dividida em dias com mais brincadeiras e, em dias com mais 

resoluções de problemas, sendo que essa mistura foi produtiva. Promovemos competições entre os alunos 

participantes, pedindo que eles pesquisassem questões referentes à copa do mundo, estimulando o espírito 

competitivo. Também estimulamos os alunos para aprender, realmente, a matemática proposta naquelas 

atividades. Muitos deles que participaram das duas gincanas obtiveram mais êxito nas aulas de matemática. 

Aprendemos com essas duas gincanas que fazer uma aula lúdica propicia uma grande interação entre professor e 

aluno. Nessas duas atividades, desenvolvemos aprendizado de ambas as partes. A maioria dos pibidianos 

adquiriu uma nova experiência podendo levar maneiras diferentes para se trabalhar com os alunos. Ampliamos 

nossa metodologia e melhoramos nosso modo de se relacionar com os alunos. 

Palavras-chave 

Gincana; Lúdico; Grupo. 

Quando atividades do PIBID não dão certo 

Matemática - CED/São G do Oeste 

SILVA, A. A. 

BARBOSA, E. P. B. 

PIROLI, F. A. 

Resumo 

Nesse trabalho apresentamos um relato de um trabalho de confecção de vídeos que desenvolvemos com alunos 

do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Creuza Aparecida Della Colleta, na cidade 

de São Gabriel do Oeste, MS. No início de 2013 começamos uma frente de trabalho em nosso grupo: Produção de 

vídeos com alunos da Educação Básica. Nossa ideia era a de gravar vídeos sobre dúvidas dos alunos em relação à 

matemática. Nossa intenção era a de desenvolver processos de discussões sobre 

ideias/conceitos/procedimentos matemáticos, tendo como pano de fundo a produção de vídeos. Entretanto, esse 

trabalho não sortiu os resultados esperados. A ideia implícita era tornar os alunos agentes ativos no processo de 

construção do conhecimento, com a fimagem dos vídeos serviria como material de apoio aos alunos da escola, já 

que seria composta por alunos de diferentes séries do Ensino Fundamental. No primeiro encontro tivemos 

aproximadamente 20 alunos. Fizemos um debate sobre a produção de vídeos. Separamos em grupo e duplas de 

acadêmicos começaram a falar mais individualmente sobre temas para elaborar vídeos. Os principais temas 

foram equação do primeiro grau, divisão, MMC e MDC, ângulos, entre outros. No segundo encontro faltaram 

alguns alunos que estavam no primeiro encontro e contamos com a presença de outros que não estavam no 
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primeiro. Refizemos o processo do primeiro dia e sentimos uma desmotivação dos alunos, pois apesar de serem 

extrovertidos, quando falamos das filmagens, ficaram tímidos. No terceiro encontro tivemos uma grande 

defasagem em relação à presença dos alunos. Decidimos oferecer um lanche para o próximo encontro para 

tentar estimular a presença dos alunos. Nossa intenção foi construir um espaço de discussão agradável para 

tentar conquistar os alunos a participar dessa frente do projeto. No quarto encontro tivemos alunos novos e 

antigos, fato que complicou ainda mais o andamento do projeto. Tentamos prosseguir com uma discussão mais 

focada no conteúdo escolhido e ressaltamos a importância da participação de todos. No quinto encontro alguns 

grupos de acadêmicos resolveram interromper o desenvolvimento do projeto, pois já não havia tempo hábil para 

concretizar o mesmo, devido a constante mudança de alunos nos grupos, faltas e não colaboração em levar 

material solicitado. Essa decisão foi tomada em grupo junto com o coordenador do projeto. No último encontro 

resolvemos encerrar o projeto de produção de vídeo devido a falta de interesse e compromisso dos alunos. 

Nossas expectativas eram as melhores possíveis. Entretanto, o desinteresse dos alunos e o processo repetitivo 

nas discussões tornaram os encontros cansativos. Como nossa proposta de trabalho era diferente e colocava os 

alunos como atores principais na construção do projeto, poderíamos ter feito um trabalho de preparação com os 

alunos explicando melhor a metodologia de trabalho, onde progrediríamos conforme os alunos construíssem o 

material. Talvez, essa seria uma estratégia que poderia potencializar nosso trabalho. Acreditamos que nosso 

relato serve para mostrar que nem sempre propostas de trabalhos dos PIBIDs “dão certo” e que muitas vezes, 

essas discussões servem como aprendizado na formação inicial de professores de matemática. 

Palavras-chave 

Vídeos; Grupos; . 

A importância do referencial teórico nas ações do grupo PIBID-Matemática-CPAN 

Matemática - CPAN 

BRAZIL, B. R. 

JÚNIOR, R. C. V. de A. 

MENDONÇA, T. G. 

Resumo 

Este trabalho tem por finalidade relatar as experiências vividas pelos coordenadores de área do projeto PIBID-

Matemática-UFMS/CPAN, na construção dos planos de trabalho quadrimestrais de 03/2014 a 06/2014 e de 

07/2014 a 10/2014, onde buscamos, inicialmente, apresentar para discussões e debate com todos os bolsistas, o 

esboço do plano de trabalho a ser encaminhado para aprovação. Posteriormente procuramos, através de 

reuniões semanais com todos, desenvolver ações visando à qualificação e a formação da equipe pibidiana, como 

a realização de leituras, análises e reflexões de textos e vídeos da área de formação de professores, com todos os 

bolsistas, além de apresentações de seminários de leitura e debates versando sobre temas relacionados à 

iniciação a docência, com ênfase na importância da formação de professores crítico-reflexivos. Em continuação, 

sentimos a necessidade de realizar estudos de referenciais teóricos visando aperfeiçoar o domínio dos conteúdos 

básicos da estrutura curricular do curso de Matemática e dos conteúdos que seriam trabalhados nas escolas 

parceiras: E. E. Maria Leite, E. M. Luis Feitosa Rodrigues e E. M. Cássio Leite de Barros. Em paralelo, ocorreram 
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encontros semanais nas Escolas parceiras, entre alunos-bolsistas, coordenadores de áreas e professores 

supervisores onde se realizaram discussões sobre o PPP (Plano Político Pedagógico) das escolas e oficinas de 

formação continuada para os professores, o que possibilitou acompanhar as principais rotinas escolares e das 

classes para as quais os supervisores ministram aulas.  Neste momento os pibidianos observaram também o 

contexto sócio-econômico e cultural nos quais as escolas estão inseridas e as condições oferecidas pela escola 

(acesso a Internet, biblioteca, recursos audiovisuais, laboratório de informática, etc.). Após isso, pudemos colher 

informações para elaborar as ações a serem desenvolvidas no plano de trabalho do quadrimestre seguinte. Nessa 

elaboração foram realizadas pesquisas bibliográficas e estudos buscando encontrar referenciais teóricos que 

melhor servisse de suporte para nossas ações no segundo quadrimestre. Após isso, optamos por adotar como 

referencial teórico, a teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau, o Construtivismo de Lev Vygotsky e Jean 

Piaget, além do referencial metodológico da Engenharia Didática de Regina Douady. Em seguida nosso grupo 

PIBID foi dividido em três subgrupos: testagem de material, sequências didáticas e estudo de referenciais 

teóricos, onde cada um explorou sua linha de ação mais detalhadamente com o objetivo de socializar os 

conhecimentos e as experiências vivenciadas. Finalmente consolidamos a construção dos planos quadrimestrais, 

onde pudemos perceber a importância da escolha do referencial teórico tanto para o desenvolvimento de cada 

uma das ações propostas como para a formação docente dos pibidianos. 

Palavras-chave 

Referencial Teórico; Formação; Ações. 

O Uso de Applet no Estudo de Equação do Primeiro Grau no Ensino Fundamental da 

Educação Básica 

Matemática - CPAN 

SILVA, G. A. de P. 

BORGES, E. R. da S. 

AZEREDO, J. A. S. 

Resumo 

Este trabalho constitui-se em um relato de experiência de atividades realizadas com os bolsistas e aplicadas em 

sala de aula, a partir dos conhecimentos adquiridos pela supervisora em um curso realizado no Núcleo de 

Tecnologia de Corumbá (NTE), intitulado O ensino de Ciências, Física e de Matemática mediado pelos applets de 

animação e de simulação que teve como atividade teórico-prática a elaboração e a aplicação de uma aula com a 

utilização dos applets. A professora supervisora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) apresentou aos acadêmicos as potencialidades didático-metodológicas da utilização de applet na 

realização das atividades escolares. Em vista disso, optou-se em utilizar o applet de simulação como metodologia 

de ensino do conteúdo equação do primeiro grau aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental na Escola 

Estadual Maria Leite, no Município de Corumbá do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, definiu-se como 

objetivo geral: aprender a resolver situações-problema envolvendo o conteúdo equação de primeiro grau 

utilizando o applet de simulação. Consistiram como objetivos específicos: a) conceituar, caracterizar, pesquisar, 

capturar e explorar o applet de simulação com o conteúdo em estudo; b) conceituar e representar uma equação 
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do primeiro grau; c) resolver situações-problema utilizando como estratégia o applet de simulação com o 

conteúdo em estudo. Os procedimentos de pesquisa basearam-se em: acesso e navegação em Websites, seleção e 

leitura reflexiva de textos que fundamentassem teoricamente a utilização daquele recurso. Foram elaboradas 

sequências didáticas com a utilização do applet como estratégia de ensino que proporcionaram o contato dos 

alunos com o objeto de estudo em referência. Constatou-se que o applet de simulação oportunizou aos 

estudantes a interação social entre alunos e professora, interatividade dos estudantes com os recursos 

tecnológicos, análise, teste de hipóteses, erros, e a validação de resultados com a mediação didática da professora 

juntamente com a participação dos alunos do PIBID. 

Palavras-chave 

applet; sequencia didática; equação do primeiro grau. 

Descrição das atividades desenvolvidas pelo PIBID-Matemática/UFMS-CPTL 

Matemática - CPTL 

Thayná da Silva Santos 

Patrícia Gabriel Vieira 

Thainá do Nascimento 

Resumo 

Neste trabalho descrevemos as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos do grupo PIBID Matemática, Campus 

de Três Lagoas (CPTL), com alunos do ensino fundamental II da Escola Estadual Fernando Corrêa no ano de 

2014.  Como o objetivo principal do projeto é a aproximação dos acadêmicos universitários com a realidade 

escolar atual, foram formadas quatro duplas que trabalham com os alunos do sexto ano e uma dupla que 

desenvolve atividades de reforço com os alunos do nono ano.  Com os alunos do sexto ano é desenvolvido um 

projeto de atividades diferenciadas, abordando os seguintes temas: Interpretação e resoluções de problemas da 

OBMEP (Olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas), visando estimular o raciocínio lógico, 

desenvolver a capacidade no aluno de construir estratégias para a resolução das atividades a partir do método 

de resolução de problemas; atividades lúdicas, nestas atividades são utilizados recursos de mágicas, jogos, 

oficinas e vídeos para o ensino de conteúdos de matemática previstos nos Parâmetros Curriculares do Mato 

Grosso do Sul; geometria, neste tema são trabalhados conceitos de geometria plana, espacial e não euclidiana 

fazendo-se uso de recursos de material concreto, dobraduras e vídeos para que os alunos possam construir uma 

nova visão do espaço geométrico que se encontra ao seu redor; matemática discreta que trabalha os conteúdos 

matemáticos previstos para o sexto ano fazendo-se uso de problemas e atividades de reforço dos conteúdos que 

os alunos apresentam auto índice de dificuldade. Todo o trabalho desenvolvido é planejado e avaliado nas 

reuniões semanais das duplas do grupo PIBID Matemática junto ao orientador. Também são realizadas reuniões 

mensais com todos acadêmicos do PIBID-Matemática para socializar as experiências vivenciadas até o momento, 

levantar os problemas e avanços apresentados pelos alunos em aula e discutir novas estratégias para intervir no 

aprendizado dos alunos, fazendo com que os acadêmicos reflitam sobre a prática no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de matemática. O trabalho desenvolvido propicia aos acadêmicos envolvidos 

experiências de planejamento de aulas, conhecimento de diferentes métodos de ensino e aprendizagem e a 
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oportunidade de vivenciar a realidade escolar. Além disso, os acadêmicos podem participar de reuniões de pais e 

mestres, conselhos de classe e das ações de formação continuada realizados pela escola. Dessa forma, os 

acadêmicos obtém uma experiência imprescindível e enriquecedora para sua formação docente. 

Palavras-chave 

PIBID Matemática; Ensino; Experiência. 

Relato de experiência no ensino de sistema de numeração 

Matemática - CPTL 

SOARES, K. M. A. 

SILVA, T. M. da 

SEVERIANO, J. R. 

Resumo 

O grupo PIBID de Matemática desenvolveu na escola Fernando Corrêa, localizada no município de Três Lagoas, 

atividades lúdicas com um grupo de vinte alunos do sexto ano do ensino fundamental. Após o levantamento 

junto ao docente responsável pela disciplina de matemática a respeito das principais dificuldades apresentadas 

pelos alunos, verificou-se que os alunos apresentavam dificuldades com as operações fundamentais. Decidi-se 

em trabalhar o conteúdo “sistema de numeração” com jogos relacionados aos sistemas de base dois e três para 

que os alunos pudessem alcançar a plena compreensão dos algoritmos das operações aritméticas básicas no 

sistema de numeração de base dez. O material utilizado foi confeccionado pelos pibidianos dos anos anteriores, 

sendo conhecido como “caixinhas de sistema de numeração”. Após a apresentação do material propomos aos 

alunos algumas transformações de números escritos na base dez para a base dois e três utilizando as caixinhas 

reforçando na lousa, para fixar melhor o conteúdo. Após a compreensão dos alunos e realização de uma série de 

transformações, introduzimos as operações aritméticas em diferentes bases. Após esta atividade os alunos 

escreveram um diário de bordo relatando as dificuldades encontradas e o aprendizado adquirido. Através desses 

relatos em sala de aula, foi possível avaliar o grau de aprendizagem desses alunos a respeito do conteúdo 

trabalhado. Concluiu-se a aplicação dessa atividade proporcionou aos alunos a possibilidades de 

compreenderem o sistema de numeração utilizando outras bases além da base dez. Além disso, os alunos 

compreenderam melhor o processo que ocorre nas operações trabalhadas na base decimal e como fazê-las nas 

diferentes bases. Os pibidianos observaram que para se trabalhar com atividades diferenciadas em sala de aula, é 

necessário observar quais são os alunos que apresentam mais dificuldades na aprendizagem, tomar cuidado para 

que os alunos não sejam motivados apenas pelo jogo sem saber o que jogam e conhecer bem o material que será 

utilizado como recurso didático para que se possa realizar intervenções pedagógicas adequadas no momento da 

aplicação da atividade em sala de aula.  O professor deve estar consciente de que situações inesperadas e 

imprevisíveis poderão ocorrer em classe. A maior dificuldade encontrada foi à questão do tempo para 

desenvolver a aula planejada. 

