
 
 

A UTILIZAÇÃO DO KHAN ACADEMY NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Processos de Ensino e aprendizagem – com ênfase na inovação tecnológica, 
metodológica e práticas docentes. 

 

RESUMO 

Neste artigo descrevemos o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que tratou 
de uma atividade utilizando uma ferramenta tecnológica, especificamente um site, no 
ensino da matemática. A atividade foi desenvolvida pelos acadêmicos do grupo 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID–Matemática), Campus 
de Três Lagoas (CPTL) e realizada em uma turma do 6º ano do ensino fundamental II 
da Escola Estadual Fernando Corrêa no ano de 2015 que tem por objetivo principal, 
propiciar aos acadêmicos inseridos ao programa, que saiam da Universidade como 
profissionais mais preparados para as inúmeras situações da realidade e vivência 
escolar e preparar aos alunos participantes do projeto que tenham uma melhor 
desenvoltura no conteúdo da Matemática  . Foi observada uma grande dificuldade e 
falta de interesse dos alunos em relação a alguns conteúdos matemáticos. Dessa forma 
resolvemos apresentar uma aula diferenciada aos alunos. Foi realizada uma pesquisa 
onde procuramos atividades que suprissem as dificuldades dos alunos ao conteúdo e 
nos assessorassem em nosso principal objetivo, que era auxiliar os alunos na 
compreensão abordado e retrair o bloqueio que os mesmos possuíam com essa 
temática. Foi escolhido utilizar recursos tecnológicos (softwares, sites) para esta 
atividade, porém, uma pesquisa foi feita para a escolha desse software pois a efetiva 
contribuição de softwares educativos no processo de ensino aprendizagem está 
diretamente ligada aos recursos que eles disponibilizam e a forma como são utilizados. 
De acordo com TAJRA (2001, p.), o professor precisa conhecer os recursos disponíveis 
dos programas escolhidos para suas atividades de ensino, somente assim estará apto 
a realizar uma aula dinâmica, criativa e segura. Existem diversos tipos de softwares 
educativos, porém, é preciso que o professor avalie a natureza do software, em relação 
às características que propiciarão experiências significativas. Segundo GRAVINA 
(1998), ainda é grande a oferta de softwares que, mesmo tendo interface com 
interessantes recursos de hipermídia (som, imagem, animação, texto não linear), nada 
mais oferecem aos alunos do que ler definições e propriedades e aplicá-las em 
exercícios práticos (tipo tutorial) ou testar e fixar “conhecimentos” através da realização 
de exercícios protótipos e repetitivos, que no máximo avançam em grau de dificuldade 
(tipo prática de exercícios). Após uma pesquisa sobre qual software utilizaríamos com 
os alunos, decidimos utilizar a Khan Academy na Sala de Informática da Escola em que 
é desenvolvido o projeto que continha uma máquina computador para cada aluno e 
acesso à internet.  Khan Academy é uma ONG criada por Salman Khan e foi 
desenvolvida com o objetivo de oferecer educação de alta qualidade para qualquer um, 
em qualquer lugar. O mesmo oferece uma vasta coleção com mais de 3.800 vídeos de 
matemática, medicina, artes, física, química, biologia e entre outras matérias. E além 
disso o site gera exercícios de acordo com seu nível de dificuldade. Atualmente o site já 
está com mais de 100 mil exercícios disponível aos usuários. A plataforma da Khan 
Academy ganhou uma 2014 uma versão oficial em português, traduzida pela Fundação 
Leman que atua em projetos educacionais. O site é estruturado para todos os tipos de 
usuários (Crianças com os conhecimentos iniciantes da matemática, universitários e 
professores.) O que também chama muito a atenção, é que a plataforma acompanha o 
progresso de cada aluno, e gera informações sobre as habilidades trabalhadas em que 



1 
 

o usuário já dominou e ainda precisa dominar. As operações geradas no site vão de 
exercícios simples de soma a até cálculos algébricos e geométricos. E todos os 
conteúdos são explicados por vídeos aulas. Inicialmente utilizamos o recurso pré-teste 
da plataforma, que avalia individualmente e gera uma análise de cada aluno sobre as 
habilidades que ele já domina e as que ele ainda precisa dominar. Após esse momento, 
fomos recomendando atividades a cada aluno diante de suas dificuldades e 
necessidades. Para alcançarmos nosso objetivo, utilizamos principalmente o sistema de 
aprendizado colaborativo, no qual a interação dos alunos foi de grande valia, partindo 
do princípio que todos devem aprender com os erros e acertos dos colegas. Uma 
questão muito interessante de se considerar, é que a cada atividade feita, e a cada vídeo 
assistido, o site gera uma gratificação, que motiva o usuário a continuar resolvendo as 
atividades e a assistindo os vídeos. Com esta proposta “ khan método”, procuramos 
estimular o aluno a aprender no seu devido tempo, sem ignorar em momento algum que 
um tem um ritmo que deve ser respeitado e levando em conta para fins de aplicação do 
método. Utilizar os vídeos e os exercícios de Salman Khan foi de grande valia para o 
desenvolvimento das habilidades e capacidade dos alunos, e destacamos que a 
apresentação do “ novo” trouxe uma nova perspectiva aos alunos que ficaram bastante 
interessados e focados e até mesmo para o professor.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Atividades lúdicas; Ensino de matemática; Khan Academy, 
Softwares Educacionais. 
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RESUMO:  

O presente trabalho aborda sobre a trajetória acadêmica no Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ Campus de Aquidauana, mais 

especificamente sobre a relevante oportunidade em fazer parte do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). As experiências docentes em 

sala de aula e fora dela no projeto “A Arte e a Ludicidade como Linguagem Expressiva 

e Criativa na Alfabetização Visual da Cultura Regional” desenvolvido na Escola 

Estadual Professor Antônio Salústio Areias, desde 2014, incidem positivamente sobre 

as práticas pedagógicas no ambiente alfabetizador. Trata-se de ações em que os jogos, 

brincadeiras e atividades artísticas representam os instrumentos pedagógicos que são 

determinantes para os encaminhamentos no processo da leitura e da escrita. Refletimos 

sobre um processo de ensino e aprendizagem como aprendizes e, neste exercício 

sentimo-nos provocados com as situações desafiantes e prazerosas da arte da ludicidade. 

Como encaminhamento metodológico nos valemos dos estudos, pesquisas, 

planejamento e dos projetos em ação para exercer a docência numa perspectiva 

interdisciplinar, em parceria com toda a comunidade escolar. As orientações das 

Professoras Ana Lúcia Gomes da Silva e Franchys M. Nascimento S. Ferreira junto à 

supervisão têm contribuído para selecionarmos as leituras de obras que tratam sobre o 

tema em fontes impressas e digitais. Distante de qualquer conclusão já nos é possível 

perceber resultados pelos registros nos nossos Diários de Bordo e, como tal, tem sido 

referência para avaliação das nossas experiências pibidianas. Os caminhos percorridos 

não são simples, porém, os resultados constatados são reconhecidamente valiosos.  

 

PALAVRA-CHAVE: Formação Docente, Linguagens.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul/Campus de Aquidauana. 
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Introdução  

Refletindo sobre nossas ações pibidianas, podemos afirmar que a geração 

advinda desse programa chega à escola com expressivas e criativas experiências nas 

áreas licenciadas (língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte), 

uma vez que nossa trajetória acadêmica se dá no contato direto com a escola, com a 

realidade da sala de aula. É nessa hora que se tem certeza do caminho a ser percorrido.  

Segundo Gatti (2010): 

 

 [...] tais estágios são essenciais na formação do pedagogo, ao 

proporcionar aos alunos um contato mais aprofundado com as 

redes de ensino básicos, por constituírem espaços privilegiados 

para a aprendizagem das práticas docentes. GATTI (p.1371). 

 

A autora ressalta os saberes que construímos com a prática docente no convívio 

direto com as crianças ao desenvolvermos os projetos. Tempos que fortalecem a 

vivência do futuro docente e, o PIBID do curso de Pedagogia no CPAQ pauta-se em 

acionar, de maneira interdisciplinar, os conhecimentos das diferentes áreas, frente ao 

compromisso de auxiliar o professor no 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 Fazenda (2006, p.9) que “disse em outros momentos e novamente repito 

que a interdisciplinaridade consolida-se na ousadia da busca, de uma busca que é 

sempre pergunta, ou melhor, pesquisa”e Kishimoto (2001) que faz referência as 

atividades livres que são vistas por alguns professores como descanso de atividades 

dirigidas e não como forma de socialização e integração das crianças, o que dificulta 

justificá-las como parte do projeto pedagógico.  

Autores que nos auxiliam na construção de 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 tornar mais prazerosa a leitura e escrita.  

Esta percepção interdisciplinar pressupõe vivência e interação com fatores 

significativos na prática pedagógica e significa lidarmos com as adversidades que 

surgirão durante nossa carreira docente, como por exemplo, a inclusão que vem 

ocorrendo nas escolas. Nossos esforços estão concentrados em aprender mais para 

discutir práticas e teorias da linguagem artística e lúdica e, desta forma contribuir para 



3 
 

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 GEPFIP/UFMS/CPAQ e no 

acompanhamento das coordenadoras e supervisores do Projeto. 