Palavras-chave 

Sistema de Numeração; Atividades Lúdicas; Recurso Didatico. 
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Desenvolvendo técnicas e estratégias para efetuar a adição mentalmente: uma 

experiência com alunos do ensino médio. 

Matemática - INMA 

COSTA, J. S. C. 

FREITAS, L. O. 

Resumo 

O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, tem realizado alguns projetos com os alunos da 

Escola Estadual Hércules Maymone. Um desses projetos é a oficina para desenvolvimento do “Cálculo Mental”. 

Esse projeto foi implementado recentemente, em função das dificuldades que os estudantes do ensino médio têm 

em realizar cálculos simples, mesmo com auxílio de registros escritos, observadas durante a realização de outras 

oficinas. Para a elaboração do projeto, contou-se com o apoio dos professores supervisores que relataram outras 

dificuldades dos alunos, como, por exemplo, a dificuldade ao realizarem operações com números racionais e 

recomendaram que o projeto trabalhasse as operações com frações e com pesquisas sobre o tema, as quais 

embasaram o planejamento das atividades. Elaboramos jogos que se aproximam de situações do cotidiano, 

revelando a importância dessas operações, bem como exemplos de operações e como trabalhá-las com alunos do 

ensino médio. As atividades tinham como objetivo apresentar estratégias aos alunos para efetuar o cálculo 

mentalmente, com e sem o uso de registro escrito, das quatro operações, incluindo cálculo com números 

racionais. A oficina foi programada para ser realizada em cinco dias, oferecida semanalmente. O relato aqui 

apresentado é o do primeiro dia do projeto. Inicialmente, apresentou-se a atividade, composta de técnicas e 

estratégias para realizar a operação de adição. Após apresentarmos a primeira técnica, verificou-se que a 

primeira tentativa dos alunos era fazer o cálculo de maneira tradicional, isto é, unidade com unidade, dezena 

com dezena, e assim por diante. Percebemos que no decorrer das outras atividades, quando questionados sobre 

como efetuar o cálculo, eles sempre o relacionavam com o método anterior apresentado. Ao longo da oficina, 

notou-se que, a cada nova abordagem, os alunos ficavam surpreendidos e demonstravam mais interesse em 

validar as técnicas. Quando apresentamos a técnica da translação, ilustrada no exemplo a seguir: 1965 – 1872 = 

(1965 +28) – (1872 +28) = 1993 – 1900 = 93.  Notamos que tinham a curiosidade em saber porque deveriam 

somar um valor aos números que seriam subtraídos. Ao final, foi realizado um jogo simples que necessitava de 

cálculo mental de adição. O jogo era formado por 40 cartas numeradas onde cada aluno montava uma pilha com 

20 cartas a sua frente. A partir de um sinal combinado, os dois jogadores, simultaneamente, viram as primeiras 

cartas de suas respectivas pilhas. O aluno que respondesse primeiro o resultado correto da adição ganhava as 

cartas. Assim, os alunos se dispuseram em duplas e, a seguir, os ganhadores de cada dupla jogavam entre si. A 

disputa foi proposta pelos próprios alunos e, ao término da oficina, ainda permaneciam jogando entre si, e 

ajudando os colegas que não conseguiam fazer a conta rapidamente, qual estratégia utilizaram. 

Como resultado do trabalho apresentado, percebeu-se o interesse dos alunos, a facilidade de alguns e a 

disposição em ajudar os colegas. 
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Jogo do Troco: uma proposta de atividade para estudantes do ensino médio. 

Matemática - INMA 

ALMEIDA, G. S. 

OLIVEIRA, M. R. L. 

Resumo 

Motivados por nossas vivências durante o Programa de Iniciação à Docência e percebendo a dificuldade dos 

alunos ao realizarem operações básicas que exigem raciocínio rápido, elaboramos uma atividade envolvendo o 

contexto monetário para que pudesse fazer com que os estudantes compreendessem melhor as operações 

básicas da matemática, de uma forma que seja muito semelhante ao que vivenciam no cotidiano. No período em 

que estivemos na escola elaborando atividades, nos deparamos com muitos alunos que não conseguiam realizar 

operações básicas envolvendo números decimais e, quando perguntávamos se eles conseguiam ver a matemática 

em seu cotidiano ou tinham contato com certos números fora do ambiente escolar, respondiam negativamente. O 

jogo, que denominamos de “jogo do troco”, tem como objetivo principal estimular o aluno a realizar operações 

com números decimais e mostrar que a matemática está muito presente em nosso cotidiano, principalmente nas 

situações de compra e venda, as quais nos deparamos diariamente. O jogo consiste em separar a sala em duplas, 

de tal forma que um dos integrantes da dupla será o comprador e, o outro, o vendedor. Serão usadas moedas de 5 

a 50 centavos, moedas de 1 real e cédulas de 2, 5, 10 e 20 reais fictícias. Entregaremos folhas com situações que 

elaboramos previamente para que eles possam colocar em prática. Essas folhas contêm um espaço em branco 

para que possam anotar o cálculo, caso não consigam realizar os cálculos mentalmente. O objetivo do jogo é dar o 

dinheiro, no caso o comprador, de modo que o vendedor seja capaz de realizar o troco de forma correta. Sempre 

queremos que o vendedor nos retorne o troco, então, caso o comprador faça uma compra onde o troco não seja 

possível, o vendedor ganhará 2 pontos e o comprador será penalizado com 1 ponto negativo. As rodadas devem 

obedecer às situações dadas na folha, promovendo a autonomia dos alunos para que prossigam com as jogadas 

sem a necessidade da interferência do professor. Ao fim de todas as rodadas, ganha o aluno que obtiver a maior 

pontuação acumulada. Os jogadores sempre se alternarão entre os papéis de comprador e vendedor, a cada 

rodada. Cada jogador sabe quanto dinheiro tem seu adversário, mas cabe ao comprador a decisão de quanto 

dinheiro dar. A pontuação final é dada de uma maneira que contemple o esforço pelo cálculo mental, mesmo que 

o aluno não obtenha o êxito no acerto. Ao mesmo tempo, não desestimula aqueles alunos que utilizarem a folha 

dada para realizarem as operações. A finalidade é discutir com os alunos o quanto eles deram de troco em cada 

situação e de qual forma realizaram o processo, para que os alunos possam relacionar a matemática escolar com 

situações do cotidiano e perceber a variedade de possíveis resoluções do mesmo problema. 
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Métodos de cálculo mental de multiplicações de números inteiros: uma proposta de 

atividade. 

Matemática - INMA 

VALÉRIO, A. J. A. 

RODRIGUES, C. B. 

Resumo 

Esta proposta de atividade se vincula à oficina de “cálculo mental” que será aplicada na Escola Estadual Hércules 

Maymone, localizada na cidade de Campo Grande – MS. Serão propostas atividades com o objetivo de 

desenvolver competências, nos estudantes, relativas à realização de cálculos das operações básicas, e à 

capacidade de memorização e reflexão sobre as estratégias para realizar esses cálculos. A proposta de atividade 

em questão está vinculada ao cálculo de multiplicações de números inteiros, buscando averiguar se os alunos 

que participarão da oficina possuem algum conhecimento de estratégias e/ou métodos para que possam calcular 

multiplicações de números inteiros, mentalmente. Além de averiguar os conhecimentos já obtidos pelos alunos, 

serão abordados três métodos: decomposição, aproximação e gelosia. O primeiro método citado consiste em 

decompor um fator ou os dois fatores numa adição de outros fatores mais fáceis para calcular. Exemplo:  

8 x 4211 = 8 x (4000 + 200 + 10 + 1) = 32000 + 1.600 + 80 + 8 = 33688.  

Quanto ao segundo, consiste em decompor um dos fatores numa adição ou subtração de fatores aproximados, 

tornando o cálculo mais simples. 

19 x 401 = (20 – 1) x (400 + 1) = 20 x (400 + 1) + (-1) x (400 + 1) = (8000 + 20) + (-400 – 1) = 8020 – 401 = 7619. 

E o último método, a gelosia, que funciona da seguinte forma: dado, por exemplo, a multiplicação 23 x 30. Esses 

números serão dispostos em uma tabela de três linhas e três colunas, onde o número 23 ficará disposto na 

primeira linha, com o número 2 na primeira coluna, o número 3 na segunda coluna e o sinal de multiplicação “x” 

na última coluna. O número 30 ficará disposto na vertical, com o número 3 embaixo do sinal de multiplicação “x”, 

ficando na segunda linha, o número 0 disposto embaixo do número 3 e, portanto, na última linha. A 

multiplicação, então, é feita traçando-se a diagonal dos quadrados restantes da tabela, e multiplicando-se todos 

os possíveis números, ou seja, é feito “3 x 3”, “3 x 2”, “0 x 3” e “0 x 2”. As dezenas do resultado da multiplicação 

ficam na parte da esquerda da diagonal e as unidades ficam na parte de baixo da diagonal. Finalmente, a 

multiplicação é obtida pela soma dos valores das diagonais. Para a explicação desses métodos, será entregue aos 

alunos uma folha com a explicação de cada método e dois exemplos. Após a explicação dos métodos, será 

fornecida uma atividade com cinco multiplicações a serem efetuadas, ficando a critério do aluno a escolha do 

mais adequado para realizar a multiplicação mentalmente, dentre os métodos apresentados. Depois que os 

alunos fizerem as atividades, será feita uma institucionalização dos saberes mobilizados e construídos na 

atividade. Espera-se, com essa atividade, estimular os alunos a calcularem mentalmente multiplicações, 

utilizando outros métodos mais fáceis e mais rápidos do que utilizar o ‘algoritmo da multiplicação’ mentalmente 

e fazer com que os estudantes compreendam algumas propriedades operatórias da multiplicação e da adição, 

envolvidas nos métodos. 
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Educação Matemática; Multiplicação de números inteiros; Cálculo mental. 

Oficina de cálculo mental: mobilizando estratégias para a realização de divisões de 

números inteiros. 

Matemática - INMA 

SANTOS, J. T. O. 

SOUZA, F. G. 

Resumo 

Quando tirávamos dúvidas dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Hércules Maymone, como um dos 

projetos aplicados em tal escola, percebemos a dificuldade que os alunos encontravam ao fazer cálculos mentais 

simples, envolvendo as quatro operações básicas – adição, subtração, multiplicação e divisão - com números 

inteiros. Pesquisas mostram que as crianças que são estimuladas a efetuar o cálculo mental, em geral, mostram-

se mais autônomas e com uma capacidade mais ampla de escolher caminhos para obter a solução de um 

problema. Para desenvolver competências de cálculo mental é necessário refletir sobre algumas estratégias de 

resolução voltadas para cada operação, e esse processo requer um bom planejamento do professor e o 

engajamento dos estudantes. Como já mencionado, após a identificação dos problemas que os estudantes da 

escola tinham para realizar as operações básicas, problema reforçado pelos professores que relataram essa falta 

de conhecimentos prévios básicos dos alunos para aprenderem conteúdos específicos do ensino médio, 

constatou-se a necessidade de planejarmos uma oficina que chamamos de “Cálculo Mental”, com a duração de 

cinco semanas. O objetivo da oficina é mobilizar estratégias que permitam a realização de cálculos mentais com 

rapidez e eficiência, podendo ser utilizado papel e lápis para a realização de cálculos intermédios. O 

planejamento e a execução foram feitos, a partir das análises e reflexões de dois artigos: “Calcular de cabeça ou 

com a cabeça?”, de Renata Carvalho; e “Por que parece tão difícil fazer cálculo mental?” de Tifani Teixeira 

Gonçalez e Paula de Oliveira Baladão. Os resultados foram satisfatórios, uma vez que a maioria dos alunos 

respondeu às questões rapidamente, realizava conexões com outras tarefas já realizadas, e isso permitiu aos 

alunos o desenvolvimento de estratégias de cálculo com base em conhecimentos que já possuíam e a ampliação 

dos saberes, por intermédio das discussões feitas em grupo ao longo da oficina. Um exemplo de estratégia usada 

pelos alunos, ensinada durante a oficina, foi a divisão por intermédio da decomposição de um dos fatores numa 

adição ou subtração de fatores aproximados mais fáceis para calcular. Ou seja, em uma divisão como 921 / 3, os 

alunos decompunham o dividendo na seguinte adição: 900 + 21. Em seguida, fizeram a divisão de 900 por 3, que 

é igual a 300, e a divisão de 21 por 3, resultando 7. Por fim, realizaram a adição: 300 + 7 = 307. Em geral, o 

desempenho dos estudantes foi satisfatório e os objetivos foram alcançados. Após a realização da oficina, alguns 

alunos relataram que o método apresentado facilitou a realização de operações em outros contextos. 
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Organização e prática docente 

Matemática - INMA 

Soares,E.L. 

Assis,S.S. 

Resumo 

No PIBID-Matemática de Campo Grande uma das atividades desenvolvidas nas escolas parceiras é a aula 

supervisionada. Trata-se de um processo que envolve planejamento, aplicação e discussão acerca da aula 

ministrada. Desse processo participam acadêmicos, coordenador de área e supervisor, tendo este último uma 

participação efetiva na discussão sobre postura docente, sala de aula e organização didática. Este relato é 

referente à aula ministrada no 3º ano do Ensino Médio sobre números binomiais. Não é foco aqui esboçar a 

sequência didática implementada, mas discutir alguns dos enfrentamentos trazidos pela prática docente. Por 

orientação da Secretaria Estadual de Educação, as aulas de Raciocínio Lógico devem considerar uma abordagem 

em Resolução de Problemas, discutida no grupo na perspectiva de Lourdes de La Rosa Onuchic. Segundo esta 

autora, a metodologia Resolução de Problemas se diferencia da mobilização de problemas matemáticos a serem 

resolvidos, colocando-se como um meio de ensinar matemática por meio de uma situação problema que 

provoque a elaboração e teste de conjecturas por parte dos alunos, levando a uma formalização posterior do 

conteúdo ali trabalhado. Como a aula sobre a qual trataremos já havia sido iniciada anteriormente pelo professor 

da disciplina, coube-nos a retomada de definições já construídas e a discussão de situações envolvendo aqueles 

conceitos. O estudo da teoria dos Campos Semânticos de Romulo Campos Lins, entretanto, nos coloca atentos 

para o fato de que o conhecimento não é somente uma enunciação, mas a justificação que me autoriza a enunciar 

algo. Nesse sentido, ao retomar as definições já formalizadas, percebeu-se um descompasso em relação à 

atividade proposta que evidenciou uma não compreensão do conteúdo já trabalhado. Nesse momento, percebeu-

se que a hipótese de aprendizagem que havíamos mobilizado para a construção do planejamento precisava ser 

alterada. Partindo disso, propomos uma atividade sobre a Mega Sena. Na atividade aplicada, questionamos os 

alunos qual seria a probabilidade de uma pessoa que compre um jogo normal ganhar o prêmio da Mega Sena, e 

isso, como esperado, despertou o interesse dos alunos e os que estavam dispersos passaram a prestar atenção ao 

ver que os números binomiais estão mais presentes em situações do dia-a-dia do que eles imaginavam. O que se 

colocou como relevante nessa discussão é que aquilo que parece ter motivado os alunos não é a matemática em 

si, mas sua forma potencialmente útil de ajudar a compreender questões de interesse comum. Para Romulo Lins, 

não se trata de uma falsa aplicação buscando evidenciar o que há de matemático em ações cotidianas, já que isso 

reforçaria uma visão de ciência inútil, mas de mostrar que a matemática pode gerar novos elementos de 

interpretação. Atividades foram propostas de modo que os alunos pudessem discutir e perceber regularidades a 

serem formalizadas como propriedades dos números binomiais. A discussão em grupo e a organização de 

discussões buscando levantar enunciações e justificações, permitiram as formalizações desejadas. 

Quando refletimos acerca da aula, percebemos que, naquele momento, as alterações no planejamento se fizeram 

necessárias para que adequássemos nossas hipóteses de aprendizagem às ações implementadas. 
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Planejamento e suas potencialidades para discussão sobre a formação docente 

Matemática - INMA 

Mariana, M. de O. 

Raissa Vitoria, A. S. 

Aline, S. M. 

Resumo 

O planejamento é uma atividade peculiar para todos os seres humanos que precisam organizar as tarefas de sua 

rotina. No caso dos professores, a necessidade desses terem um planejamento de aula é essencial, pois não há 

como ter um bom desenvolvimento em sala se não houver especificações de como e quais conteúdos serão 

aplicados. Sendo assim, é através do planejamento que o professor organiza um pensamento em relação ao que 

será trabalhado em classe e como isso refletirá no aprendizado dos alunos. Nele o educador expressa suas ideias, 

coloca em palavras como pretende fazer com que os alunos entendam de fato determinado assunto.O 

planejamento, conforme discutido nas reuniões do PIBID-Matemática de Campo Grande, envolve hipóteses de 

aprendizagem que são reestruturadas no momento mesmo da aula. A discussão posterior entre uma possível 

correspondência entre aprendizagem real e hipotética é fundamental para se pensar as concepções que regem a 

prática docente. As aulas planejada e efetivada fornecem importantes informações sobre a continuidade do 

trabalho docente não somente no que se refere ao desenvolvimento dos alunos, mas da postura docente, 

discutida de forma recorrente nos trabalhos do PIBID. Objetivos de aula, métodos, recursos a serem mobilizados, 

alterações necessárias, mas principalmente a organização e prática docente são elementos fundamentais dessa 

discussão. Os educadores estão tendo o cuidado de fazer planejamentos mais elaborados, de certa forma, com 

aulas diferenciadas. O professor cria estratégias com o objetivo de chamar a atenção do aluno, de fazer com que 

ele se envolva nas aulas e tenha real interesse por aquilo que lhe está sendo ensinado. Com o intuito de 

compreender as concepções subjacentes a um planejamento de aula, o grupo optou pelo estudo e constituição de 

narrativa, concebida como estruturação da experiência como relato. Adair Nacarato tem se dedicado a estudar 

essa temática na formação de professores e um dos apontamentos que algumas pesquisas tem feito indicam que, 

muitas vezes, é mais forte na postura e organização docente situações vivenciadas enquanto aluno do Ensino 

Básico do que aquelas experienciadas durante a formação inicial para o magistério. Identificar essas experiências 

e tratá-las ainda durante esse processo de formação é fundamental e o estudo de narrativas vinculado ao 

planejamento (organização para o ensino a partir de uma hipótese sobre como os alunos aprendem) parecem ser 

um bom início para esse tratamento. 
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Raciocínio proporcional com o uso da balança desregulada 

Matemática - INMA 

ESCOBAR, B.B. 

SILVA, C.B. da 

Resumo 

Este texto procura apresentar a estrutura de um dos trabalhos desenvolvidos para os alunos do Ensino Médio da 

Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, com a qual o PIBID de Matemática de Campo Grande/MS 

possui vínculo desde 2011, desenvolvendo atividades que proporcionam desenvolvimento dos alunos e 

integrantes do grupo. Nossa proposta é uma atividade para o desenvolvimento do raciocínio proporcional 

utilizando uma balança desregulada. Com o objetivo de verificar as estratégias adotadas pelos alunos na medição 

de objetos, propomos utilizar uma balança desregulada como instrumento para avaliar a interpretação, análise e 

resolução de problemas em contextos diversos por parte dos alunos. A Balança desregulada a que nos referimos, 

é uma balança semelhante à balança de pratos, porém com seus braços de tamanhos diferentes, nosso intuito é 

que a partir do peso de um determinado objeto (que será tomado como unidade de medida) os alunos 

encontrem o peso de outros objetos, mesmo sabendo que a balança está desregulada. Consideramos esta uma 

oportunidade interessante para que os alunos investiguem, elaborem estratégias e criem conjecturas com o uso 

deste material. Durante a aplicação, percebemos que o trabalho com esta balança, proporcionou um momento de 

reflexão aos alunos, principalmente nos cálculos de regra de três, em que ficou mais claro para eles as diferentes 

grandezas envolvidas, que no nosso caso eram os braços diferentes da balança. Entre as diversas maneiras 

propostas pelos alunos, podemos verificar que este conteúdo pode ser trabalhado de uma forma diferenciada da 

que é tratada em sala de aula, podendo não apenas contextualizar, mas verificar soluções para situações 

cotidianas. Em nossa experiência, notamos que trabalhar com materiais didáticos tem seus desafios, visto que 

mesmo preparando anteriormente todas as possíveis situações que poderiam ocorrer, no momento da aplicação, 

o experimento que havia sido testado, não funcionou como prevíamos, pois por falta de precisão exata, nossa 

balança não se equilibrava. Sendo assim, fomos desafiados a corrigir este problema, alterando nossos materiais e 

combinando com os alunos a considerarem aquela quantidade que mais se aproximaria do equilíbrio. Por fim, 

mesmo com os desafios encontrados conseguimos desenvolver a atividade com um retorno muito positivo por 

parte dos alunos, o que torna a viável e interessante a utilização do material. 
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Relato de experiência de uma aula supervisionada de matrizes e determinantes no 

segundo ano do ensino médio. 

Matemática - INMA 

SILVA, E. M. 

LACERDA, F. M. 

TAIRA, W. L. D. 

Resumo 

O PIBID do curso de licenciatura em matemática do Instituto de Matemática da UFMS tem feito várias atividades 

na Escola Estadual Hércules Maymone. Uma dessas atividades é a “aula supervisionada”, aplicada no horário 

letivo regular pelos integrantes do PIBID, com o acompanhamento dos professores supervisores, realizada após 

reflexões em conjunto nas reuniões semanais, com o objetivo de aperfeiçoar nossa formação como futuros 

docentes. O conteúdo da aula é o mesmo que o professor está aplicando em sala. Nós podemos dar início ou 

continuidade à explicação do professor. Primeiramente, fazemos um planejamento de aula, que depois é 

discutido conjuntamente com o coordenador da área, os professores supervisores e os outros bolsistas de 

iniciação à docência. A aula relatada neste resumo foi dada para uma turma do segundo ano do ensino médio, no 

período matutino. Para a sua elaboração, nós pesquisamos livros didáticos e questões do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). O objetivo foi resolver situações-problema sobre multiplicação de matrizes. Aplicamos 

dois problemas, um deles envolvendo cálculos no contexto de uso de materiais para fabricação de roupas de 

vários tipos e o outro abordando a venda de dois tipos de balas para três padarias. Essa aula teve duração de 

cinquenta minutos e não tivemos problema para desenvolvê-la. Observamos que os alunos se interessaram pelas 

situações propostas e interagiram tirando dúvidas sobre o conteúdo. A maioria dos alunos teve dificuldade ao 

interpretar o enunciado, então resolvemos selecionar uma aluna que entendeu o problema, para ajudar os outros 

colegas. Essa aluna leu e interpretou o que deveria ser feito, assim os outros alunos iam recordando o tema 

abordado. Depois disso, tivemos uma interação maior dos alunos: um aluno relatou o contexto representado pela 

linha da matriz dada, outro falou sobre a representação da coluna da mesma matriz. Então, reservamos um 

tempo para que os alunos desenvolvessem alguma resolução. Nesse período, íamos dando orientações para que 

os estudantes pudessem resolver os problemas sozinhos. A cada pergunta que um aluno fazia, nós fazíamos 

outra pergunta, para estimular o diálogo e a construção do conhecimento.  Não tínhamos a intenção de resolver 

por eles e muito mesmo dar a resposta de imediato.  Quando percebemos que eles terminaram o primeiro 

problema, fomos ao quadro e registramos o que eles fizeram, para dar um fechamento e passar para o próximo. 

Assim, os alunos entenderam que o conceito de matriz pode ser aplicado no cotidiano. Eles conseguiram 

perceber que, a quantidade de produto que uma empresa produz, relacionado com um determinado período, 

pode ser expresso em uma matriz. Observamos também que os alunos tinham dificuldades para resolverem 

cálculos simples. Tivemos que auxiliá-los para que conseguissem finalizar o problema. Com essa aula 

supervisionada, tivemos a experiência de planejar e ministrar uma aula, podendo ajudar os alunos a 

compreenderem melhor o conteúdo de multiplicação de matrizes. Constatamos que essa experiência nos ajudou 

a analisar como aplicar o conteúdo, fazendo reconhecer que cada aluno é único e que não podemos generalizar 

as dificuldades. 
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A Musicalização no projeto PIBID numa Escola Estadual do município de  Campo 

Grande/MS 

Música - CCHS 

CARMO, J.O. 

Resumo 

Este trabalho irá relatar a experiência de aula em Educação Musical que teve como atividade em foco a 

musicalização. O principal objetivo destas aulas foi levar o aluno à vivência musical, procurando, mesmo com 

orientação do professor, plena liberdade no desenvolvimento da criatividade musical do aluno. Cada aula foi 

planejada para que o aluno acrescentasse em seu conhecimento a relação entre o meio que vive e o que se pode 

aprender com ele, no que refere à música. O material utilizado nas aulas foi: um notebook para transmitir as 

músicas, vídeos e imagens aos alunos; eventualmente a lousa e os pincéis atômicos. O espaço físico para 

desenvolver as atividades das aulas, resume-se numa sala de aula normal, com carteiras, cadeiras e lousa. No 

início de cada aula era colocada uma música de boas vindas, para que os alunos compreendessem que a aula 

estava começando.  Sempre que possível foi colocada uma música ao final, para ajudam a criar o ambiente, a 

concentração e o relaxamento necessário para o encerramento das atividades. Como essa metodologia de 

musicalização é diferente do que os alunos esperavam, foi possível observar certa ansiedade por estudar teoria 

musical para tocar instrumentos. No entanto, a musicalização desenvolvida nesse semestre ajudará esses alunos 

no futuro, quando forem estudar teoria e instrumentos musicais. Em momentos do seu cotidiano, poderão 

recordar o que aprendeu e descobrir os benefícios musicais dessa metodologia. Foram realizadas atividades que 

usou o próprio corpo como material sonoro.  Em cada uma das tarefas executadas em sala, os alunos 

apresentaram reações variadas. Houve momentos de satisfação e momentos de desmotivação. Por isso foi 

necessário buscar caminhos para oferecer ideias interessantes. O conteúdo aplicado teve poucas variações no 

tema, devido à dificuldade em encontrar um viés entre a musicalização e a idade dos alunos. Entendemos que 

essa musicalização deva ser executada desde tenra idade, o que não é o caso dos alunos do projeto. Porém, as 

atividades aplicadas contribuíram para estimular o aluno a buscar compreender que há uma variedade de sons 

na natureza. O uso do próprio corpo, para o desenvolvimento dessas novas descobertas, possivelmente ajudou 

interiorizar esse novo conhecimento. 

Palavras-chave 

musicalização; corpo; sons. 
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Experimentos com percussão em um projeto PIBID: uma educação musical abrangente 

a partir do ensino/aprendizado de instrumentos de percussão. 

Música - CCHS 

MELO, F. B. 

Resumo 

Este relato de experiência tem por objetivo discorrer sobre as aulas de percussão no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul, que acontece em uma escola estadual da capital. As aulas levaram aos alunos não apenas questões 

técnicas e teóricas relacionadas aos instrumentos de percussão, mas também conhecimentos mais abrangentes 

do mundo sonoro. A criatividade, a expressão, a espontaneidade, a curiosidade, a independência e a iniciativa 

foram fatores incentivados pelo professor para que explorassem os sons de forma a dominá-los e executá-los 

quando necessário. 

Palavras-chave 

percussão; educação musical; PIBID. 

Iniciação à Docência na educação musical: um relato de experiência com alunos do 

ensino médio da rede pública de ensino 

Música - CCHS 

Lohaine, M. M 

Kelli Melo 

Loisilene Souza 

Resumo 

Este texto tem como objetivo apresentar um projeto desenvolvido com alunos do ensino médio de uma escola 

estadual de Campo Grande – MS no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

subprojeto Música, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto teve como tema a música de 

protesto no período da ditadura, e buscava enfatizar os sentidos atribuídos à música naquela época a partir da 

exploração das letras, do contexto histórico, da vida e obra de diferentes compositores, além dos estilos musicais 

e dos diferentes conjuntos instrumentais da época. O projeto teve grande êxito, conduzindo os alunos à reflexão 

sobre o papel da música nos diferentes contextos históricos, incluindo-se as músicas a que eles têm acesso hoje. 