METODOLOGIA: AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA ESTADUAL 

PROFESSOR ANTÔNIO SALÚSTIO AREIAS 

Diante do contexto escolar e da necessidade em formarmos alunos criativos, críticos, 

éticos e que desenvolva boas práticas, a escola junto ao PIBID tem realizado projetos 

que exploram a linguagem lúdica, visando contribuir com a aprendizagem da criança 

dos anos iniciais do ensino fundamental  iniciais.  

 

[...] A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece 

sempre como uma forma transacional em direção a algum 

conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento 

individual em permutações constantes com o pensamento coletivo. 

[...] (ALMEIDA, 1995, p.11) 

 

O projeto “Eu, você, o PIBID e Meio Ambiente” é um dos projetos que a escola 

desenvolveu junto aos pibidianos. Os procedimentos foram feitos em sala de aula e 

algumas ações fora dela. No primeiro momento discutimos em uma roda de conversa a 

importância de respeitarmos o meio ambiente, como fazer isso, e quais os 

procedimentos recomendados. Em seguida, em forma de teatro de fantoches, contamos 

a história da “Menina do Vestido Azul”, que tinha como eixo principal falar da 

importância de manter o ambiente sempre limpo, desde a casa que moramos, a rua, a 

sala de aula, na forma de sensibilizar a si próprio e aos outros a sua volta.  

Imagem 1 Produção de materiais                         Imagem 2 - contação de estórias 
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  Fonte: Nany  Larréa (Bolsista do PIBID)                     Fonte: Nany  Larréa (Bolsista do PIBID) 

Outro projeto foi o da Dengue intitulado: “Somando todos contra o mosquito: 

Escola, Família e PIBID”, que, pela vasta epidemia, não poderíamos deixar de 

contemplar no rol dos projetos. Focamos desde como se dá as doenças pelo mosquito e 

como preveni-las. Desenvolvemos juntos na aula de língua portuguesa a criação de 

frases sobre o assunto e desenhos, houve uma exposição de trabalhos feitos pelos 

alunos. 

 

      

Imagem 3 Produção de cartazes (desenhos e frases) 

Fonte: Nany  Larréa (Bolsista do PIBID) 

Valorizando o poder criador que há em cada criança e a presença da arte em seu 

cotidiano, desenvolvemos o projeto “Portinari com as brincadeiras de crianças”, que 

teve como objetivo promover a interação com as diferentes linguagens plásticas, 

incluindo registros verbais e não verbais, propiciando a contextualização das obras de 

arte do artista com os interesses da criança. Os procedimentos foram ações que 

demandaram releituras de algumas obras de arte de Portinari para realização de 

dobraduras, colagens e pinturas, entre estas a produção de pipas que retratam o quadro 

“os meninos soltando pipas”. Tais atividades oportunizaram criar instalações com 

recursos visuais dos momentos que reportam às obras de Portinari em oficinas lúdicas e 

favorecem a alfabetização, na construção da linguagem oral e escrita. 
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Imagem 4 Instalação Meninos na Gangorra              Imagem 5 Instalação Meninos Brincando  

Fonte: Ana Carla e Lays (Bolsistas do PIBID)       Fonte: Ana Carla e Lays (Bolsistas do PIBID) 

Conclusão:  

O tempo acadêmico no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) vem trazendo grandes resultados para o IDEB escolar, tecendo o saber entre  

pibidianos e comunidade escolar. A realidade encontrada nas escolas tem nos levado a 

propor novas práticas pedagógicas à atividade docente, com ênfase nas atividades de 

expressão e criação. Nossa intenção tem sido sempre contribuir com intervenções 

práticas na realidade escolar a partir do contato com a teoria, com as imagens e com a 

realidade  escolar.  Há que se reconhecer que, na referida escola, temos encontrado 

apoio e abertura para viver na prática as etapas do planejamento escolar e os elementos 

necessários para aplicação de atividades que promovem o desenvolvimento artístico e 

lúdico do aluno e, assim intervir no ambiente alfabetizador em pról  da educação de 

qualidade, iniciando pelas competências comunicativas da  diversidade cultural da nossa 

região.  

Referências: ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação Lúdica: técnicas e jogos 
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infantis. Educação & Pesquisa, 2001.  



DO GLOBAL AO LOCAL: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA SALA DE AULA 

 

RESUMO: Neste trabalho, objetiva-se descrever e discutir a respeito da prática de leitura e produção de 

histórias em quadrinhos (HQs), em uma turma de nono ano do ensino fundamental de uma escola estadual da 

rede pública de Três Lagoas-MS. Esta proposta foi realizada por meio do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) e se situa no campo teórico e metodológico da Linguística Aplicada, mais 

precisamente na visão dos multiletramentos, com base em CARDOSO (2005), DOLZ et al. (2004), CORDEIRO 

(2004), FIELD (2001),GERALDI (2010), ROJO (2012) e SILVA (1987). Os procedimentos metodológicos 

centram-se na pesquisa-ação a fim de investigar sua própria prática de forma reflexiva e cooperativa, ao passo 

que é de cunho qualitativo e adota como caminho (1) a pesquisa em bibliografia pertinente; (2) visitas ao 

estabelecimento escolar para contato e conhecer a turma; (3) a elaboração de uma sequência de ensino; (4) a 

regência de quatorze aulas durante três semanas no primeiro semestre de 2016; (5) a descrição das aulas regidas; 

e (6) a interpretação e discussão dos fatos/procedimentos das aulas, a partir da proposta teórica apresentada. O 

córpus consiste nas atividades realizadas em sala e em dados das discussões que antecederam a utilização de 

textos. Como resultado, foram produzidas pelos alunos HQs, as quais revelam as preocupações das suas 

realidades locais, assim como a influência exercida pela realidade global. Dessa forma, a elaboração das HQs 

possibilitaram momentos de aprendizagem que foram explorados a partir da multimodalidade e da 

multiculturalidade dessa mídia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Histórias em quadrinhos; multiletramentos; leitura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa foi fomentada pelo PIBID/UFMS (Programa de bolsa de Iniciação à 

Docência) no grupo de Letras/ Português CPTL "Leitura, interpretação e produção de textos 

na educação básica", no qual, nesse trabalho, considera-se que o texto como conteúdo de 

ensino é visto de diferentes formas, como leitura pronta e única possível e/ ou com o sentido 

sendo passível de ser atribuído somente pelo leitor (Geraldi, 2010). Neste trabalho, o texto e o 

leitor são considerados como condições fundamentais para que o sentido possa ser produzido, 

assim, o papel do professor é mediar o relacionamento entre eles enquanto objeto de estudos 

para que a aprendizagem se concretize nas atividades em sala de aula. 

As aulas aplicadas se justificam pelo fato dos professores ainda encontrarem a 

tranquilidade no ensino do conhecimento gramatical, que é concebido como causador de um 

bom desempenho linguístico. O que se resume em uma dicotomia, em um ensino baseado em 

textos ou um ensino baseado no conhecimento gramatical.  



A partir disso, Geraldi (2010) afirma que o uso do texto na sala de aula convive com a 

instabilidade, com imprevistos, acontecimentos e acasos. Isto posto, as aulas descritas neste 

trabalho consideram as histórias em quadrinhos (HQ) como um elemento da cultura pop que 

está presente no cotidiano do aluno, assim como filmes de super-heróis. Ademais, visaram 

explorar o gênero a fim de tornar os alunos conscientes da mídia que consomem; da sua 

linguagem específica, que, assim como o cinema e a música, tem características únicas que só 

podem ser exploradas nesse meio; e incentivá-los ao hábito da leitura a partir dos quadrinhos. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo descrever e discutir a respeito da prática 

de leitura e produção de histórias em quadrinhos (HQs), por meio da teoria dos 

multiletramentos, em uma turma de nono ano do ensino fundamental de uma escola estadual 

da rede pública de Três Lagoas - MS . 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No trabalho com o texto, a sala de aula se torna um lugar de produção de sentidos por 

meio do confronto de pontos de vista. Assim, as reflexões feitas pelos sujeitos que estudam e 

aprendem são comandadas por acontecimentos interativos (não previstos), o que demonstra a 

compreensão em forma de diálogo. Esses acontecimentos transformam-se através da língua, 

materialidade linguística e histórica do discurso, e é dispondo da sua posse que adquirimos a 

sua consciência, que se relaciona com o homem e a realidade natural e social por intermédio 

da linguagem, ação transformadora. Como afirma Cardoso (2005), é na língua que os conflitos 

se dão, pois resultam de diferentes condições de produção de sentidos. Assim, estar na 

linguagem é estar constantemente negociando um conflito interno e externo.  

É a partir do conhecimento da língua que se dá a leitura, presente em todos os níveis 

educacionais das sociedades letradas. Essa presença começa na alfabetização, após esta fase o 

aluno se encontra com livros-textos ao longo da trajetória acadêmica. Para Silva (1987), 

durante a leitura, atribui-se significados continuamente e criam-se expectativas de visão e de 

chegar à idealidade daquilo que é mostrado pelo texto. Por meio dessas concepções, é possível 

compreender o ensino de língua portuguesa por meio da teoria dos multiletramentos, que de 

acordo com Rojo (2012) abrange as práticas de multiculturalidade e multimodalidade. 