Palavras-chave 

Escola regular; Música de protesto; PIBID. 
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Uma proposta de ensino de violão para alunos iniciantes 

Música - CCHS 

Araújo, J. V. de A. S 

Resumo 

Este artigo relata uma experiência de ensino de violão com a intenção de ser uma proposta diferenciada dos 

padrões tradicionais de ensino de música praticado em conservatórios, que geralmente costumam delimitar o 

conteúdo a um único gênero musical, com ênfase nas questões técnicas, sem levar em conta a diversidade de 

interesses que os aprendizes possuem.  O que se pretende, com este trabalho, é realmente o oposto: evidenciar a 

importância de um fazer musical com prazer e para isso faz se necessário à utilização de variados estilos 

considerando o gosto que cada aluno possui, sem a pretensão aqui, de averiguar questões sociais ou clarificar 

essas inclinações para determinadas categorias estilísticas de música. Parte-se da premissa de que um 

comprometimento maior do aluno com os estudos e um maior desempenho na aprendizagem se dá a partir de 

seus próprios interesses e gostos musicais. Este relato apresenta e analisa alguns fatores comprobatórios de ser 

esta uma prática que proporciona um resultado satisfatório. Um aluno que nunca teve contato com nenhum tipo 

de instrumento musical e participa de forma espontânea de um projeto como o PIBID, certamente cria uma 

expectativa que exige do professor uma prática de ensino, no mínimo, cativante, estimulante, motivadora e 

contextualizada, tendo em vista a obtenção de um aprendizado agradável e um resultado satisfatório tanto para 

o aluno quanto para o professor. “... podemos adotar uma postura de ‘parceria’ com o aluno, sugerindo e 

demonstrando junto a ele os detalhes do conhecimento aplicado, e não ‘arremessando-os’ do alto sobre a sua 

inexperiência”. (FOGAÇA, FILHO, 2008, p1). Partindo desse pressuposto, o professor necessita de uma análise do 

contexto sociocultural, averiguar as inclinações musicais desses novos aprendizes e investigar quais são as 

músicas que fazem parte do cotidiano deles. Contudo, a metodologia inicial deverá ser voltada para a aplicação 

de acordes básicos e um posterior repertório significativo, reconhecendo que “cada aluno traz consigo um 

domínio de compreensão musical quando chega às instituições educacionais” (SWANWICK, 2003, p. 66) mesmo 

que o aluno nunca tenha se envolvido com aulas de música. 

Palavras-chave 

Ensino de violão; Educação Musical; Música popular. 

A Formação Inicial do Docente: Enfatizando a Teoria e a Prática na instituição de 

Ensino. 

Pedagogia  - CPAQ 

KATIÉLY, da S. A. 

LUANA, S. de O. 

NATHÁLIA, F. de B. 

Resumo 

Este estudo tem por objetivo destacar a relevância do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação 

acadêmica oportunizando vivências sobre o funcionamento do dia a dia dentro de uma instituição de ensino e da 
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sala de aula. Nessa perspectiva, a intensa busca pela qualidade do ensino, em nosso país, tem como ênfase a 

formação inicial dos professores. Conhecer antecipadamente como a prática docente se efetiva, proporciona uma 

análise da realidade que o futuro professor irá atuar e propicia o entendimento de que a teoria e prática são 

indissociáveis. Nossa experiência enquanto Pibidiana tem nos proporcionado algumas reflexões sobre a práxis 

pedagógica  e as mais diversas situações que permeiam o ambiente da sala de aula, na busca constante por 

qualificação profissional e melhoria da educação. Nosso direcionamento teórico foram embasados em autores 

como Pimenta (2002); Lima (2001); Canário (2001); Tardif (2002), dentre outros que contribuíram de forma 

significativa para um melhor entendimento do contexto em foco. Neste sentido, evidencia-se que o projeto 

propicia uma formação acadêmica diferenciada por meio das atividades práticas, fortalecendo uma formação que 

esteja integrada a realidade. O que devemos compreender é que além da formação dentro de uma sala de aula é 

imprescindível a preparação do profissional da educação, por isso é relevante o programa, pois insere o futuro 

professor com a realidade escolar, pois assim ele aprende com o regente que já está na docência há mais tempo e 

vai adquirindo experiência. Acreditamos que os saberes possíveis de serem construídos durante a execução do 

referido projeto estão diretamente vinculados à atuação profissional do professor que, além de saber, numa 

dimensão mais teórica, precisa aprender a fazer e analisar esse saber fazer para que sua prática profissional seja 

sempre transformada. Percebemos que enquanto professor precisamos proporcionar um processo ensino-

aprendizagem com aspectos significativos para a vida do aluno, pois nada adianta o educando ensinar algo que o 

aluno só vai aprender naquele momento e quando sair dali não vai ter nenhum significado no seu cotidiano. E é 

isso que programa PIBID vem proporcionar com a inserção dos(as) acadêmicos(a) dentro da escola, trabalhando 

de forma dinâmica e inovadora com a criança para que ela tenha interesse em querer aprender, participar, e 

assim ter satisfação frequentar a escola. Assim, é correto afirmar que nossa vivência proporciona uma 

aprendizagem significativa, baseadas nos diferentes contextos e conflitos que permeiam o campo educacional. 

Palavras-chave 

Docência; Prática Pedagógica; Aprendizagem Significativa. 

As expectativas de uma atitude interdisciplinar proporcionadas pelo pibid 

Pedagogia  - CPAQ 

LUANA, S. de O. 

NATHÁLIA, F. de B. 

KATIÉLY, da S. A. 

Resumo 

Este estudo tem por objetivo destacar as contribuições que o PIBID oportuniza ao futuro professor e para a 

instituição de ensino que o recebe. Como acadêmica, do curso de Pedagogia, já tivemos oportunidades de 

vivenciar diversas experiências da prática docente, atuando em projetos de extensão. Atualmente participamos 

do Projeto desenvolvido pelo PIBID, tendo como vertentes o estudo da Arte e Ludicidade na Alfabetização. Neste 

sentido, torna-se necessário entender que o processo de alfabetização e letramento requer um planejamento 

conjunto com eixos norteadores que possibilitem uma visão holística das áreas do conhecimento e promovam 

um entendimento mais amplo da realidade. Torna-se relevante conhecermos e aplicar metodologias que 
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facilitem o processo viabilizando o ensino de leitura e escrita como prática social. Um fato que sempre nos 

instigou foi descobrir as causas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental não possuírem auxiliares, somente o 

professor, pois percebemos uma necessidade de atenção e orientação mais direcionada ao processo de 

ensinar/aprender da criança, onde o processo de alfabetização e letramento possui metas a serem alcançadas e o 

número de educandos pode dificultar um atendimento que priorize a valorização dos conhecimentos que trazem 

para a escola. Sabemos, como futuros docentes, que as metodologias precisam atender as reais necessidades dos 

alunos para que os objetivos sejam alcançados. Felizmente existem professores que inserem novas propostas de 

trabalhos e oportunizam uma aprendizagem mais significativa, vencendo assim, as dificuldades por meio de 

atividades coletivas e integradoras que despertam o interesse. Assim, constatamos que o referido Projeto 

desenvolvido pelo PIBID, com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está auxiliando tanto o 

futuro professor como o processo ensinar/aprender das crianças atendidas pelos Pibidianos com apoio ao 

professor, regente, nas leituras, atividades, resolução de problemas, confecção de matérias, dentre outros que 

contribuem de forma significativa e dinâmica motivando os educandos, por meio de atitudes interdisciplinares. 

Destaca-se como aporte Fazenda (2003;2001); Japiassu (1971), dentre outros, que subsidiaram esta pesquisa.. 

Nessa perspectiva surgem novas possibilidades para aquisição de novos saberes, promovendo uma superação de 

limites  ao professor que consequentemente  proporcionará  conhecimentos significativos aos seus alunos. 

Palavras-chave 

arte; ludicidade; interdisciplinaridade. 

Experiências pibidianas na compreensão da arte e da ludicidade para a alfabetização: 

perspectivas interdisciplinares. 

Pedagogia  - CPAQ 

CORREA, C. 

PRATES, J. 

ROCKEL, S. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com estudos sobre as ações docentes no Projeto Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência/UFMS/CPAQ/Pedagogia, desenvolvido na Escola Estadual Antônio Salústio Areias.  

Buscamos refletir as orientações teóricas por meio do projeto “A Arte e a Ludicidade como Linguagem 

Expressiva e Criativa na Alfabetização Visual da Cultura Regional”, para superarmos as dificuldades encontradas 

em cada passo dentro da escola. A questão-chave norteadora das ações do grupo do PIBID do curso de Pedagogia 

no CPAQ pauta-se em acionar, de maneira interdisciplinar, os conhecimentos das diferentes áreas, frente ao 

desafio de mediar o processo de alfabetização. O maior embate, neste contexto, vem sendo compreender a Arte e 

a Ludicidade no dia-a-dia da sala de aula numa prática interdisciplinar. Com base nas leituras de autores como 

Vygotsky (2002); Fazenda (2006); Kishimoto (2001) e Silva (2014). Buscamos construir um espaço pibidiano na 

escola, para constatar teoricamente inúmeras considerações e nomeações a respeito dos jogos, brincadeiras, 

brinquedos e atividades lúdicas, onde se destacam algumas práticas artísticas que propiciam diferentes maneiras 

de alcançar o aprendizado da leitura e escrita. Esta percepção interdisciplinar pressupõe vivência e interação 
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com fatores significativos na prática pedagógica e significa lidarmos com as adversidades que surgirão durante 

nossa carreira docente. Nossos esforços estão concentrados em aprender mais para discutir práticas e teorias da 

linguagem artística e lúdica e, desta forma contribuir para tornar a escola um lugar vivo e atrativo para as 

crianças. Para tal compromisso, encontramos suporte para temática nas discussões promovidas no Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Formação Interdisciplinar de Professores/UFMS/CPAQ e no acompanhamento das 

coordenadoras e supervisores do Projeto. Um movimento que vem nos ensinando a lidar com as dificuldades e 

consequentemente fortalecido nossas possibilidades de aprender com as crianças e professores (as) na escola. 

Assim, as experiências pibidianas, tem sido um diferencial positivo para nossa formação no Curso de 

Pedagogia/UFMS/CPAQ. 

Palavras-chave 

Alfabetização; Arte; Ludicidade. 

Reflexão dos desafios encontrados no processo de ensino/aprendizagem por meio da 

arte e da ludicidade do pibid/pedagogia/ufms/cpaq 

Pedagogia  - CPAQ 

DOVALE, T. G 

FERREIRA, F. M. N. S 

FRANCO, J. G 

Resumo 

O presente artigo tem como propósito refletir/relatar os desafios, e ao mesmo tempo o entusiasmo que nos é 

proporcionado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Pedagogia do Campus de 

Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, desenvolvido, respectivamente, na Escola 

Estadual “Felipe Orro”, Escola Estadual “Salústio de Areias” e Escola Municipal “CAIC/Antônio Pace”, situadas no 

município de Aquidauana/MS, com o subprojeto: “A Arte e a Ludicidade como Linguagem Expressiva e Criativa 

na Alfabetização Visual da Cultura Regional”. São objetivos desse Projeto alfabetizar e letrar significativamente 

por meio da Arte e Ludicidade (eixos norteadores), com o objetivo de beneficiar o processo de 

ensino/aprendizagem para que haja uma valorização da diversidade cultural existente na sala de aula, 

considerando todos os aspectos culturais que diferem a criança, destacando a relevância do docente 

compreender este processo.  Destaca-se que  oportuniza aos acadêmicos desde o ingresso na Universidade, a 

terem uma vivência com a realidade das instituições de ensino, o que contribuirá tanto no seu desempenho como 

acadêmico, quanto em sua formação profissional. Embora esse projeto abranja três Instituições de Ensino, esse 

artigo tem como eixo a Escola Municipal “CAIC/Antônio Pace” e a Escola Estadual "Felipe Orro". Foram utilizados 

como referencial teórico para a reflexão e o desenvolvimento das ações didáticas autores como: Cagliari (1989); 

Morin e Tardif (2000); Ferraz (1993); Fusari (2001); documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional/ Lei nº9.394 (1996); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998); dentre 

outros. O projeto está em fase inicial, e embora o tempo de atuação nas instituições não tenha sido longo, 

podemos dizer que a presença dos pibidianos nas instituições está apresentando resultados positivos. Já é 

possível observar que os alunos estão progredindo, tanto no aprendizado quantos em situações que são 
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decorrentes de atenção. No entanto, acredito que é necessário um aprofundamento para entendermos melhor a 

relevância e aplicabilidade dos eixos, norteadores, selecionados (Arte e Ludicidade), pois observamos que ainda 

existem resistência do professor em inseri-los em sua prática pedagógica. Acredito que enquanto pibidiana 

podemos contribuir para que o processo ensino-aprendizagem seja significativo e dinâmico ao inserir os eixos 

selecionados no cotidiano das instituições de ensino. 

Palavras-chave 

PIBID; Arte e Ludicidade; Ensino/Aprendizagem. 

Reflexões Pibidianas na Integração das Atividades Favoráveis ao Desenvolvimento da 

Expressão Lúdica e Artística na Alfabetização 

Pedagogia  - CPAQ 

STAUFFER, T. D. 

HORA, N. A. 

LOVATTO, J. A. F. 

Resumo 

Este texto apresenta reflexões que versam sobre as ações pibidianas desenvolvidas na Escola Estadual Antônio 

Salústio de Areias e previstas no subprojeto “A Arte e a Ludicidade como Linguagem Expressiva e Criativa na 

Alfabetização Visual da Cultura Regional” - Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID/UFMS/CPAQ/Pedagogia. Tais ações tem nos favorecido na compreensão da arte e da ludicidade como 

portas para um caminho onde o impossível não existe para trabalhar com a alfabetização. O acompanhamento e 

orientação das coordenadoras e dos supervisores (as) têm auxiliado para dispormos de estratégias, que ajudam 

a enfrentar os desafios no cotidiano da escola. É imprescindível salientarmos que a reflexão sobre nossa própria 

expressão leva-nos a uma maior autoconfiança, uma vez que existe uma grande identificação com o que fazemos.  

Por sua vez, o produto desta expressão mostra-nos uma maneira de se comunicar com os alunos, professores e 

os nossos pares pibidianos(as) na integração das atividades favoráveis ao desenvolvimento da expressão 

artística e lúdica na alfabetização. E, quando trabalhamos com movimento, vamos aprendendo que as mudanças 

ocorrem em todas as idades, porém em ritmos diferentes. A educação psicomotora consiste em desenvolver os 

pré-requisitos psicológicos necessários ao aprendizado, pois esse processo leva-nos a tomar consciência do 

nosso corpo e lateralidade, ou seja, situarmos no espaço e no tempo, adquirindo habilidade e coordenação de 

nossos gestos e movimentos. Com efeito, as atividades propostas no referido subprojeto acompanham e apoiam 

justamente na nossa capacidade de refletir, inferir, estabelecer relações e processar informação para 

confrontarmos a realidade/teoria/prática em respeito a diversidade cultural. Assim, nosso objetivo é promover 

uma educação de qualidade e interdisciplinar, onde a prática da manifestação artística e lúdica seja ponto 

marcante na nossa formação. Esta manifestação dinâmica confere ao exercício pibidiano, uma forma de apurar a 

nossa sensibilidade, quando se tem a arte como algo significativo no processo de ensinar a ler e escrever. Como 

suporte teórico para análise e reflexões didáticas, utilizamos os autores: Cagliari (1989); Fazenda (2014); Ferraz 

(1993); Fusari (2001); Silva (2005); Morin (2000) e bases legais como a LDB (9.394/96). O Projeto encontra-se 

em andamento, mas já nos leva a constatar alguns resultados como maior motivação e sentido ao aprendido, e 
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ainda, vamos descobrindo novas possibilidades efetivas nas ações docentes. Enfim, construir conhecimentos com 

o privilégio de fazer arte e brincar para viver com plenitude e se educar. 

Palavras-chave 

PIBID/Pedagogia; Arte; Ludicidade. 

RELATO PIBIDIANO: ALGUMAS ARTICULAÇÕES INTERDISCIPLINARES ENTRE A ARTE E 

AS ATIVIDADES LUDICAS NA ALFABETIZAÇÃO 

Pedagogia  - CPAQ 

idevando de arruda lino 

Patricia Trindade de Souza Santos 

Michele Fabiane Correa Coelho Echeverria 

Resumo 

Apresentamos este trabalho que tem como objetivo tratar sobre as ações docentes no Projeto Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência/UFMS/CPAQ/Pedagogia, na Escola Estadual Antônio Salústio Areias.  A intenção é 

aproveitar a oportunidade que o PIBID oferece, para colocarmos em prática na escola os conhecimentos da sala 

de aula no curso de Pedagogia, por meio do projeto “A Arte e a Ludicidade como Linguagem Expressiva e Criativa 

na Alfabetização Visual da Cultura Regional”, coordenado pela Profa. Dra. Ana Lúcia Gomes da Silva e pela Profa. 

Dra. Franchys M. Nascimento Santana Ferreira. Tais conhecimentos tem sido referência para desenvolvermos 

habilidades lúdicas e artísticas, necessárias na compreensão do processo de alfabetização. As articulações 

interdisciplinares durante os jogos, brincadeiras e atividades plásticas, tem sido o caminho das nossas ações para 

motivarmos as crianças a integrarem mais e melhor com as outras. Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras são 

instrumentos pedagógicos importantes e determinantes para os encaminhamentos do nosso plano de trabalho 

no que tange a linguagem escrita e linguagem falada, seus usos e funções na cultura. Tratamos de um processo de 

aprendizagem, no qual somos sujeitos aprendizes de como ensinar e, como agentes nesta experiência, 

elaboramos formas conjuntas de convivência e participação com autonomia para brincar e construir 

conhecimentos. Sendo assim, ao constatar a utilização do lúdico através de importantes leituras, verificamos que 

na alfabetização é ainda mais relevante no âmbito da cognição, dos valores e da sociabilidade. Um trabalho 

encadeado em espiral que tem a finalidade de aprendermos para ajudar o aluno a vencer as dificuldades de 

interpretação, permitindo-lhes, assim, ler ou escrever de maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação. Esse procedimento tem se consolidado nas situações evidenciadas no nosso diário de bordo, 

possibilitando-nos ampliar a comunicação, na qual agimos como leitores e escritores. Sabemos que ainda temos 

muito que aprender para descobrir o mundo docente a nossa volta, mas as experiências no PIBID já apontam 

mudanças na maneira de pensar acerca da nossa formação e da nossa relação acadêmica com a Universidade. 

Palavras-chave 

Artes; Atividades Lúdicas; Alfabetização. 
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Abordagens da escola de tempo integral: relação teoria e prática na perspectiva das 

novas experiências. 

Pedagogia - CCHS 

ALINE RODRIGUES ROCHA 

ANA PAULA NAKAZATO 

DANIELLE SILVA NOGUEIRA 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo discutir e expor nossas experiências como alunas do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) do curso de Pedagogia/CCHS. A oportunidade de conhecer o 

cotidiano da escola e a ação docente é sem dúvidas um grande incentivo aos alunos dos cursos de licenciatura. A 

escola escolhida pelo programa localiza-se no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande/MS, conhecida 

como Escola de Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Em um período, observamos e 

auxiliamos alunos de 1° e 2° ano do ensino fundamental, elaboramos e realizamos atividades conforme 

conteúdos tratados em sala. Poder conciliar teoria e prática durante o processo de formação é essencial, mesmo 

que de maneira desafiadora, a vivencia e o contanto com crianças e alunos(as) nas escolas é fundamental para 

que possamos entender o processo de ensino-apredizagem, de modo que ao estar em contato com o ambiente 

escolar, possamos corrigir eventuais falhas, aprender com os nossos erros, valorizar tudo aquilo que tem obtido 

êxito ao longo de nossa jornada e apropriarmo-nos dos ensinamentos que a escola passa, como já dizia Paulo 

Freire “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. A princípio nosso papel na escola 

de tempo integral Ana Lúcia de Oliveira Batista foi desafiador, pois nos foram confiados alunos conflituosos que 

apresentavam problemas de comportamento, mas nada além de nossa capacidade, as atividades são sempre 

realizadas com o auxílio da diretora e professora da turma. Aprendemos na prática o quão importante é 

conhecer e entender cada aluno, sem esquecer jamais que aquele aluno é acima de tudo uma criança. Segundo 

Emilia Ferreiro “Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança 

que pensa”. E nesse momento essa reflexão nos foi de grande valor. A criança é reflexo de tudo aquilo que ela 

vive. Dessa forma a relação família-escola-sociedade estão plenamente ligados e podem levar tanto ao êxito como 

ao fracasso escolar. Através dessa vivência interiorizamos um dos papeis fundamentais do professor: além de 

ensinar é preciso buscar a conciliação desses campos para que nossas crianças possam obter um 

desenvolvimento mais sólido. 

Palavras-chave 

família; sociedade; educação. 
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Desmistificar a docência: um olhar apreensivo para o interior da escola. 

Pedagogia - CCHS 

SOARES, E. A. C. 

LUZ, M. E. S. 

CORREIA, R. M. de L. 

Resumo 

Este artigo pretende apresentar um relato das experiências vividas pelas acadêmicas do 2º ano do curso de 

graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Mato grosso do Sul, como bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), realizado na Escola Municipal de Tempo Integral 

Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Iniciamos nossas atividades no primeiro semestre de 2014, no 2º e 3º 

ano do Ensino Fundamental I, a princípio, em duplas observamos as salas durante as aulas para conhecer os 

alunos e posteriormente escolher um aluno (a) para acompanhamento individualizado. E propiciar o convívio no 

interior da sala de aula, com o objetivo de aprofundar conhecimentos e experienciar práticas relacionadas à 

alfabetização e ao letramento, considerando principalmente os aspectos social e afetivo dos alunos na 

abordagem e acompanhamento, bem como a realidade da comunidade nos quais está inserida a instituição. As 

práticas docentes aconteceram sempre em parceria com as professoras regentes das turmas. O PIBID atua no 

aperfeiçoamento dos acadêmicos de licenciaturas com objetivo do incentivo à formação de professores para a 

educação básica pública, e proporciona o contato entre futuros docentes com a prática de sua área de atuação, 

seus objetivos e suas dificuldades, possibilitando a dissolução de dúvidas que são recorrentes, mas também 

suscita inúmeros questionamentos. 

Com a oportunidade de uma relação direta com os dilemas e desafios do ensino e da aprendizagem, da leitura e 

da escrita, buscamos nesse exercício fazer uma reflexão crítica vinculada ao professor, na tentativa de 

estabelecer uma parceria, na qual, em contraponto à soluções prontas, levantamos questionamentos a serem 

refletidos em conjunto, integrando o aluno, o professor e o objeto de conhecimento. O projeto PIBID Pedagogia é 

um diferencial na escola, pois acompanha não somente o grupo, como oferece apoio aqueles que possuem 

especificidades distintas de aprendizagem, proporcionando oportunidades de desenvolvimento. Portanto, é 

imprescindível essa parceria que através de trocas coletivas, facilita a potencialização da prática pedagógica, na 

formação de um indivíduo com espírito transformador. 

Palavras-chave 

PIBID; Prática docente; Alfabetização. 
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Pibid - Articulando teoria e prática, resultando em estratégias e metodologias 

eficientes para o processo de ensino-aprendizagem 

Pedagogia - CCHS 

PIZARRA, M. JULIANE 

OREJANA, APARECIDA. ACÁCIA 

Resumo 

Este trabalho tem o objetivo relatar experiências vividas de acadêmicas da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, desde o primeiro semestre do curso de Pedagogia, a principio acompanhando um aluno do 2º ano do 

ensino fundamental e no presente ano o 3º  ano do ensino fundamental em uma instituição escolar considerada 

modelo de escola em tempo integral no município de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, 

oportunidade proporcionada pelo programa de iniciação a docência (Pibid), com a coordenação da professora 

Doutora Ana Cristina Fagundes Schirmer. O texto visa explanar conhecimentos adquiridos através das ações 

observadas e realizadas na instituição escolar. Através de fotos e atividades são registrados o desenvolvimento 

da pesquisa, que tem por objetivo familiarizar o graduando com o contexto que irá atuar depois de formado. Em 

contato com a teoria das aulas da graduação e as práticas feitas com os alunos na escola, os futuros docentes 

podem perceber situações que muitas vezes não encontram nos livros, porém ocorrem com grande frequência 

entre os alunos, bem como também uma possível resolução. A oportunidade de contemplar um aluno durante 

um ano, considerando suas dificuldades de modo singular considerando o modo próprio de cada indivíduo 

assimilar o conhecimento, permite que o futuro pedagogo acompanhe o seu progresso, como também colabore 

para este, com atividades direcionadas e especificas para que o educando desenvolva habilidades necessárias 

para acompanhar o ritmo de conteúdos produzidos e reproduzidos com professor regente como também 

capacidade para progredir para série posterior. Através desta pesquisa, tendo o aluno como objeto de estudo é 

possível criar estratégias e aplicar metodologias para a ação de ensino-aprendizagem. Criando o que o sociólogo 

Bourdieu conceitua como habitus professoral, contribuindo para a formação docente do acadêmico egresso do 

curso de Pedagogia que pretende atuar como docente efetivo oferecendo um trabalho de qualidade que 

contribua para a educação de cidadãos críticos. 

Palavras-chave 
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Alfabetização e letramento nos primeiros anos do Ensino Fundamental: ações e 

intervenções do PIBID em uma escola estadual do município de Bela Vista/MS 

Pedagogia - CED/Bela Vista 

ANDREIA, Dias Torres 

MARLENES, Patino Baes 

MIRIAN, Elizabeth Gonçalves 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados do PIBID desenvolvido no curso de Pedagogia na cidade 

de Bela Vista no ano de 2013, bem como evidenciar a proposta de trabalho que está sendo realizada atualmente. 

A escola parceira desde o início do PIBID/Pedagogia no município de Bela Vista/MS é uma escola estadual e 

nosso lócus de atuação tem sido os primeiros anos do Ensino Fundamental. Identificamos que a principal 

dificuldade enfrentada pela escola no trabalho diário com os(as) alunos(as) refere-se à leitura e escrita. 

Observamos que mesmo com o esforço dos(as) professores(as) para realizar um trabalho de qualidade cada 

aluno(a) possui um ritmo próprio de aprendizagem e, por este motivo, alguns não acompanham o andamento 

das atividades propostas. A partir desta constatação o Projeto desenvolvido em 2013 focou em atividades que 

auxiliassem a escola no rompimento deste obstáculo, haja vista que esta é uma problemática causadora de 

diversos problemas que muitas vezes geram repetências e desistências. Diante disso, nossa meta foi somar no 

processo de desenvolvimento da leitura a partir da estratégia de decodificação, acreditando que o domínio desta 

habilidade por parte dos(as) alunos(as) ajuda na compreensão das disciplinas. Para atingir tal intento foram 

desenvolvidas atividades como leituras complementares e aulas de reforço no contraturno. Ao findar o 

Projeto/2013 notamos uma melhora qualitativa no aprendizado dos(as) alunos(as), uma vez que diante das 

avaliações aplicadas pela escola os(as) mesmos(as) obtiveram resultados superiores às avaliações anteriores. 

Considerando o trabalho realizado e os resultados alcançados, no ano de 2014 buscamos continuar focando as 

atividades de estudos e intervenções na escola por meio do PIBID na mesma perspectiva da leitura e escrita, com 

aprofundamento no campo da alfabetização e do letramento. Evidencia-se, ainda, na proposta atual, uma 

preocupação com a promoção da escola inclusiva, isto é, uma escola que acolha e atenda a todos os alunos, sem 

exceção. Acreditamos que para aprender a ler e a escrever os(as) alunos(as) devem participar ativamente da 

construção do seu próprio conhecimento, lidando com as situações, reflexões e complexidades que envolvem o 

processo de ensino e aprendizagem. Desta maneira, é importante mencionar que não existe uma “receita pronta” 

para trabalhar com as crianças em seu processo de letramento. Todavia, cremos que a partir do respeito pelos 

ritmos pessoais e diferenciados de cada um(a) é possível avançar na construção dos saberes curriculares. 

Considerando que a escola precisa estar preparada para conduzir os(as) alunos(as) no caminho do 

conhecimento, proporcionando oportunidades que desencadeiem a formação de leitores(as), o Projeto/2014 

pretende desenvolver atividades de alfabetização e letramento voltadas para a inclusão e participação de ”todos” 

no ambiente escolar. Reconhecendo que cada ser social é único e possui características próprias, propomos com 

o desenvolvimento do PIBID somar no oferecimento de oportunidades de acesso igualitárias ao currículo, 

visando a efetiva escolarização dos(as) alunos(as). 

Palavras-chave 
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Letramento; Alfabetização; Inclusão. 

Letramento: contribuições para a formação do (a) pedagogo (a) 

Pedagogia - CED/Camapuã 

DOBIX, G. F. S. 

LIMA, H. P. 

REZENDE, R. S. 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma síntese da proposta do Pibid do Curso de Pedagogia/EAD/UFMS, desenvolvido na 

Escola Municipal Ernesto Solon Borges, em Camapuã, que se constitui por ações teórico-práticas que envolvem 

letramento. As ações do Pibid ocorrem mediante a articulação entre estudos e a atuação de dez alunas bolsistas 

na forma de docência compartilhada com as professoras de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da 

referida escola com ênfase na leitura e escrita. As atividades são realizadas por meio de ações coletivas 

organizadas em miniprojetos temáticos de acordo com o planejamento das professoras de turma nas quais as 

bolsistas atuam que também abrangem produção de materiais didáticos e de atividades pedagógicas que 

atendam à realidade dos estudantes das turmas da escola contempladas com o Pibid. Além dessas ações, as 

bolsistas participam de outras atividades no ambiente escolar que visam identificar e analisar processos 

coletivos desenvolvidos na escola tais como conselho de classe, reuniões pedagógicas, reuniões de pais, entre 

outras detectadas no ambiente escolar. As ações iniciais desenvolvidas no Pibid têm proporcionado, às bolsistas, 

ampliar o conhecimento sobre letramento bem como em relação à dinâmica da realidade escolar. 