Ao comentar sobre as reflexões dos precursores da teoria dos multiletramentos, o 

Grupo de Londres, Rojo (2012) define o duplo significado do prefixo multi- anexo à palavra 

letramentos, são eles: primeiro, a pluralidade e diversidade cultural que, em um mundo 

contemporâneo globalizado e na diversidade local, devem conscientizar o aluno da condição 

de mundo no qual a verdade é relativa, pois depende da posição que um sujeito ocupa na 

sociedade e de suas opiniões em contraste com um mundo de outras que o cerca, essa noção de 

multiculturalidade deve se agregar a coleção do aluno, a fim de promover nele a civicidade, o 

respeito e a ciência de um mundo divergente e dialético; segundo, a diversidade de forma, 

conexão e aplicação das novas mídias multimodais e hipermidiáticas em relação à linguagem, 

visto que essas novas plataformas de criação de texto possibilitam também novas 

interpretações e relações que são únicas desse meio e que promovem a transformação da 

linguagem, e que ao mesmo tempo pertencem a uma realidade social imediata a dos alunos, 

devido à influencia da multimodalidade em grande parte dos textos de várias mídias, sejam 

elas a internet, televisão, jornais, revistas, anúncios, e outros. 

Observa-se, conforme a autora, uma carência no ensino tradicional no que se refere ao 

não atendimento das necessidades dos multiletramentos, pois é função da escola promover a 

ampliação do conhecimento, tornando os alunos capazes de interpretar diferente textos que 

circulam na sociedade, de assumir a palavra e elaborar textos em diversas situações.  

Para tanto, é necessário pensar a leitura enquanto forma de participação crítica e ativa 

na comunicação humana, uma participação que somente é possível de ser realizada por 

homens, além de ser uma forma de encontro entre o homem e a realidade sociocultural. Silva 

(1987) afirma que ao aprender a ler o sujeito começa a conhecer e compreender as realizações 

humanas registradas através da escrita. Declara, também, que ler é compreender, é uma forma 

de ser. Assim, não é suficiente decodificar sinais e signos, o leitor comporta-se diante do texto 

transformando-o e transformando-se.  

Dessa forma, pode-se pensar em aulas de leitura e produção de HQs por meio da 

perspectiva dos multiletramentos a fim de discutir criticamente sobre estar e agir no mundo. É 

importante ressaltar que os HQs extrapolam as barreiras de gêneros textuais em que são 

usualmente colocadas e tomam uma dimensão de maior abrangência. As HQs são mídias 

independentes (com relações e mecanismos únicos) e, como afirma McCloud (1995), elas têm 

recebido pouca atenção, ao contrário das outras grandes mídias.  



Por conseguinte, a definição que o autor chega é que as HQs são: “imagens pictóricas e 

outras justapostas em sequência deliberada destinada a transmitir informações e/ou a produzir 

uma resposta no espectador” (MCCLOUD, 1995, pg. 9). Imagens pictóricas e outras, pois 

participam da composição tanto o discurso verbal quanto o não verbal, intercalados e 

complementares; justapostas em sequência deliberada, diferenciando-se da animação e do 

cinema, que são sobrepostas em sequência deliberada, os quadrinhos se organizam em uma 

sequência proposital e adjacente (lado a lado), tendo como principal característica o tempo 

enquanto espaço entre figuras; e por fim, destinada a transmitir informações e/ou a produzir 

uma resposta no espectador, por que, se não fosse assim, passariam a ser apenas imagens 

desconexas e sem nexo. 

A partir dessa definição, consideram-se as HQs como uma grande mídia de muitas 

possibilidades visuais e narrativas, que possui estruturas únicas de manifestação dessas 

possibilidades e que se objetiva em mobilizar o leitor em relação a uma mensagem. Os 

processos estruturais e visuais, tais como layout de página, composição, sarjeta e ícones, serão 

mencionados mais adiante no texto, visto que são eles os determinantes do final do processo. 

Por outro lado, as estruturas narrativas e estratégias de veiculação de ideias são relevantes 

nesse primeiro momento, pois constituem a fase inicial do processo de composição do cerne 

das HQs, ou seja, a sua história. 

Assim, identificam-se alguns gêneros textuais (entre eles: a sinopse, o argumento e o 

roteiro) que compõem o processo da criação da história de uma HQ, muitos deles amplamente 

utilizados no ambiente profissional de produção dessas. Ao pensar que a história pode se 

desenvolver de várias maneiras, dependendo do processo criativo do autor, para Field (2001) é 

inevitável a conclusão que qualquer parte do processo possa ser pulado ou acrescentado, a 

depender da necessidade de quem o desenvolve, entretanto é possível generalizar a ideia de 

planejamento e de crescimento gradual de complexidade da história. 

O processo de criação de história inicia verdadeiramente na composição da ideia, na 

qual é constituindo uma frase simples que contenha o personagem principal, seu objetivo e 

aquilo que o impede de alcançá-lo, foi utilizado o termo story-line para se referir a esse tipo de 

texto. Em seguida, a sinopse entra como plataforma de expansão da story-line, na qual será 

acrescentado um número maior de detalhes vitais à história, como a ambientação, os 



personagens secundários, uma maior descrição dos objetivos e obstáculos, assim como do 

percurso que a história irá percorrer, incluindo o seu clímax e seu desfecho.  

A partir da expansão da sinopse, desenvolve-se o argumento, fazendo uma descrição 

ação por ação de todo o arco dramático da história, ainda sem diálogos, entretanto já com 

descrição de cenário, ação e reação e detalhes básicos.  

Em seguida, há a transformação do argumento em roteiro, que acrescenta uma 

perspectiva distinta: a organização visual começa a interferir na narrativa da história. Ou seja, 

o roteiro se caracteriza pela descrição, página por página, quadro por quadro, dos diálogos, 

cenário, ações e reações da história. O insumo de gramática visual no processo de roteiro 

ainda é simples, porém, a partir desse ponto, a narrativa cede boa parte do seu espaço para os 

aspectos visuais típicos das HQs. Esse processo visual tem início de fato na elaboração do 

Story-board, em que o roteiro serve de base para ser efetuado o planejamento visual das 

páginas, a disposição e tamanho dos quadros e os elementos que os compõe. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Com base em experiências anteriores de criação e aplicação de Sequência Didática 

(SD) no modelo de Dolz e Shnewwly (2004), percebeu-se a não necessidade de seguir este 

completamente, pois as salas são heterogêneas e receitas prontas não interessam nesse campo. 

O interessante e necessário é o processo, que é constante e infindável, o produto é uma 

consequência deste. Também, este artigo não se restringiu em trabalhar o mesmo conteúdo na 

produção inicial e refiná-lo até a produção final, nem o mesmo gênero textual dentro das suas 

especificidades, mas perpassou por alguns gêneros e conteúdos que permeiam a produção de 

uma HQ: desde a concepção da ideia e a elaboração de uma sinopse da história, junto ao 

estudo desse gênero direcionado aos fins das HQs, até a produção artística destas, 

concomitante com os conteúdos de gramática visual e textual que as regem. 

Durante a regência das aulas, foram selecionados os seguintes gêneros textuais para 

ilustrar o processo de criação de uma HQ: sinopse, argumento e roteiro. Estes são justificados 

pelo caráter de planejamento e progressão, o que não exclui a possibilidade de caminhos 

diferentes, mas que não foram tomados nesse trabalho.  



Esta proposta se situa no campo teórico e metodológico da Linguística Aplicada, mais 

precisamente na visão dos multiletramentos. Os procedimentos metodológicos centram-se na 

pesquisa-ação, ao passo que é de caráter social e educacional a fim de investigar sua própria 

prática de forma reflexiva e cooperativa. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, uma 

vez que adotamos como procedimentos (1) pesquisa em bibliografia pertinente; (2) visita ao 

estabelecimento escolar para contato e conhecer a turma; (3) elaboração de uma sequência de 

ensino; (4) aplicação de quatorze aulas em uma turma de nono ano; (5) descrição das aulas 

aplicadas; e (6) interpretação e discussão dos fatos/procedimentos das aulas, a partir da 

proposta teórica apresentada.  

O córpus consiste nas atividades realizadas em sala e em dados das discussões que 

antecederam a utilização de textos, em uma classe do 9º ano do ensino fundamental da cidade 

de Três Lagoas-MS. Esta pesquisa se realizou por visitas à Unidade escolar para a aplicação 

de aulas, que aconteceram por três semanas durante o primeiro semestre de 2016, permitindo 

leitura, reflexão e discussões acerca destas. Ademais, as produções foram feitas em equipes, 

que são mencionadas durante as discussões como E (1), E(2), E (3), E (4) e E (5). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A sequência de ensino foi planejada para doze aulas, o que na realidade se mostrou 

insuficiente, estendendo-se para quatorze, devido à necessária adaptação de cronograma 

baseada na realidade da turma. As aulas estão descritas a seguir de forma a abordar o seu 

planejamento e como realmente foi a sua aplicação na turma, a fim demostrar a instabilidade 

das salas de aula, ao passo que as turmas são heterogêneas, o que faz com que as aulas sejam 

repensadas a cada novo acontecimento (Geraldi, 2010). 

A primeira aula, intitulada “Leitura de HQ na Biblioteca”, ocorreu como planejada, 

realizou-se a apresentação dos pibidianos e das aulas que se seguiriam. Também, rapidamente, 

os alunos tentaram responder o que é uma história em quadrinhos com comentários como: “é 

uma história com desenhos” e; “é uma história com super-herói”.  

Em seguida, foram à biblioteca, onde se praticou a leitura de histórias em quadrinhos, 

considerando esta como uma ponte para tomada de consciência e um modo de existir no qual o 



indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-

se no mundo (SILVA, 1987). Após a leitura, as respostas dadas pelos alunos sobre o que é 

essa mídia foram retomadas e discutidas, a fim de reconceituar o que seria HQ, desta vez com 

a experiência de leitura. Desde esta aula, os alunos foram instigados a pensar em uma história 

em quadrinhos que gostariam de escrever. 

Esta aula teve como objetivo mediar o contato do aluno com o acervo de histórias em 

quadrinhos para aumentar o seu repertório de leitura e estabelecer a familiaridade tanto com o 

gênero quanto com a proposta. Nota-se o interesse dos alunos pela leitura de HQs, ao passo 

que leram com atenção na biblioteca, quando terminaram a leitura de um iniciaram outra e ao 

final da aula reclamaram a respeito da falta de tempo para lerem mais, pois foi apenas uma 

aula. 

Na aula posterior (2ª), denominada “Que se façam os grupos e a síntese”, foi feita a 

recapitulação do objetivo das aulas, o de produção de histórias em quadrinhos, apontando que 

para alcançar esse objetivo seria necessário passar por um processo que consiste em: 

concepção da ideia, elaboração da síntese/história e personagens, roteiro, storyboard, 

desenho/arte final e cor, balões e letras, diagramação e finalização. 

Em seguida, iniciou-se a primeira parte do processo, a concepção da ideia e da síntese. 

Para tanto, planejou-se separar a classe em duplas ou trios e oferecer vinte minutos para a 

criação de possíveis histórias, escrevendo de três a cinco linhas sobre ela. Porém houve a 

necessidade de dividir a turma em grupos maiores, com cinco pessoas, para que o trabalho 

fosse realizado de forma colaborativa entre os alunos, além disso, o tempo previsto não foi o 

suficiente para o término dessa atividade, que precisou ser terminada na aula posterior.  

Esperava-se que os alunos contassem suas ideias para a sala toda e que, 

democraticamente, as quatro melhores opções fossem selecionadas, após esse momento os 

alunos escolheriam com qual das histórias iriam trabalhar. Entretanto, apenas um grupo 

apresentou sua ideia, descrita a seguir, para toda a turma: 

 

Uma história de basquete, de como o esporte ajudou um menino recém matriculado a descobrir seu lugar 

na escola e superar as situações de bullying das quais era submetido1.   

 

                                                
1 É importante ressaltar que essa ideia não foi gravada, portanto, está descrito o seu conceito geral. 



Após a apresentação da ideia, a dinâmica de trabalho se iniciou com a explicação sobre 

o que é uma sinopse e com a sua exemplificação (ANEXO 1). Na qual os alunos se basearam 

para iniciar a escrita de suas próprias sinopses. 

Nas aulas que se seguiram (3ª e4ª), o planejado seria entregar as sinopses produzidas 

na aula anterior e comentá-las, porém, como estas não estavam finalizadas, foi possível 

terminar nesta aula. Está descrita, a seguir, uma das sinopses que resultou do trabalho da E (1): 

 

“Sword art online” 

“Em novembro de 2022 os jogadores que entram sword art online descobre que não a como sair, o único 

jeito é terminar o jogo. Eles são informados por Kyaba aKihiko o criador d o jogo que se eles desejam 

sair terão que terminar o jogo.” 

 

 Em seguida, iniciaram a escrita do argumento enquanto narração sequencial da 

história, que de acordo com Field (2001) não é dividido por cenas e diálogos, mas é descrito 

passo a passo a ação da história. Nesta aula, os quatro grupos formados conseguiram iniciar o 

argumento, mas não o terminaram e não começaram o roteiro como esperado. Antes da 

elaboração do argumento, foi descrito na lousa o seguinte quadro: 

 

 

Figura 1 - “Manual de roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico”  Fonte: Field (2001, p. 13). 

 

Essa imagem esclareceu as etapas básicas e essenciais das histórias, sejam elas de 

cinema, HQ ou literatura. Não foram estipuladas as páginas necessárias para cada etapa, como 

na figura, pois essas se referem ao roteiro cinematográfico. Foi ressaltado que o importante 

não é, por exemplo, apresentar os personagens e a premissa dramática no começo da história, 

ou acrescentar um ponto de virada em determinado lugar só porque ali deveria ter um de 

acordo com o esquema. Mas o que importa é ter a história clara e objetiva para que o futuro 



leitor a entenda; não existe pré-disposição das partes de uma história se ela faz sentido pelo 

jeito que está organizada. Desta maneira foi introduzido a noção de paradigma, de quebra de 

paradigma e de que para quebrar um paradigma tem que conhecê-lo e saber qual parte desse 

quer mudar e porquê, assim como quais efeitos de sentidos novos essa subversão pode 

despertar.  

Após essas discussões os grupos iniciaram os seus próprios argumentos. Durante a 

produção destes, percebe-se que as E (1), E (2), E (3) e E (4) estavam instigados para a escrita, 

uma vez que discutiam entre si e expunham suas dúvidas. Ao contrário dessas equipes, a E (5) 

não se mostrava interessada e apenas conversava ora sobre o argumento ora a respeito de 

assuntos paralelos. 

Na 5ª aula, pretendia-se ir à sala de tecnologia para a realização de leituras das HQs da 

Miss Marvel após comentários acerca de como contar uma história utilizando detalhes como 

diálogo e ação e reação. Entretanto, houve a necessidade de continuar a produção dos 

argumentos concomitantemente a esses comentários. Dessa maneira não foi utilizado como 

exemplo a HQ digital da Miss Marvel, mas sim distribuídas diversas HQs para que os grupos 

pesquisassem nelas as influências e as formas que os detalhes dos diálogos, ações e reações 

exerciam sobre a história. Essa aula resultou em cinco argumentos, dos quais segue um trecho 

da E (4): 

 

“Há muito tempo trás o gatinho Oliver abandonado pelos seus donos passou a viver uma vida triste e 

miserável na rua. 

Em um certo dia Oliver em busca de alimento entra em um beco atrás de um restaurante chinês para 

revirar as latas de lixo, quando se depara com o dono do restaurante que não gosta nem um pouco de 

gatos, quando o dono do restaurante se depara com o gato rapidamente entra em sua cozinha e pega um 

sushi envenenado e dá para Oliver, e Oliver sem saber que o sushi estava envenenado come 

rapidamente, segundos depois de Oliver comer ele cai no chão tremendo e espumando pela boca e assim 

foi-se uma de suas vidas.” 

 

Esse é o início de uma história intitulada 7 vidas, na qual é contada a odisseia das sete 

mortes do protagonista Oliver, e no final é revelado que o narrador da história é a própria 

morte, que com dó do gatinho poupa-o antes de perder a última vida e o adota como 

companheiro de suas visitas diárias. 

Esse exemplo revela a disposição dos alunos em transcender a forma que lhes foi 

apresentada, pois mesmo mantendo a estrutura de apresentação de personagem, de clímax e de 



desfecho, o grupo optou por um desenvolvimento alternativo: dividir a história em sete partes. 

Dessa forma a história não fica com o formato de um ou dois pontos de virada, mas de sete 

histórias, ou situações, diferentes que são ligadas por um mesmo tema: a morte de Oliver. 

Durante a sexta aula foi proposta uma investigação sobre as recorrências de algumas 

estruturas visuais nas páginas de HQs, as principais características observadas são em relação 

ao layout, ou seja, a disposição, a quantidade e tamanho dos quadros na página e dos 

elementos da história dentro dos quadros, tal como personagem, balão, cenário e ações. Foi 

possível também verificar a frequência do tamanho dos quadros e o que, normalmente, cada 

tamanho específico de quadro costuma mostrar, como quadros de apresentação de cenário, de 

conversas entre personagens, de ações dos personagens movidas contra o cenário, quadros de 

detalhes, e outros.  

Apesar de recheado de exemplos imediatos e verificáveis, todo esse conteúdo estrutural 

das HQs foi recepcionado com certo estranhamento e curiosidade pelos alunos, que, por sua 

vez, levantaram a questão de outras maneiras de estruturar uma página. Com novos exemplos 

das HQs disponíveis para pesquisa foram percebidas outras formas de trabalhar com a 

quantidade de quadros e elementos, como em relação ao formato, que podiam ser mais do que 

quadrados e retângulos. Essa reflexão foi finalizada com a definição de paradigma e de quebra 

de paradigmas, discorrendo sobre a importância de conhecer a frequência e a forma daquilo 

que se deseja criar, a fim de poder apontar aquilo que para determinada situação não mais 

funciona, ou que há outros meios, e, assim, poder inovar, pois dessa maneira sabe-se o que de 

novo está se propondo, se isso já não foi posto antes e o que se deseja alcançar com esse novo 

tipo de representação. 

Objetivava-se, nas aulas posteriores (7ª e 8ª), a leitura de quadrinhos na sala de 

tecnologia (doravante ST), tanto do acervo digital quanto os da biblioteca. Entretanto, devido à 

indisponibilidade de horário na ST e a não finalização dos roteiros, preferiu-se termina-los. 