Palavras-chave 

Iniciação à docência;; Letramento;; Formação de professores. 

A constituição identitária dos bolsistas do programa institucional de bolsa de iniciação 

à docência (pibid) do curso de pedagogia ufms/cpan 

Pedagogia - CPAN 

Alex Stefani dos Santos 

Karla dos Santos Pereira 

Resumo 

Partindo do pressuposto de que o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) tem como 

principal característica oportunizar a inserção dos estudantes das licenciaturas das instituições universitárias no 

diálogo com a experiência cotidiana da escola da educação básica, a fim de produzir reflexões e ações à cerca do 

processo de constituição do ser professor para além e conjuntamente aos conteúdos teóricos, consideramos de 

extrema relevância a potencialização destes estudantes no movimento de perceber-se como sujeito participativo 

e crítico do seu processo de constituição identitária. Para tanto, analisamos as vivências e reflexões do grupo que 

se caracterizam em: observações, escritas reflexivas individuais e compartilhadas, bem como o planejamento de 

aulas junto aos professores regentes da escola, sendo estas articuladas aos encontros ocorridos na universidade 
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promovidos pelo programa para análise e discussões sobre o processo de formação à docência. Neste sentido, 

faz-se necessário compreender quais são os elementos e perspectivas que incidem e influenciam no 

direcionamento das ideias e ações em que o grupo vai assumindo, evidenciando-se através dos diferentes relatos 

de suas vivências no espaço escolar expostos nas reuniões semanais. A partir destas proposições, consideramos 

de extrema importância fazer o movimento de crítica e auto-crítica das próprias ações enquanto estudantes em 

processo de formação docente, não negando o fato de que estes se encontram inseridos em uma realidade que se 

configura de maneira desigual em seus aspectos socioeconômico e sociocultural , entendimento este que nos 

provoca a compreender o espaço escolar como a instituição social dentro da sociedade que reproduz e reforça 

esses elementos na sua prática diária. A fim de tentarmos entender tais questões, o presente trabalho tentará 

elucidar algumas inquietações que perpassam desde o princípio de nossa inserção na universidade como 

graduandos do curso de Pedagogia UFMS/CPAN à  bolsistas do PIBID, sendo que, através deste último tivemos a 

oportunidade no contato com a realidade escolar de produzirmos um movimento de constituição identitária 

refletido nas vivências desse espaço, assim como nas reflexões e nas tentativas de ações e intervenções que 

pudessem contribuir de maneira significativa para que este processo de fato se efetive em suas propostas 

iniciais. 

Palavras-chave 

constituição docente; escola; reprodução social. 

A relação pedagógica e suas implicações no processo ensino aprendizagem 

Pedagogia - CPAN 

OLIVEIRA, E.F de 

SILVA, G.A. 

FRANÇA, D. S. 

Resumo 

A relação pedagógica, entendida como o conjunto de interações que se estabelecem entre o professor, o aluno e o 

conhecimento (CORDEIRO, 2007), é um aspecto fundamental que dá sentido ao processo de ensino 

aprendizagem e está presente, consciente ou inconscientemente, na prática do professor e no ambiente escolar, 

podendo favorecer ou não o aprendizado do aluno, pois não existe uma prática pedagógica neutra. Portanto, a 

relação que se estabelece na sala de aula é o resultado da interação social entre professor-aluno-conhecimento e 

envolve a dimensão pessoal, linguística e cognitiva, sendo que as consequências dessa relação resultam de como 

o professor faz essa mediação dentro da sala de aula. É neste sentido que abordaremos, neste trabalho, nossa 

experiência e prática pedagógica realizada no Projeto de Leitura no primeiro semestre de 2014 dentro do 

Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido em uma escola estadual localizada no 

município de Corumbá/MS, junto a um grupo de educandos do 4º ano do Ensino Fundamental que apresentavam 

dificuldades de leitura e escrita. Desse modo, nosso objetivo é dialogar sobre como a prática vivenciada nesse 

processo nos permitiu uma reflexão sobre a importância da relação pedagógica para nossa constituição 

enquanto educador e sobre os impactos desta relação no processo de ensino aprendizagem bem como na vida 

dos alunos. O trabalho consistiu em desenvolver atividades de prática de leitura e escrita, através de oficinas de 
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leitura que tinham como objetivo trabalhar a autoestima, valorização pessoal, conscientização sobre o respeito 

ao próximo, mediante o diálogo em sala de aula, a construção do vínculo professor- aluno e aluno-aluno e a 

valorização dos saberes. Essa experiência junto ao PIBID permitiu que vivenciássemos a realidade da sala de aula 

numa perspectiva de aproximação à prática docente a partir de uma relação pedagógica construída e baseada no 

diálogo, na troca de saberes e no respeito mútuo. 

Palavras-chave 

relação pedagógica; formação docente; prática pedagógica. 

As contribuições do PIBID: potencializando a formação docente 

Pedagogia - CPAN 

OLIVEIRA, C. F. V. de. 

PARABA, A. C. H. 

FERREIRA, M. I. C. P. 

Resumo 

Este relato de experiência apresenta as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) na formação profissional de estudantes do quarto semestre do Curso de Pedagogia, da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal. O programa oportuniza aos bolsistas 

associar, experimentar e vivenciar os referenciais teórico-metodológicos estudado até o presente momento, por 

meio de observações e intervenções em colaboração com professores regentes do segundo e terceiro ano das 

séries iniciais do ensino fundamental de uma escola pública situada no município de Corumbá/MS. O objetivo 

deste relato é analisar e refletir sobre os desafios relativos ao exercício da profissão, contextualizando a prática 

pedagógica. Para tanto, o projeto possibilita a inserção na sala de aula para conhecimento da rotina escolar, da 

relação aluno – professor, das necessidades educacionais de alunos com deficiência, mediante intervenções que 

estimulem e favoreçam o processo de ensino-aprendizagem, preservando e respeitando a identidade cultural dos 

sujeitos educandos, e, sobretudo, questionar o tipo de profissional que se pretende ser. Os resultados obtidos 

demonstram que o PIBID possibilita compreender a organização da dinâmica escolar, verificar a importância da 

postura e conduta ética nas relações de trabalho, identificar as diferentes condições de aprendizagens num 

processo de escolarização considerando as dimensões histórica, social e cultural de cada aluno, conferindo, 

assim, a necessidade de que o curso de graduação garanta a vivência de práticas pedagógicas coerentes com esta 

realidade. Dessa forma, é possível afirmar que os/as pibidianos(as), interagindo no ambiente escolar, apreendem 

e desenvolvem saberes que atribuem significados indispensáveis à profissionalização, constituem sua identidade 

docente pela criticidade e reflexão sobre as ações educacionais, bem como, habilidades e competências 

concernentes a um ensino de qualidade. Portanto, esta experiência agrega valores fundamentais no ofício de ser 

professor(a) e, nessa relação de identificação, reconhece que é imprescindível pensar na carreira como um 

processo contínua de aprendizagem. 

Palavras-chave 

PIBID; formação docente; prática pedagógica. 
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O papel do pibid na formação inicial de professores: as contribuições no processo de 

construção da identidade profissional de ex-pibidianas 

Pedagogia - CPAN 

TONIAZZO, R. C 

BORGES, D .S. S 

FRANÇA, D. S 

Resumo 

Discutir a formação inicial de professores da Educação Básica tem sido um terreno fértil já há algum tempo, mas, 

debatê-la observando as experiências de acadêmicas participantes do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência pode ampliar nosso campo, sendo que este programa foi criado para contribuir com o processo de 

formação de futuros professores. O Ministério da Educação (MEC), desde 2007, tem executado nacionalmente o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) visando promover a iniciação à docência aos 

estudantes de licenciatura das instituições de ensino superior, tendo como perspectiva a atuação desse futuro 

professor na educação básica pública. Considerando suas contribuições na constituição da identidade 

profissional. Com o intuito de contribuir com reflexões sobre essa temática foi realizada uma pesquisa de cunho 

qualitativo com o objetivo de identificar como o PIBID contribuiu para a formação de duas ex-participantes do 

programa, atualmente, professoras inseridas em classes regulares dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

rede pública de Corumbá (MS), bem como analisar como essa vivência no curso de formação e na escola 

contribuiu para a constituição da identidade profissional. Para tanto, foram realizadas entrevistas com as duas 

ex-participantes do PIBID, as quais foram transcritas e analisadas sob as categorias de análise que emergiram a 

partir dos relatos das entrevistadas. Os resultados indicam que a singularidade do PIBID pode ser caracterizada 

como a busca por um saber fazer em que a articulação teoria e prática devem nortear o trabalho de professores e 

professoras continuamente, provocando rupturas com o estabelecido, num constante movimento de constituir-

se professor, mediado pela reflexão sistemática. Neste sentido, a discussão sobre a relação teoria e prática é 

relevante para aprofundar nossas reflexões sobre as dificuldades e limitações que os professores iniciantes têm 

enfrentado na transição entre os saberes puramente acadêmicos e os saberes da experiência construídos na 

prática cotidiana de sala de aula. 

Palavras-chave 

Formação Inicial; Identidade Profissional; Saberes da Docência . 

Uma visão da (in)disciplina 

Pedagogia - CPAN 

ALLE, S. A. 

COUGO, A. C. de 

Resumo 

A indisciplina é uma das temáticas contemporâneas da educação que mais tem gerado polêmica devido às 

diferentes posturas práxicas dos sujeitos que a dialogam. A discussão passa, sobretudo, pela forma como 
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encaramos a ideia de disciplina e o que provoca as subversões de diferentes tipos. Da mesma forma, tanto o 

comportamento padronizado e idealizado quanto a prática subversiva precisam ser analisadas não como 

fenômenos isolados, mas sim como frutos de um movimento social que os produz e que, dialeticamente, por 

estes são produzidos. Ainda assim, a prevalência da discussão se dá sobre o dito “mau comportamento” dos 

estudantes, o desrespeito ao professor e as possibilidades de controle e punição. Mas o que podemos pensar, 

enquanto pibidian@s, sobre a práxis do educador para o trato desta questão? Há mecanismos concretos para se 

lidar com a indisciplina e, sobretudo, com a violência na escola? Nos dias atuais vivemos situações de conflitos na 

escola, alguns destes que envolvem o enfrentamento às regras estabelecidas para a convivência no espaço 

escolar, outros como prática de fuga do controle e da padronização, sem constituir uma ameaça à aprendizagem 

ou mesmo ao respeito ao outro, mas também existem casos explícitos de vulgarização das práticas de violência 

física e psicológica, praticadas por estudantes, mas também por outros atores sociais da comunidade escolar. 

Mas, sendo a escola fonte de conhecimento, socialização e interação, qual a práxis do educador para lidar com 

toda essa situação que envolve o contexto histórico e social do estudante? Não há uma resposta pronta, mas há 

reflexões e ponderações sobre o que pode ou deve ser percebido como disciplina e a sua carga de determinantes 

(cumprir regras, respeitar espaços, atender expectativas, etc.) e o limite de desenvolvimento das subjetividades e 

desejos dos sujeitos da escola. Um estudante que se levanta de tempo em tempo, que conversa com os colegas ou 

que circula pelo espaço é, necessariamente, um estudante indisciplinado? O PIBID constitui um espaço ímpar 

para estas (re)significações, tendo em vista as diferentes leituras que gestores, professores, pais e os próprios 

estudantes fazem da disciplina no ambiente escolar e fora dele, e esta compreensão são resultado de um 

conjunto de significações sociais e produções ideológicas que constituímos em nossa experiência social. Em 

nossa constituição docente, fica claro que a (in)disciplina é efeito de diversos fatores sociais que perpassam o 

ambiente familiar e comunitário, as relações interpessoais e o atendimento às necessidades básicas da vida do 

estudante, mas também se fazem em uma escola que representa um papel de controle e massificação sobre a 

formação dos sujeitos. Muito longe do que pensar somente na construção intelectual, a produção da obediência e 

o controle dos corpos é tão urgente e eficaz quanto à massificação dos pensamentos e das culturas. Desta forma, 

viver o PIBID é perceber estas manifestações e refletir sobre os caminhos possíveis na práxis docente cotidiana 

para uma educação que instigue liberdade, criação e socialização com ética e respeito mútuo, um contraponto às 

violências impostas e propagadas na escola, na sociedade, na vida. 

Palavras-chave 

(in)disciplina; escola; práxis pedagógica. 
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A ludicidade no processo de alfabetização: construindo um ambiente alfabetizador na 

perspectiva do letramento 

Pedagogia - CPNV 

AYALA, L. A. 

MARIANO, C. 

CIRÍACO, K. T. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do processo de elaboração e intervenção 

pedagógica com foco na alfabetização em uma classe de 2° ano do Ensino Fundamental por meio do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS/CPNV). O PIBID visa oportunizar aos futuros professores processos de iniciação à docência 

e, portanto, a compreensão de aspectos da dinâmica do trabalho docente durante a formação inicial o que pode 

contribuir para a base reflexiva, bem como para o desenvolvimento profissional. Assim, o grupo se constitui por 

oito acadêmicas, uma professora supervisora e um professor coordenador das ações. Desse modo, é importante 

destacar que as práticas de vivência do PIBID do curso de Pedagogia do CPNV são relativamente novas, pois a 

implementação ocorreu em fevereiro de 2014, por meio da aprovação em Edital 61/2013 da Coordenação de 

Pessoal de Nível Superior/CAPES. Para a realização desse estudo a metodologia utilizada pautou-se em 

observações com coparticipação, como também no desenvolvimento de intervenções no contexto dos anos 

iniciais. Para tanto, após cinco semanas de observação o grupo realizou reuniões e em conjunto foi elaborada a 

proposta de intervenção com base no que foi observado, o que permitiu ao grupo ampliar as possibilidades de 

atuação. As atividades propostas, durante o período de iniciação à docência das bolsistas, tinham como foco 

integrar a Alfabetização e a Matemática, pois o projeto tem como meta auxiliar os alunos em suas dificuldades de 

aprendizagem em relação aos conteúdos dessas áreas do conhecimento. Os recursos recorrentes em nossa 

experiência foram jogos e brincadeiras que direcionavam as crianças para processos de compreensão tanto da 

leitura quanto da língua escrita. Os resultados indicam que a incorporação da ludicidade no Ensino Fundamental 

contribui para a construção de um ambiente alfabetizador mais significativo para as crianças e isso potencializa a 

atuação pedagógica do professor. 