Foi orientado que os alunos utilizassem o argumento já concluído como texto base para a 

produção do roteiro, e que aplicassem as lógicas de quantidade de conteúdo da discussão 

anterior para dividir a história em páginas e as páginas em quadros como no roteiro elaborado 

pela E (3): 

 

“Pag 3” 



“1º Felipe mandou mensagem para Gabriel perguntando se ele poderia sair de casa naquela noite.” 

“2° Gabriel pegando celular e respondendo (vou ver com a coroa).” 

“3º Gabriel vai ate sua mãe na cozinha e pergunta” 

“- Mãe, posso sair com o Felipe hoje?” 

“Sua mãe preocupada por que estava de noite” 

“- o que vocÊ vai fazer no felipe essa hora?” 

“- Vou fazer trabalho” 

“4º Sua mãe deixou,” 

  

No primeiro momento das aulas seguintes (9ª e 10ª), foram retomados os conteúdos das 

aulas anteriores, então, esses conhecimentos foram aprofundados. Assim, por meio de 

exemplos retiradas do acervo de HQs disponível aos alunos, foi discutido acerca da relação da 

sarjeta e do layout para com o tempo, que nas HQs é representado pelo espaço (MCCLOUD, 

1995). 

Após esse momento de discussões teóricas sobre a gramática visual das HQs, foi 

proposta aos alunos a produção do storyboard, ou seja, a transformação do roteiro, elemento 

textual, em uma página de HQ, elemento visual, exercendo a multimodalidade (ROJO, 2012) 

que as HQs possuem. Nesse primeiro estágio, foi realizado apenas o planejamento da 

disposição e dos tamanhos dos quadros nas páginas e alguns rascunhos iniciais dos 

personagens, do ambiente, e das falas dentro dos quadros, como no exemplo abaixo, elaborado 

pela E (3): 

 

  

Figura 2 – Elaborada pela E (3) 

 



Posteriormente, as primeiras páginas das HQs começaram a ser produzidas, com os 

layouts dos quadros já definidos e os desenhos sendo elaborados. Os grupos começaram a 

construir as páginas, definir que imagem estaria em cada quadro e compor cada imagem com 

ambiente, personagem e ação (APÊNDICE 1). Tal atividade procedeu no modelo de estágios 

de produção, sendo um primeiro aluno do grupo, com tal capacidade, atribuído à tarefa de 

desenhista, ao segundo de letrista, ao próximo o de conferidor ou corretor (já que várias vezes 

o processo necessita de ajustes), e, por fim, o de colorista e finalizador. Os alunos permeavam 

entre a execução de suas funções e de intromissões nas funções de seus colegas, participavam 

democraticamente do processo criativo e, dentro dos cincos grupos, todos os alunos podiam 

direcionar e opinar na história e nos desenhos livremente. 

Na 11ª e, posteriormente, na 12ª aula, houve a continuação da produção das HQs como 

nas aulas anteriores, que continham explicações procedimentais e teóricas. Todavia, nessa aula 

a intuição foi a principal direcionadora dos alunos a contar uma boa história, de acordo com o 

julgamento de belo, relevante e verossímil que eles se pautavam.  

Acrescentavam-se conversas paralelas durante produção, entretanto não bloqueavam a 

atividade, e sim concediam um tom de intimidade à cena, deixando os alunos confortáveis e 

seguros o bastante para produzir um trabalho artístico, pois, ao final das contas, estavam, nesse 

momento, dando forma a uma história proveniente das suas imaginações. 

Ao final dessa sequência de ensino (13ª e 14ª aula), os alunos finalizaram as HQs de 

forma que perpassaram por todo o seu processo de produção, assim como momentos de 

discussão acerca da história.  

Na HQ intitulada Mundo das drogas, E (3) os discentes relatam a presença que a droga 

tem no dia a dia deles, como a maneira que ela é comumente oferecida a potenciais usuários e 

quais as consequências que por vezes recorrem na comunidade, como na intromissão da 

polícia no final da história (APÊNDICE 2). 

Outra representação da realidade dos alunos, mas de uma maneira indireta, é na 

história Sword of art online, E (1), que conta a jornada de um garoto preso em uma realidade 

virtual, na qual tem que ganhar um jogo para conquistar a liberdade. Essa escolha, por mais 

clichê que pareça, mostra a influência da era digital sobre os alunos, cujos celulares estão 

sempre presentes em sala de aula, nos intervalos e até durante a aula, utilizados para escutar 

músicas com o fone de ouvido ou jogar os mobile games da moda. Essa história ficou 



incompleta, pois o período de aplicação das aulas não foi suficiente para a finalização, devido 

à complexidade que os alunos deram a história e principalmente devido à falta de foco desse 

grupo, que interrompia a produção continuamente para procrastinar.  

Um grupo de duas alunas não elaborou argumento e roteiro, E (5), pois não se sentia 

interessado. Entretanto, ao final das aulas conseguiu produzir um HQ baseado em uma história 

que realmente aconteceu em Três Lagoas-MS e que tem como consequência uma crítica ao 

sistema, ao passo que duas pessoas inocentes são executadas após serem confundidas com 

ladrões (APÊNDICE 3). 

Assim, observa-se que, nos momentos de produção, os alunos encontraram alguns 

obstáculos, como a dificuldade de sintetizar ideias, de ser objetivo e de organizar os papéis 

que cada integrante do grupo deveria assumir. Dificuldades que já eram esperadas, visto que 

são essas algumas das características que se deseja desenvolver nos estudantes e que a 

liberdade criativa oferecida a eles não deixava saída fácil, a não ser continuar desenvolvendo 

as HQs, em colaboração, até superar este ou aquele obstáculo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As histórias que os alunos criaram ressaltam a realidade local deles, em contra ponto 

com as HQs disponíveis que leram, em sua maioria americanas e de super-heróis, por vezes 

heróis na escola, mas sempre uma realidade que não a deles. Ou seja, as HQs originais do 9º 

ano recontam as experiências dos próprios alunos, diretamente ou não, e acabam por registrar 

a fatia da sociedade que eles vivem.  

A partir dessas discussões, nota-se que os alunos se interessam pela leitura de HQs, 

uma vez que se dedicaram a esta. As primeiras aulas (de leitura) foram importantes para que 

os alunos conhecessem essa mídia enquanto leitores para, em seguida, serem produtores e 

agirem no mundo por meio desta. Durante a produção, foram elaboradas ideias, sínteses, 

argumentos, roteiros e, finalmente, os quadrinhos, de forma colaborativa entre os alunos, 

mediados pelos professores. 

Algumas HQs foram elaboradas por meio desse processo de produção, porém uma não 

foi transformada em quadrinhos e duas se encontram incompletas. Além disso, a última HQ 



apresentada neste trabalho, O assalto dos mano, foi produzida diretamente em quadrinhos, o 

que demonstra que também se faz bons quadrinhos sem  argumento e roteiro. 

Dessa forma, as HQs se revelaram uma boa fonte de motivação para os alunos, cujo 

interesse em trabalhar com esse tipo de material possibilitou momentos de aprendizagem. 

Ademais, é perceptível que a multimodalidade das HQs, concomitante com a 

multiculturalidade (que pode ser inserida em seu conteúdo), se revelou uma boa fonte de 

motivação para os alunos como, também, uma eficaz forma de explorar a realidade deles 

dentro dessa mídia. 
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ANEXO 1 

 

Sinopse da HQ “Névoa Purpura”: É a jornada de Jessica Jones,ex-superheroina safira, 

e que hoje trabalha por conta como detetive particular. Então novos clientes trasem casos para 

ela que possuem muito em comum com os seus segredos do passado, pesadelos propriamente 

ditos. Assim Jessica embarca no mistério que a coloca de frente para um dos seus antigos 

vilões, o homem purpúra, de nome Killgrave, que além do passado amoroso com Jessica, ele 

também tem o poder de controlar as pessoas que estão perto dele. 

Sinopse da HQ “Kick-Ass”: Dave Lizeuwski é um estudante do ensino médio, fã de 

quadrinhos, que odeia o fato de todo mundo querer ser uma grande celebridade, mas ningém 

querer ser o Homem Aranha. Deste modo ele decide que vai as ruas para combater o crime 

como os seus heroes. Logo Dave se descobre envolvido no submundo do crime com mafiosos 

de verdade e herois de verdade também, como a Hit Girl e o Big Dad. 
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Elaborado pela E (3), referente à página 3, mesma página do exemplo das aula 7 e 8. 
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Resumo  

 
No presente trabalho problematizaremos o ensino do esporte na escola a partir da 

pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2011) e metodologia crítico-superadora (SOARES, et 

al, 1992). Trabalhar o esporte nesta perspectiva significa apresentá-lo embasado nos 

conhecimentos essenciais para a formação do aluno (a partir da ciência, filosofia e arte) 

desde sua gênese, para que ele possa compreender o contexto sócio histórico no qual o 

esporte se constituiu e se constitui. Considerando nestes processos as contradições e 

múltiplas determinações que o permeiam. Deste modo, buscamos desenvolver o 

pensamento crítico com relação ao esporte, possibilitando que os indivíduos possam intervir 

no meio em que vivem, transformando sua realidade. Esta proposta surgiu das discussões 

proporcionadas pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de 

Educação Física, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, no 

qual temos como principais eixos: a reflexão crítica acerca do ensino da Educação Física e 

a formação de professores a partir da indissociabilidade entre teoria e prática. Sendo assim, 

apresentamos uma experiência em uma escola da rede pública de ensino da cidade de 

Corumbá-MS, tendo como conteúdo os esportes olímpicos e a esgrima como temática. Ao 

longo da prática pedagógica buscamos contemplar os seguintes fundamentos: prática 

social, problematização, instrumentalização e catarse. A prática social refere-se ao 

diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos, pois, todo o processo de educação deve 

levar em conta as experiências que o aluno carrega (SAVIANI, 2008). Neste sentido, a 

prática social do aluno, sua realidade e história, é o ponto de partida da ação educativa.  

Sendo assim, selecionamos os esportes olímpicos (que estavam em grande destaque na 

mídia naquele momento) como conteúdo para os nossos planejamentos. Em um primeiro 

momento diagnosticamos o conhecimento prévio dos alunos sobre quais práticas esportivas 

os mesmos conheciam e se sabiam identificar através de alguns movimentos e/ou técnicas. 

Identificamos que muitos dos esportes olímpicos citados ao longo das atividades não eram 

conhecidos por todos, ou, mesmo que já tivessem visto, nunca haviam experimentado ou 
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aprendido nas aulas de Educação Física na escola. Como por exemplo: Badminton, Pentatlo 

Moderno, Golfe e Esgrima. A partir desta primeira aproximação, questionamos os alunos 

sobre a esgrima, se conheciam como eram alguns movimentos, regras, materiais, etc. O 

que nos mostrou o pouco que os alunos já haviam se apropriado sobre o tema e o que 

sabiam, ainda estava muito relacionado às raras informações veiculadas pela mídia. 

Partindo do conhecimento prévio dos alunos levantamos questionamentos sobre as 

possibilidades de adaptações para a prática desse esporte na escola, como: podemos 

praticar a esgrima na escola? Quais regras e técnicas básicas deste esporte podem 

aprender e vivenciar nas aulas de Educação Física? Porque o aprendizado deste esporte é 

importante em nossa formação? Percebemos que os alunos ficaram com muita dúvida sobre 

as questões levantadas, por conta de seus conhecimentos prévios estarem fortemente 

ligados a mídia (televisão, computador etc.) e ao senso comum (crenças populares) como, 

por exemplo: “meu pai, tio, primo me falaram que é assim”, “isso não é educação física”, ou 

seja, aceitação sem mesmo questionarem o que estavam lhe ensinando. Este momento de 

questionamento da prática social anteriormente apresentada pelos alunos é o que na 

pedagogia adotada conhecemos por problematização. Ou seja, o momento de levantar 

dúvidas sobre os conhecimentos prévios apresentados, no sentido de desafiar o aluno para 

superá-los e atingir um novo potencial de conhecimento (SAVIANI, 2008). A partir da 

problematização, passamos ao processo de instrumentalização, no qual ensinamos novos 

conceitos e as possibilidades de adaptações para a prática da esgrima na escola. Para 

tanto, utilizamos materiais como: giz, prendedores de roupa, tinta de tecido, jornal, papelão, 

barbante e garrafa pet. Na primeira parte da instrumentalização dividimos os alunos em 

duplas e ensinamos técnicas e regras básicas da esgrima, com coletes e floretes 

construídos com materiais recicláveis. Na segunda parte, a turma foi distribuída em um 

grande círculo e dois a dois entravam na roda para duelar. Em cada um era pregado um 

prendedor de roupa em uma parte da camiseta e o objetivo era arrancar o prendedor da 

roupa do outro para pontuar, utilizando os conceitos que lhes foram ensinados 

(posicionamento corporal, movimentos de ataque e de defesa). No terceiro momento 

realizamos a atividade com o florete de jornal, com tinta na ponta. O objetivo era acertar 

com a ponta do florete o colete que estava no corpo do outro, somente do ombro até a 

cintura. Após as aulas de prática social, problematização e instrumentalização, realizamos o 

próximo passo, catarse. Este fundamento refere-se ao conhecimento sintetizado pelos 

alunos, ou seja, quando os mesmos demonstram autonomia em relação ao que 

aprenderam, expressando-se de forma mais organizada e dando um salto qualitativo em seu 

desenvolvimento, a partir do conhecimento apropriado. Para tanto, buscamos identificar se 

os alunos já possuíam autonomia e domínio do conteúdo trabalhado para responder às 

problematizações iniciais. O que nos possibilitou destacar novas necessidades para o 

ensino do esporte na escola. Pois, a partir da catarse realizada, observamos que os alunos 

compreenderam as possibilidades do ensino do esporte na escola, para além das 

modalidades tradicionais e já comuns do cotidiano deles. Esta identificação de novas e 

emergentes necessidades para o ensino do esporte na escola é fundamental para nós, 

professores, avaliarmos nossos planejamentos e o próprio currículo escolar. O esporte pode 

e deve contribuir para o trabalho educativo na educação física, no entanto, é necessário 

haver planejamento e intencionalidades bem definidas pelo professor (SOARES, et al, 

1992). A partir de nossas contribuições com o PIBID na escola esperamos que os alunos 

possam ter uma visão crítica em relação ao esporte e poder levar esses conhecimentos 

para sua prática no cotidiano, para que assim possam transformar sua realidade. Além 



 

 

disso, buscamos uma formação docente que priorize a relação teoria e prática e reconheça 

na Educação Física escolar o papel fundamental que a escola tem para a formação 

humana. Neste sentido, temos nos preocupado com o ensino da Educação Física, já que 

sua função não está desvinculada da própria função social da escola: “produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2011, p.13). Ou seja, garantir a 

apropriação da cultura produzida historicamente, mas, não de qualquer forma, com 

intencionalidades e objetivos que visem a formação omnilateral de cada um dos sujeitos 

envolvidos. 
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Resumo  

 

Este resumo relata uma prática vivenciada por acadêmicos bolsistas do PIBID da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, câmpus de Ponta Porã (UFMS-CPPP), do 
curso de Licenciatura em Matemática; devido à mecanização da aprendizagem de física 
com tantas fórmulas que são praticamente decoradas pelos estudantes e sem nenhum 
exemplo real que facilite a compreensão destes, nós, acadêmicos, tivemos a ideia de utilizar 
a modelagem matemática; dessa forma, nós, alunos bolsistas, juntamente com o professor 
supervisor e o professor orientador do PIBID, usamos como referencial os conteúdos de 
introdução à física que alunos do 9° ano estão aprendendo e a partir destes conteúdos, 
foram propostas atividades e pesquisas de uma forma diferenciada, a fim de que os alunos 
se interessassem pela disciplina através de situações distintas em relação às formas 
convencionais de aprendizagem que estes já estão acostumados. Para D’Ambrosio (1986) o 
processo de encarar uma situação real e alcançar uma solução válida para o problema que 
de forma geral, não é essencialmente matemático é o que faz com que a modelagem 
matemática seja vantajosa e uma maneira de resolver um problema sem ser artificialmente. 
Utilizamos nesta atividade, a concepção de modelagem matemática, dividida em três 
etapas, segundo Biembengut e Hein (2013, p. 13): interação que consiste no 
reconhecimento e interação com a situação-problema, à medida que se vai interagindo com 
os dados; matematização que consiste na formulação do problema com base em hipóteses 
selecionando variáveis relevantes e constantes envolvidas, que levem à solução ou 
permitam a dedução de uma solução; e, modelo matemático que consiste na interpretação 
da solução e na validação do modelo. Todo o desenvolvimento desta atividade foi realizado, 
nas aulas de matemática, no período de uma semana, em uma das turmas de 9° ano da 
Escola Estadual Adê Marques no município Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul. 
Neste trabalho, foi utilizada uma prática diferenciada afim de que pudéssemos trabalhar com 
a modelagem matemática, com uma situação real, com o novo. Na primeira etapa, pedimos 
aos alunos para que se separassem em grupos (cada grupo de 6 a 8 alunos) e fizemos 
questionamentos sobre duas bolinhas de massas e tamanhos semelhantes chegarem ao 
chão no mesmo instante, e, o porquê de o mesmo não ocorrer com uma bolinha e uma folha 
de papel aberta, então, os estudantes, no decorrer da aula, formularam hipóteses variadas: 
seria por conta da massa das bolinhas que eram aproximadas ou pelo seu tamanho. Ao final 
da primeira aula (e da primeira etapa), pedimos aos grupos para que realizassem uma 
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pesquisa sobre este fenômeno e chegassem a uma fórmula que o pudesse descrever e 
posteriormente, na próxima aula (segunda etapa), os grupos de alunos deveriam apresentar 
suas conclusões para toda a sala a fim de debaterem os resultados obtidos. Todos os 
grupos de estudantes chegaram às conclusões semelhantes: as bolinhas atingiam o chão 
no mesmo instante por conta de sua massa e tamanhos, porém, o fenômeno ocorria por 
conta da resistência do ar, no caso, o ar não influenciava tanto na queda por conta da 
massa das bolinhas, porém, o mesmo não ocorria com uma bolinha e uma folha de papel 
aberta, uma vez que com a folha de papel aberta, o ar teria sobre a folha uma maior 
resistência, logo, esta demoraria mais em relação à bolinha para atingir o chão. Além das 
explicações, os grupos de estudantes demonstraram, durante a apresentação de suas 
pesquisas, as quedas de duas bolinhas de massas e tamanhos semelhantes, e de uma 
folha de papel aberta, e, no mesmo instante, uma bolinha, e ao final, apresentaram as 
fórmulas que, por hipóteses, representassem o fenômeno. Na terceira etapa, os grupos 
fizeram experimentos a fim de validar as fórmulas encontradas e descobrir o valor da 
aceleração da gravidade local, bem como, provar a veracidade do conteúdo pesquisado e 
apresentado para os colegas, acadêmicos e professores em sala de aula. O experimento 
ocorreu da seguinte forma: os alunos abandonaram bolinhas de massa e tamanhos 
semelhantes a partir de diferentes alturas. Sendo quatro grupos de alunos, cada grupo 
escolheu um local e as alturas eram distintas em cada grupo; o objetivo desta atividade foi 
propor uma aula diferenciada, e, sobretudo prática, visando a aprendizagem dos estudantes 
em uma matéria que os mesmos encontram certa dificuldade, uma vez que na maioria das 
salas de aula, os alunos apenas decoram fórmulas onde sequer sabem como preencher as 
unidades com os números que lhes são dados em exercícios propostos, não esquecendo 
ainda das diversas resoluções matemáticas que estão envolvidas dentro de fórmulas que os 
alunos aprendem, sendo esta outra dificuldade. Além de uma aula diferenciada a fim de 
propor um maior aprendizado, esta atividade ainda teve por objetivo um ensino significativo 
para os estudantes, valorizando uma situação prática e diferenciada, e que 
compreendessem como se dão as fórmulas e fenômenos físicos na prática, como estes 
ocorrem e porque ocorrem, salientando o conteúdo que os estudantes precisam 
obrigatoriamente aprender na série que se encontram; a modelagem matemática pode ser 
uma abordagem de ensino poderosa para se trabalhar com os estudantes em disciplinas 
que estes têm um nível elevado de dificuldade, pois esta trabalha com situações reais e que 
fazem parte do cotidiano do aluno, logo, torna-se significativa para os que aprendem, pois 
aprendem a desenvolver hipóteses diversas acerca de uma proposição que lhes são feitas, 
além de trabalhar com a teoria e a prática de forma direta, o que torna a aprendizagem fácil 
e significativa. 
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Resumo  
 