Palavras-chave 

Ludicidade; Alfabetização; Prática pedagógica. 
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Contribuições do Pibid para a formação de professores que ensinam matemática 

Pedagogia - CPNV 

ZENERATI, F. R. 

SILVA, M. da R. 

CIRÍACO, K. T. 

Resumo 

Esse trabalho relata encaminhamentos e resultados de uma experiência de intervenção pedagógica por meio de 

aula compartilhada com a professora supervisora regente de uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública do município de Naviraí/MS pertencente a um bairro de periferia. Nesse contexto, a presente 

proposta se estruturou com base nas aulas de Matemática e foi desenvolvida por um grupo de oito 

acadêmicas/bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES – do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/CPNV. A dinâmica de nosso trabalho deu-se 

na perspectiva da colaboração, o que possibilitou um olhar compartilhado para as experiências com a Educação 

Matemática durante a formação inicial de professores. Sendo assim, a iniciação à docência ocorreu com auxílio 

de materiais semiestruturados que foram confeccionados no contexto do PIBID com o objetivo de proporcionar 

uma aprendizagem dos conteúdos matemáticos de forma mais significativa para os alunos, bem como 

desenvolver a interação entre todos na sala de aula. Além disso, o foco também foi o de ampliar o conhecimento e 

a competência didático-pedagógica do grupo de bolsistas com vistas ao trabalho de forma lúdica. Desse modo, 

acreditamos que ter contato e conhecimento de como os conteúdos se apresentam em sala de aula, durante o 

período de inserção na escola, torna-se um momento rico e promissor a ser explorado no contexto da formação 

de futuros professores que ensinarão Matemática. Da análise dos dados concluímos que os resultados do 

trabalho colaborativo durante o gerenciamento de nosso grupo apresentam-se relevantes na medida em que 

permitem tanto as bolsistas quanto a professora supervisora e ao coordenador de área a ressignificação do saber 

matemático ao relacionarmos teoria e prática durante nossos encontros de estudos, reflexões e análises das 

observações realizadas nas aulas de Matemática no Ensino Fundamental na escola parceira do programa. 

Palavras-chave 

Pibid; Formação de professores; Ensino de matemática. 

Iniciação à docência: vivências com a alfabetização 

Pedagogia - CPNV 

SOARES, V. A. 

MUNIZ, B. M. 

CIRÍACO, K. T. 

Resumo 

O presente trabalho aborda a temática da alfabetização com ênfase nas experiências vivenciadas por meio do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) no curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) câmpus de Naviraí. O referido programa tem como foco o ingresso de 
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acadêmicos dos cursos de licenciatura no âmbito da docência visando à indução à prática pedagógica, como 

também a compreensão do trabalho docente e suas atribuições cotidianas. Nesse contexto, é importante destacar 

que a constituição de nosso grupo PIBID se dá por meio do trabalho colaborativo, o qual fazem parte 8 

acadêmicas/bolsistas de diferentes semestres, 1 professora supervisora e 1 professor orientador/coordenador 

de área. Dessa maneira, nossas ações de intervenção pedagógica são realizadas com base em um plano 

quadrimestral que tem em sua essência o caráter lúdico em uma classe de alfabetização do 2º ano do Ensino 

Fundamental pertencente a uma escola da rede pública. O referencial teórico-metodológico tanto do 

planejamento quanto do desenvolvimento das práticas de iniciação à docência tem como ponto de partida o 

material/cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC/MEC – e se estrutura a partir de 

discussões coletivas sobre a construção de um ambiente alfabetizador na perspectiva do letramento. Cabe 

acrescentar que além das práticas de observação, coparticipação e intervenção na escola parceira, nosso trabalho 

explora estudos científicos de documentos oficiais da área da educação e de artigos de autores renomados que 

discutem o processo de aprendizagem da leitura e escrita; a troca de experiências e produção de textos 

acadêmicos, visando o enriquecimento dos conhecimentos teóricos e práticos em relação à constituição do 

desenvolvimento profissional. Em suma, a partir das experiências de iniciação à docência no contexto da 

alfabetização, temos percebido a necessária articulação entre alfabetização e letramento no sentido de 

possibilitar as crianças, principalmente as de classes populares, o acesso à leitura e a escrita por meio de 

diversos gêneros textuais de circulação no meio social. 

Palavras-chave 

Iniciação à docência; Pibid; Alfabetização. 

Processos de iniciação à docência em alfabetização e matemática: relato de uma 

experiência 

Pedagogia - CPNV 

SILVA, J. T. de O. 

COSTA, M. M. da. 

CIRÍACO, K. T. 

Resumo 

O presente trabalho tem como foco central apresentar as contribuições em relação à constituição do referencial 

teórico-metodológico de atuação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES – 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/Câmpus de Naviraí, a partir das discussões decorrentes 

do processo de gerenciamento do grupo que tem como objetivo aprimorar a atuação durante intervenções em 

uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental numa escola pertencente à rede pública de ensino de Naviraí/MS. 

Para tal, é importante acrescentarmos que o PIBID do curso de Pedagogia ao qual estamos vinculadas tem como 

base atender duas necessidades formativas emergentes, a saber: 1ª) contribuir com a formação docente e; 2ª) 

auxiliar na melhoria dos índices de avaliação externa em relação à alfabetização, letramento e matemática. Dessa 

maneira, esse relato de experiência buscará evidenciar a dinâmica de colaboração das reuniões no contexto do 

PIBID com vistas ao aprimoramento das práticas de alfabetização, letramento e o ensino dos conteúdos 
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matemáticos nos primeiros anos de escolarização, assim como evidenciar as contribuições dos estudos 

realizados no sentido de ampliação dos conhecimentos de futuros professores na medida em que tomam contato 

com a prática docente durante as observações na escola parceira. Além disso, abordamos aspectos referentes à 

mudança de concepção prévia ao discutirmos alguns mitos que se desmistificaram em decorrência da leitura de 

textos científicos relacionados ao processo de indissociabilidade entre alfabetização e letramento, como também 

de processos da aprendizagem de conceitos. Em suma, a relação dos artigos que estudamos, juntamente com as 

práticas de iniciação à docência vivenciadas no PIBID proporcionou uma maior reflexão sobre a pluralidade da 

prática docente e a compreensão de que o professor exerce um papel fundamental enquanto mediador entre a 

criança e a aprendizagem da linguagem, tanto na língua escrita quanto em matemática, como forma de expressão 

humana. 

Palavras-chave 

Iniciação à docência; Alfabetização; Matemática. 

A utilização de livros literários no ensino de Língua Portuguesa: uma didática possivel 

Pedagogia - CPTL 

NEVES, Anatiele O 

CASTRO, Sandra 

CARVALHO,Welica 

Resumo 

O presente artigo é o resultado de todo um trabalho organizado pelos acadêmicos do grupo PIBID do curso de 

Pedagogia/UFMS-CPTL, que conta com a participação de 12 (doze) bolsistas, 2 (duas professoras supervisoras) e 

1 (uma) professora orientadora.  Esse grupo maior subdividido em dois grupos para atender a turmas diferentes. 

Um desses grupos desenvolve atividades junto ao 5º ano de Ensino Fundamental, enquanto o outro ficou 

responsável por um  Pré da Educação Infantil da Escola Municipal Odeir Antonio Da Silva. Após observação da 

turma e orientações da professora supervisora, o Grupo foi mais uma vez dividido buscando sanar as 

dificuldades observadas. Nosso grupo realizou atividades de Língua Portuguesa. Utilizamos como procedimentos 

metodológicos, leitura, escrita, interpretação textual, exposição de ideias dialogadas e trabalho em equipe. A 

dinâmica das atividades elaboradas foi por meio de  uma sequênciação pedagógica, baseada em  dois livros 

literários: “Menina Bonita do Laço de Fita” de Ana Maria Machado e “Menino Brinca de boneca?” de Marcos 

Ribeiro, realizando atividades pedagógicas  a partir dessas leituras valorizando sua oralidade e despertando o 

habito da escrita, levando em consideração o senso critico de cada aluno. A culminância do trabalho realizado foi 

desenvolver uma respectiva atividade que abordasse o conteúdo dos dois subgrupos que trabalhara com a 

classe; Língua portuguesa e a matemática, onde buscamos leva-los para o mais perto da realidade possível, 

confeccionando um mercado fictício, usufruindo da colaboração de todos, com o intuito de que tal atividade se 

tornasse significativa, despertando o interesse ao conhecimento de maneira prazerosa. Os resultados obtidos na 

aplicação do projeto,  podem ser considerados positivos, pois foram atingidos os objetivos traçados, pois, a 

aplicação do projeto foi de suma importância devido a experiência obtida, tanto pras bolsistas, servindo como 
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base para uma futura iniciação á docência, tanto para a professora que  trabalhou em equipe para atender a 

verdadeira intencionalidade do projeto; suprir  as necessidades pedagógicas dos seus alunos. 

Palavras-chave 

Sequência didática; Leitura; Escrita. 

AS AÇÕES DO PIBID DE PEDAGOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: ENSINO DE 

MATEMÁTICA PARA O 5º ANO 

Pedagogia - CPTL 

NERY, Angelita Wan Der Lan 

FAUSTINO, Edna da Silva Pereira 

Resumo 

RESUMO 

O presente trabalho é um relato de experiência da ação desenvolvida por parte do grupo PIBID/Pedagogia – 

UFMS/CPTL no ano de 2014. Fizeram parte da ação, doze bolsistas, duas professoras supervisoras e a professora 

coordenadora do PIBID Pedagogia/UFMS/CPTL.  Devido ao grande número de bolsistas participantes, as ações 

ocorreram em dois grupos de trabalho: um grupo atuou na turma do Pré II e o outro no 5º ano do ensino 

fundamental. Após um período de observação e conversas com a professora da sala do 5º ano, constatamos a 

necessidade de aprofundamento no ensino básico de Língua Portuguesa e de Matemática. Em um trabalho 

coletivo, foram realizadas atividades voltadas para essas áreas com o objetivo de desenvolver a capacidade de 

análise, interpretação e resolução de situações problema. Para a implementação do trabalho com a Matemática, 

foram realizados jogos e brincadeiras em dois dos cinco dias de aplicação do subprojeto. Essas atividades 

tiveram sua atenção voltada às quatro operações, realizando atividades por meio de jogos estratégicos, 

trabalhando os conteúdos de forma lúdica e dinâmica valorizando os aspectos relativos ao conhecimento e 

desenvolvimento matemático dos estudantes. No último dia, foi realizada uma atividade interdisciplinar de 

Língua Portuguesa e Matemática, na qual pudemos observar grande envolvimento de todos os alunos da sala em 

que o projeto foi realizado. 

Palavras-chave 

Palavras-chave: Ações Pedagógicas; Palavras-chave: Matemática; Palavras-chave: Ensino Fundamental. 
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Construção da Identidade Docente: Como o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) tem contribuído para este exercício: Experiências do curso 

de pedagogia UFMS/CPTL 

Pedagogia - CPTL 

PAVAN, Bruno S. 

BARBOZA. Marcela 

NOGUEIRA, Ione S. C. 

Resumo 

A ação desenvolvida como um Subprojeto do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência (PIBID) 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ocorre no Campus de Três Lagoas desde 2009. Ele surge para 

responder a duas problemáticas da realidade atual brasileira no que concerne à profissionalização docente. A 

primeira diz respeito ao estímulo para que os jovens optem pela docência como um campo de ação profissional e 

a segunda diz respeito às questões específicas relativas a formação dos profissionais para atuarem na docência. 

Os objetivos gerais contemplam todas as questões que o PIBID aborda, sendo elas:  Possibilitar que os/as 

acadêmicos/as do curso de Licenciatura em Pedagogia participantes do Programa construam conhecimentos 

sobre a carreira docente por meio da frequência ao ambiente escolar e das reflexões coletivas sobre ele, 

ampliando seus aportes teóricos e metodológicos e fazendo avançar a qualidade da licenciatura e em 

decorrência, a educação básica e minimizar o choque com a realidade com a qual futuramente os acadêmicos/as 

se defrontarão ao ingressarem na docência. A dinâmica de nosso trabalho consiste em: a) Aproximar os 

acadêmicos da realidade escolar por meio de visitas semanais as turmas das professoras supervisoras; b) Refletir 

a respeito dos problemas encontrados no cotidiano escolar; c) Planejar e atuar como professor, construindo 

atividades, jogos, planos de aula e por fim um projeto didático que atenda às necessidades identificadas durantes 

as observações. Até o momento é possível afirmar que a metodologia adotada tem contribuído com a melhoria da 

qualidade da formação visto que os/as bolsistas ao realizarem as atividades planejadas tem a possibilidade de 

vivenciar momentos como futuros professores.  Eles/elas relatam sentirem-se mais seguros ao adentrarem as 

salas de aula e serem capazes de desenvolver alternativas quando se deparam com problemas não previstos nos 

planejamentos realizados. E as próprias professoras supervisoras tem relatado o avanço dos acadêmicos em 

relação a postura como professores e sobre o domínio dos conteúdos. 

Palavras-chave 

Formação Docente; Identidade Docente; Educação. 
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Construção de novas idéias na educação infantil através de um projeto intitulado os 

inventores 

Pedagogia - CPTL 

FREITAS, Fé de Souza 

GOMES, Silvia Andrea dos Santos 

SILVA, Fernanda Melo 

Resumo 

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo relatar o projeto desenvolvido na Educação Infantil, em uma sala 

de aula de Pré II de uma escola pública da cidade de Três Lagoas. O trabalho exposto foi realizado pelos 

acadêmicos bolsitas que fazem parte do projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) 

do curso de Pedagogia/CPTL. O Projeto desenvolvido foi “Os inventores e suas invenções”, o principal objetivo 

foi apresentar às crianças a importância das invenções para a humanidade, alguns inventores e suas invenções e 

propor a construção de novas ideias. Das discussões e trocas de ideias tecidas entre a professora coordenadora, 

os acadêmicos bolsistas e a professora supervisora da escola, suscitaram diversas propostas às quais iniciaram 

se com a visita dos acadêmicos à escola fazendo uma aproximação com a realidade escolar, buscando sempre 

conhecer na prática como se dá a criação do ambiente alfabetizador, as condições didáticas que permitam o 

desenvolvimento da aprendizagem da criança, assim como a promoção da interação e construção da autonomia. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram rodas de conversas para a apresentação de alguns inventores 

e suas invenções, e a discussão sobre a função social de tais inventos. Foram também realizadas pesquisas na 

sala de informática sobre o tema de estudo, recortes, colagens, atividade pictórica, momentos de leituras, oficinas 

com materiais recicláveis sempre dialogando e interagindo com as crianças, buscando saber o que elas estavam 

aprendendo a cerca do trabalho proposto. Para avaliar a compreensão das crianças, observamos a oralidade 

durante a exposição de ideias, o envolvimento e desempenho delas durante a realização das atividades 

propostas. 