Esta pesquisa foi realizada durante discussões no Programa de bolsa de Iniciação à 
Docência - PIBID/UFMS - no grupo de Letras/Português CPTL a partir da temática "Leitura, 
interpretação e produção de textos na educação básica”. Este trabalho tem como objetivo 
descrever e discutir a respeito da prática de leitura e produção de Histórias em Quadrinhos 
(HQs) em uma turma de nono ano do ensino fundamental de uma escola estadual da rede 
pública de Três Lagoas - MS. Ademais, fundamenta-se no campo teórico e metodológico da 
Linguística Aplicada, mais precisamente na visão dos multiletramentos com base em 
CARDOSO (2005), DOLZ et al. (2004), CORDEIRO (2004), FIELD (2001), GERALDI (2010), 
MENEZES DE SOUZA (2011), ROJO (2012) e SILVA (1987). Por meio destes, considera-se 
que o sistema escolar é importante para a apropriação social dos discursos, porém tem o 
controlado, impondo regras e não permitindo que todos tenham acesso a eles. Assim, 
percebe-se a necessidade de ir além de oferecer condições de aprendizagem da língua 
padrão. Para tanto, é possível compreender o ensino de língua portuguesa por meio da 
teoria dos multiletramentos, que de acordo com Rojo (2012) abrange as práticas de 
multiculturalidade e multimodalidade. Os procedimentos metodológicos centram-se na 
pesquisa-ação a fim de investigar sua própria prática de forma reflexiva e cooperativa, ao 
passo que é de cunho qualitativo. O corpus consiste nas atividades realizadas em sala e em 
dados das discussões que antecederam a utilização de textos. Esta pesquisa se realizou por 
visitas à Unidade escolar para a aplicação de aulas, que aconteceram por três semanas 
durante o primeiro semestre de 2016, permitindo leitura, reflexão e discussões acerca 
destas. Outrossim, as produções foram realizadas em equipes, que são mencionadas 
durante as discussões como E(1), E(2), E(3), E(4) e E(5). Durante as aulas, a E(2) 
apresentou sua ideia para a elaboração de uma HQ para a turma, com o tema focado em 
bullying e esportes. Após a apresentação desta, a dinâmica de trabalho se iniciou com a 
explicação sobre o que é uma sinopse, com a sua exemplificação e com a sua produção. Na 
sinopse da E(1), produzida posteriormente, é perceptível a representação da realidade dos 
alunos, de uma maneira indireta, ao passo que conta a jornada de um garoto preso em uma 
realidade virtual, na qual precisa ganhar um jogo para conquistar a liberdade. Nessa 
escolha, é perceptível a influência da era digital sobre os alunos, cujos celulares estão 
sempre presentes em sala de aula, utilizados para escutar músicas com o fone de ouvido ou 
jogar os mobile games da moda. Após a produção das sinopses, iniciaram a escrita do 
argumento enquanto narração sequencial da história. Estas aulas resultaram em alguns 
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argumentos, dentre eles um elaborado pela E(4) intitulado 7 vidas, que revela a disposição 
dos alunos em transcender a forma que lhes foi apresentada, pois mesmo mantendo a 
estrutura de apresentação de personagem, de clímax e de desfecho, o grupo optou por um 
desenvolvimento alternativo: dividir a história em sete partes. Dessa forma, a história fica 
com sete partes, situações, diferentes que são ligadas por um mesmo tema: a morte de 
Oliver, o gatinho, que a cada nova página revive para morrer no fim dela novamente. Nessa 
história, de acordo com Menezes de Souza (2011) a normatividade universal foi rejeitada a 
favor de fundamentos próprios, produto das comunidades às quais os alunos pertencem. 
Nas aulas posteriores, os alunos utilizaram o argumento já concluído como texto base para 
a produção do roteiro, como o elaborado pela E(3), no qual é possível notar o uso do celular 
para uma conversa informal entre dois adolescentes novamente, por meio do celular, a 
presença do cotidiano (fator sócio histórico) na produção dos alunos. Foi proposta aos 
alunos a transformação do roteiro, elemento textual, em uma página de HQ, elemento 
visual, exercendo a multimodalidade (ROJO, 2012) que as HQs possuem. Posteriormente, 
as primeiras páginas destas começaram a ser produzidas, com os layouts dos quadros já 
definidos e os desenhos sendo elaborados. O final dessa sequência de ensino foi destinado 
para o término das HQs. Em uma das HQs prontas, intitulada Mundo das drogas, elaborada 
pela E(3), os discentes relatam a presença que a droga tem no dia a dia deles, como a 
maneira que ela é comumente oferecida a potenciais usuários e quais as consequências 
que por vezes recorrem na comunidade, como na intromissão da polícia no final da história. 
A partir dessa HQ, é notável que a vida é penetrada pela língua por meio de enunciados 
concretos, e é através destes que a língua é penetrada pela vida (BAKHTIN, 1992 apud 
GERALDI, 2010). Outra equipe, E(5), produziu uma HQ baseada em fatos da cidade de Três 
Lagoas-MS e que tem como consequência uma crítica ao sistema de segurança, ao passo 
que duas pessoas inocentes são executadas após serem confundidas com ladrões. Essa 
HQ apresenta uma linguagem não padrão, cotidiana, propiciada por condições de 
qualificação para o exercício de todo tipo de discurso, isso para não ser mais produtor das 
desigualdades sociais. Por fim, as HQs originais dessa turma de 9º ano recontam as 
experiências dos próprios alunos, diretamente ou não, e acabam por registrar a fatia da 
sociedade que eles vivem. Dessa forma, as HQs se revelaram uma boa fonte de motivação 
para os alunos, cujo interesse em trabalhar com esse tipo de material possibilitou momentos 
de aprendizagem. Ademais, é perceptível que a multimodalidade das HQs, concomitante 
com a multiculturalidade (que pode ser inserida em seu conteúdo), se revelou uma boa fonte 
de motivação para os alunos como, também, uma eficaz forma de explorar a realidade deles 
dentro dessa mídia, além de proporcionar o conhecimento e a reflexão acerca do uso da 
língua e da linguagem. 
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Resumo  
É durante a Educação Infantil que a criança tem suas primeiras experiências que marcarão 

sua vida, tanto positiva, quanto negativamente. São inúmeros os relatos de ações 

preconceituosas em relação às diferenças individuais, referentes à cor e suas características 

presentes nas instituições educacionais, tanto entre crianças, quanto adultos.  Nesse 

sentido, esse projeto tem como objetivo colaborar na construção da identidade das crianças 

da Educação Infantil apresentando a diversidade cultural existente, procurando valorizar as 

diferentes culturas. Para alcançar esse objetivo, as questões apresentadas serão 

trabalhadas por meio de rodas de conversa, contação de histórias, apresentação de vídeos, 

construção e apresentação de diversos jogos e brincadeiras. Acredita-se que por meio da 

valorização das características individuais das crianças haverá possibilidade de 

reconhecimento da diversidade étnico-racial de existente na sociedade, contribuindo para o 

reconhecimento da importância da cultura de todos os grupos.  
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Resumo  
 