Palavras-chave 

Educação Infantil; Criança; Aprendizagem. 

Projeto os Inventores e suas Invenções para Educação Infantil: Contribuições do PIBID 

do Curso de Pedagogia de Três Lagoas/UFMS. 

Pedagogia - CPTL 

LIMA, B. F. 

PINTO, S. M. E. 

SANTOS, G. K. O. dos 

Resumo 

A proposta de intervenção/projeto de ensino que apresentamos, é um recorte da ação desenvolvida como um 

Subprojeto do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UFMS) no ano de 2014 no curso de Pedagogia campus de Três Lagoas - MS. Atualmente o 
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grupo conta com a participação de uma professora coordenadora da UFMS/CPTL, duas professoras supervisoras 

que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental “Anos Iniciais”, e onze bolsistas. O trabalho do grupo 

tem como referência metodológica a abordagem colaborativa, a qual nos proporciona  reflexões sobre a teoria e 

a prática em sala de aula. O projeto teve como tema “Os Inventores e suas invenções” e o objetivo foi mostrar às 

crianças a importância das invenções para a humanidade e também apresentar alguns inventores e suas 

invenções além de propor as mesmas a construção de novas ideias. Para tanto, desenvolvemos as seguintes 

ações; primeiramente dividimos o grupo em vários subgrupos que observaram as aulas da professora 

supervisora que atua na Educação Infantil, com o intuito de aproximar-se do cotidiano escolar e conhecer as 

práticas pedagógicas nela realizadas. Em seguida, nos reunimos para reflexão e elaboração de planos de aula a 

fim de trabalhar em sala as questões apontadas pelas observações.  Por meio das reflexões decidimos 

desenvolver uma sequencia didática com a temática proposta anteriormente, explorando a representação 

pictórica das crianças, além de despertar nas mesmas o gosto da leitura pelo prazer da leitura, proporcionarmos 

um ambiente onde a ludicidade, jogo e brincadeira fossem os articuladores do conhecimento. Podemos concluir 

até o presente momento, visto que o trabalho ainda está em desenvolvimento, que nossa metodologia 

proporciona um espaço de autoconhecimento e novas produções, como um espaço de criticidade dos diferentes 

modos de ser profissional articulando conceitos teóricos com a realidade na qual os futuros docentes atuarão. 

Palavras-chave 

Educação Infantil; Ludicidade; Inicio à Docência. 

Aplicação de sequência didática e análise dos modelos mentais de alunos no tema 

forças intermoleculares do projeto “Mais Química". 

Química - INQUI 

BRITO, E. A. de L. 

SIMÕES, P. Y. M. 

MARTINS, I. P. 

Resumo 

O contato de acadêmicos de Licenciatura em Química com escolas públicas de Campo Grande, por meio do PIBID, 

tem propiciado a observação das dificuldades que alunos encontram com conteúdos que exigem abstração. Uma 

contribuição feita para superar esse problema é o uso de representações. Se esses conceitos abstratos são 

apropriados pelo aluno a ponto dele criar modelos explicativos coerentes para externá-los, torna-se possível ao 

professor acompanhar e intervir, se necessário, no processo de ensino-aprendizagem. Com isso entende-se que é 

possível verificar se houve aprendizado, analisando a forma que os alunos representam os conceitos aprendidos, 

ou seja, seus “Modelos Mentais” de acordo com a teoria de Johnson Laird. Deste modo, com o objetivo de 

favorecer o entendimento do tema “Forças intermoleculares”, que requer um raciocínio subjetivo, foi aplicada 

uma sequência didática (SD) composta por: slides, vídeos e um kit de 04 (quatro) experimentos. A aplicação da 

SD deu-se no projeto “Mais Química”, que ocorre no contra-turno de uma das escolas parceiras do PIBID e visa 

alunos interessados em aprofundar seus conhecimentos na disciplina. O kit é composto por materiais de baixo 

custo (copos descartáveis, colheres de plástico, água, óleo, açúcar, sal e uma placa de acrílico) e foi elaborado 
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pela “ex-pibidiana” Christianne Elizabeth Pereira Cristaldo. Os alunos realizaram os experimentos que 

abordavam quatro tipos de forças intermoleculares: Íon-Dipolo, Dipolo-Dipolo, Ligação de Hidrogênio e 

Dispersões de London. Seguiu-se com a apresentação de slides e animações que tinham como função ilustrar e 

discutir as interações, para que os alunos pudessem refletir seus modelos mentais. Por fim foi proposto ao grupo 

que simulassem dois tipos de interações (Íon-Dipolo e Ligação de Hidrogênio) por meio de desenho. Todas as 

etapas foram realizadas com a supervisão dos pibidiano, que puderam observar como os alunos se relacionavam 

com os termos científicos e onde estavam encontrando dificuldades. Intervenções foram necessárias visto que 

muitos alunos apresentavam conceitos e termos equivocados entre eles: “água e óleo não se misturam por causa 

da densidade” “tanto o sal quanto o açúcar quando misturados com a água sofrem o mesmo tipo de interação”. 

Contudo pode-se observar a aplicabilidade da sequência, que oportunizou o acompanhamento da reflexão dos 

conceitos científicos realizada pelos alunos participantes. 

Palavras-chave 

Modelos Mentais; Forças Intermoleculares; Sequência Didática. 

Jogo: Baralho Iônico 

Química - INQUI 

ZAYED, G.H. 

SOUZA, A da S. 

RECENA, M. C. P 

Resumo 

Os jogos didáticos de química têm ganhado nos últimos tempos mais espaço nas escolas, pela possibilidade de 

proporcionar aos alunos aprendizagem, facilitando aos professores a introdução de novos conteúdos e com 

abordagens dinâmicas de conceitos importantes na disciplina de química. Sendo assim, foi proposto um jogo 

sobre ligações iônicas, pois este conteúdo exigirá a abstração do aluno para compreender tais conceitos, já que o 

ensino de química abrange desde o macroscópico à sub-microscópico. Denominado baralho iônico, o jogo criado 

pelos integrantes do PIBID, serve também como um material de apoio após uma aula expositiva. Tem como 

objetivo facilitar ao aluno o aprendizado de conteúdos como nomenclatura de compostos inorgânicos, regra do 

octeto e ligações iônicas  de uma forma mais divertida e dinâmica  do que uma aula tradicional de transmissão de 

conteúdos .Os participantes devem formar três trincas para ganhar o jogo, cada uma é composta por um cátion, 

um ânion e um gás nobre. Após formar as tríades o jogador deve abaixar suas carta na mesa e falar o nome dos 

compostos formados. Caso não saiba o nome do composto não pode abaixar as cartas e terá que formar outras 

combinações das quais ele deve saber suas nomenclaturas. Os alunos se identificam com uma abordagem 

construtivista, ativa e social, por isso esse tipo de material tem sido valorizado. O PIBID Química UFMS tem 

acompanhado essa tendência de utilizar jogos didáticos e educativos nas escolas parceiras. O Baralho iônico 

ainda não foi aplicado nas escolas, porém passou por testes no PIBID e mostrou ser um bom complemento para 

as aulas de ligação iônica. Conceito pré-requisito para compreender outros assuntos, por exemplo, interações 

intermoleculares. Acreditamos que o jogo seja de grande valia para o processo de ensino aprendizagem que visa 

uma construção de conhecimento ativo por partes dos alunos. 
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Palavras-chave 

Química; Jogos; Ensino. 

Jogo: Uno de ligações químicas 

Química - INQUI 

COSTA, S.N. 

MENDONÇA, T.C. 

FRAGA, J de S. 

Resumo 

O jogo “Uno – ligações químicas” foi elaborado com o objetivo de revisar o conteúdo de  ligações químicas, 

ministrado pelo professor em sala de aula, mas abordando também outros conceitos como distribuição 

eletrônica e tabela periódica, embora esse não seja o objetivo principal do trabalho. O tema foi escolhido pela 

dificuldade que os alunos apresentam em relação a determinados conceitos como ligação iônica e covalente, 

regra do octeto e também nas suas representações. Espera-se, que devido as suas características, seja um jogo 

lúdico e educativo, pois foi proposto para promover a formação de conceitos para alunos do primeiro ano do 

ensino médio, mas também pode ser aplicado em outras séries seguintes. O jogo é constituído por 90 cartas, 

sendo 66 cartas de elementos e 27 cartas de ação, e pode ser jogado em grupos de 2 a 10 pessoas, o modo de 

jogar assemelha-se ao “Uno” da Matel, mas as regras são bem especificas para que haja a representação da 

formação de ligações químicas. É baseado no projeto desenvolvido pelo grupo PIBID Química da UFRJ, no artigo 

“Os jogos educacionais de cartas como estratégia de ensino em química”. O jogo ainda esta em fase de 

desenvolvimento, e as devidas alterações estão sendo realizadas para melhor se adequar as dificuldades do 

público alvo. Pode ser reproduzido pelos professores com um baixo custo, o que possibilita a propagação deste 

material para que uma quantidade inimaginável de alunos possa sanar suas dúvidas de modo simples. O projeto 

já foi aplicado em uma escola, e os resultados foram positivos. Os alunos foram receptivos e compreenderam 

rapidamente o modo de jogar, e o objetivo do material. Ainda há muito a ser trabalhado, no entanto, na primeira 

aplicação, obtivemos bons resultados e a expectativa é que ele se amplie e alcance outras escolas, auxiliando os 

professores no processo de ensino que é de extrema importância. 

Palavras-chave 

Jogos; Química; Ensino. 
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Material didático impresso sobre conceitos básicos de química para inclusão de alunos 

do ensino médio com deficiência auditiva 

Química - INQUI 

ZAYED, G. H. 

RECENA, M. C. P. 

Resumo 

Com a política de inclusão da aprendizagem, o aumento da presença de alunos com deficiência auditiva nas 

unidades escolares teve um aumento significativo. Então faz-se necessárias pesquisas sobre melhores técnicas 

para proporcionar a aprendizagem inclusiva. Nas observações em sala de aula na escola parceira do PIBID em 

entrevista com o professor supervisor e o interprete da língua brasileiro da língua de sinais, viu-se   que os 

deficientes auditivos são muito dependentes do interprete para a aprendizagem, o que diminui sua interação 

com os colegas. Em virtude dos aspectos mencionados, neste trabalho buscou-se proporcionar aos deficientes 

auditivos uma forma mais autônoma de aprendizagem, com interação entre os colegas. Foi proposto pelos 

membros do PIBID um material didático impresso, na forma de uma cartilha, explicando conceitos básicos de 

química. A cartilha foi projetada pensando na inclusão dos alunos com deficiência auditiva com os ouvintes, o 

material tem diversas imagens, sendo muitas delas de analogias com os clipes coloridos, para ajudar na 

visualização e representação das partículas subatômicas. O foco do material é a explicação de conceitos básicos 

da química através destes clipes coloridos, fazendo analogias que é um processo cognitivo de transferência de 

informação do professor para o aluno, que através de comparações entre os átomos, moléculas, substâncias 

simples e compostas, misturas homogênea e heterogênea, irá proporcionar representações destas partículas 

submicroscópicas. O material didático conta com a cartilha, os clipes coloridos, uma folha em anexo, lista de 

exercícios, um mapa conceitual dos conceitos apresentados e um cartão resposta dos exercícios presentes na 

cartilha. Na avaliação dos professores de química do ensino médio e de um interprete da língua brasileira de 

sinais a cartilha é adequada para um trabalho em sala de aula desenvolvido entre os alunos ouvintes e com 

deficiência auditiva, sem a intervenção direta do interprete, proporcionando interação social e o entendimento 

do conteúdo. O material será aplicado e avaliado pelos alunos. Espera-se contribuir para que alunos com 

dificuldades auditivas se tornem independentes na construção do conhecimento sempre que houver intervenção 

de matérias de apoio. 

Palavras-chave 

Surdez; Educação Inclusiva; Analogia. 
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Minicursos “ENEM- PIBID Química UFMS” 

Química - INQUI 

SANTOS, L. D. 

RECENA, M. C. P. 

Resumo 

O ENEM foi criado em 1988 com o objetivo de avaliar os alunos ao término do ensino médio no ano do exame ou 

em anos anteriores. No ano de 2014, tendo em vista a meta de alunos de ensino médio de ingressar em curso 

superior, em uma faculdade federal ou estadual, ou até mesmo em uma particular, com uma bolsa pelo PROUNI, 

várias escolas de ensino fundamental demonstraram, como em anos anteriores, uma maior preocupação com o 

aprendizado dos seus alunos. O ENEM é o exame que da o acesso a essas vagas e as escolas estão cada vez mais 

empenhadas em preparar o aluno para essa prova. O PIBID-Química da UFMS vem a cada ano aperfeiçoando suas 

propostas de auxílio aos alunos para a prova, juntamente com as escolas. A proposta foi realizar minicursos 

preparatórios sendo disponíveis para os alunos de nível médio, com a resolução e a explicação de questões das 

respectivas provas anteriores. A organização do grupo para o desenvolvimento do minicurso foi dividida em 

quatro etapas, sendo: a primeira o de foi realizada a escolha das questões que compõem a prova simulando o 

ENEM e a divisão dos bolsistas para a aplicação nas respectivas escolas parceiras e turmas. Ao seguir, segunda 

parte foi a aplicação das provas nas datas determinadas. A terceira parte foi efetuada a estatística das questões 

que os alunos acertaram e erraram para tentar descobrir onde está o maior dificuldades dos alunos e quais são 

elas. A quarta e última parte foram ministradas aulas de resolução dos exercícios da prova que foi elaborada e a 

apresentação de dicas de fácil resolução e até mesmo “macetes” que podem ser apresentados aos alunos, como 

uma forma mais prática e fácil de resolver os exercícios do ENEM. Se baseando nas estatísticas do ano passado e 

deste ano os alunos do ensino médio não apresentaram um raciocínio rápido e apresentam dificuldades de 

lembrar antigos conceitos da química básica. Com o minicurso os alunos apresentaram um aumento na sua 

perspectiva de resolução das questões apresentadas e como até mesmo saber interligar conceitos químicos, 

biológicos e físicos. 

Palavras-chave 

Educação; Curso Preparatório; Ensino. 
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