Este trabalho, ainda em andamento, faz parte das proposições   do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sub projeto História/PIBID/UFMS.  Visa 
apresentar a ação histórico- didática, com o tema: Mulher e Censura na Ditadura Militar no 
Brasil. Esta ação se desenvolve na aulas de História, com a turma do 8º ano, da Escola 
Estadual Padre João Tomes, localizada em Três Lagoas/MS. O objetivo da ação histórico-
didática deve-se ao fato de que ao trabalhar o período ditatorial (1964-1985), é possível 
refletir e problematizar visões equivocadas que foram construídas ao longo da história 
brasileira.  Isso nos leva a fundamentar historicamente com os estudantes alguns discursos 
que surgem no tempo presente, em que a censura e o feminino são carregados de 
estereótipos. Segundo Hobsbawm (1998,) “o passado é uma dimensão permanente da 
consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros padrões 
da sociedade humana”, ou seja, a partir do estudo da História almejamos que essa 
consciência e aspectos do passado, não aconteçam novamente na atualidade. 
Metodologicamente, optamos por realizar doze encontros com a turma do 8º ano, dos quais 
em cada encontro será abordado um tema diferente relacionado ao papel da Mulher e da 
Censura no período Ditatorial, daremos um enfoque maior na questão da mulher, tendo em 
vista que as desigualdades de gênero possuem raízes profundas na história do Brasil, assim 
buscaremos esboçar a posição em que as mulheres se encontram, discutindo sua ação na 
sociedade, os direitos conquistados e até mesmo aqueles que lhes foram negados. Ao 
adentrarmos na questão da Censura, utilizaremos como base a obra “Censura, Imprensa e 
Estado Autoritário (1968/1978): o exercício cotidiano da dominação e da resistência”, da 
Historiadora Maria Aparecida de Aquino, obra está que foi elaborada a partir da perspectivas 
de dois jornais, sendo eles: o “Estado de São Paulo” e “Movimento”, no contexto da obra a 
autora aborda a censura sofrida nos chamados anos de chumbo, ao mesmo tempo em que 
apresenta imagens impressionantes sobre um período obscuro da história recente do Brasil.  
Atrelamos o processo de pesquisa ao ensino de história, para que os estudantes possam ter 
acesso as fontes históricas, como: Fontes Imagéticas, Audiovisuais e Textuais. Desta 
maneira, estaremos fazendo com que os alunos (as) se envolvam cada vez mais no tema 
abordado, colaborando com as aulas e deixando um pouco de lado a Pedagogia Tradicional 
onde o Professor é “centro das atenções”. Ao final da sequência iremos propor que os 
alunos produzam uma linha do tempo referente ao período ditatorial como objeto final da 
sequência didática, destacando as principais datas referente aos anos de chumbo, onde tem 
seu início no ano de 1964 com o golpe de Estado, passando pelo ano de 1968 com a 
aplicação do AI-5, consequentemente o aparecimento das mulheres nos movimentos sociais 
e quem foram essas mulheres, e obtendo seu desfeche no ano de 1985 com o fim da 
Ditadura Militar Brasileira, depois de pronta a linha do tempo deverá ser exposta na sala de 
História da Escola Estadual Padre João Tomes, tendo em vista que há cerca de dois anos a 
escola deu início ao projeto de salas temáticas, onde cada matéria dispõe de sua própria 
sala, fazendo assim com que obtenhamos um maior interesse por parte dos alunos.  
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Resumo  
	

Este trabalho tem por objetivo apresentar como o uso de novas tecnologias no 
âmbito de sala de aula pode auxiliar na aprendizagem do aluno inserido no Ensino Médio. A 
pesquisa teve como objeto de estudo uma aula realizada por pibidanos da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Aquidauana (UFMS/CPAQ), que ocorreu na 
Escola Estadual Deputado Carlos Souza Medeiros no dia quatro de outubro de 2016, 
ministrada pelos pibidianos participantes e supervisionada pela professora coordenadora do 
PIBID/CPAQ. Através do PIBID, tivemos a ideia de elaborar uma aula para servir de 
incentivo para que demais alunos participassem do programa. A aula foi criada para o 
período matutino e realizada com o apoio  das professoras coordenadora e supervisora do 
PIBID. O tema central foi Setembro Amarelo, campanha que visa conscientizar sobre os 
inúmeros suicídios que aconteceram e acontecem no Brasil. Para despertar o interesse dos 
alunos, tanto para o tema quanto para a participação no PIBID, elaboramos uma aula que 
utilizasse o aplicativo Snapchat, que fornece um número limitado para visualização de fotos 
e vídeos online de acordo com a preferência do usuário. Através de autores como Sousa 
(2015), Kellner (2002), Monte Mór (2010) e Rojo (2012, 2013) , buscamos fazer o diálogo 
entre teoria e prática buscando meios para que o conteúdo proposto no PIBID fosse atual e 
de interesse dos alunos. Por meio das teorias, que chamam atenção para a necessidade de 
práticas multiletradas, multissemióticas e críticas em sala de aula – permitindo ao aluno 
escrever em consonância com as mídias digitais, de forma ética e questionadora –,  
adaptamos as mídias digitais que fazem parte da vida da maior parte dos jovens atualmente, 
com o conteúdo ministrado pelo PIBID, tendo, assim, um grande retorno por parte dos 
alunos, uma vez que o interesse em executá-lo é maior do que se apresentássemos o 
conteúdo de forma tradicional e descontextualizada. A aula se baseou em interpretação de 
vídeos e imagens, expondo informações e debatendo com os alunos, pedindo as opiniões 
dos mesmos e construindo ideias sobre o tema. Devido à grande falta de divulgação na 
mídia sobre o suicídio, a maior parte dos alunos não sabia muito sobre o tema, dessa 
maneira, apresentamos vídeos sobre o porquê de uma pessoa tentar se suicidar e 
perguntamos como isso afetava a vida dos alunos daquela região, se aquilo fazia parte da 
comunidade em que eles vivem ou se já conheceram alguém que tentou se suicidar, etc. A 
partir desse debate, mostramos a logo do aplicativo Snapchat e perguntamos se os alunos 
já conheciam o aplicativo. Todos os alunos responderam positivamente, então pedimos para 
que eles elaborassem um vídeo/snap conscientizando outras pessoas sobre a importância 
da campanha Setembro Amarelo. Dessa forma os alunos ficaram muito mais interessados 
em participar do que se tivéssemos apresentado uma atividade no caderno ou para trabalho 
em casa. Os alunos tiveram liberdade para sair da sala de aula e gravar o vídeo/snap em 
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grupo de quatro alunos, resultando em diversos vídeos para que  pudessem ser postados no 
facebook da escola, a fim de promover ainda mais a campanha, e nos mostrando que é 
possível conciliar o conteúdo abordado nas aulas do PIBID com mídias digitais, resultando 
em uma proposta contextualizada de ensino, podendo ser adaptada aos gêneros textuais, 
como notícia, reportagem e etc. Por fim, vimos que, ao trazer mídias digitais para dentro da 
sala de aula, tivemos um retorno extremamente rápido e positivo, uma vez que as redes 
sociais fazem parte da vida dos alunos atualmente, o professor pode e deve aplicar, sempre 
que possível, dinâmicas que ajudem o aluno a construir o conhecimento por si só utilizando 
os mais variados tipos de ferramentas tecnológicas, neste trabalho utilizamos o snapchat, 
porém há outras redes sociais que fazem parte da vida dos alunos como: whats app, 
facebook, twitter, etc. Esses veículos de informação estão sendo objetos de pesquisa de 
ensino de forma crescente nos dias atuais, de modo que o professor possa agregar 
conhecimento e sentido à  vida escolar do aluno, tornando a utilização desses tecnologias 
relevante.  
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Resumo  
 
O presente trabalho fundamenta-se nos resultados obtidos nas oficinas do Projeto PIBID 
Letras Português e Espanhol da UFMS/CPAQ em que os acadêmicos ministraram 
aulas, em contra turno, aos alunos do ensino médio, na Escola Estadual Coronel José 
Alves Ribeiro (CEJAR), parceira do projeto, apresentando as estruturas e as 
características dos gêneros jornalísticos. Desse modo, objetivou-se levar os 
participantes pibidianos a vivenciarem a prática docente, adquirindo experiência em sala 
de aula; e os alunos da escola a desenvolver e aprimorar a escrita do gênero, neste 
caso, especificamente, a resenha, e também, exercitar a oralidade. Além disso, foi 
possível realizar interações entre os meios institucionais envolvidos (universidade e 
escola). Nesse sentido, baseando-se numa proposta de atividade escrita, reescrita e 
produção oral, à luz de uma concepção interacional de linguagem (BAKTHIN, 2009; 
KOCH, 2011; SCHENEUWLY; DOLZ, 2004), aplicou-se a atividade de escrita e reescrita 
por meio de resenhas e trailers de filmes selecionados previamente pelos acadêmicos 
do projeto. Com o intuito de que posteriormente os alunos da escola obtivessem 
condições de produzir uma resenha, também, na modalidade oral. Selecionou-se então, 
a resenha intitulada “Confissões de Adolescente”, com vistas a despertar nos 
estudantes a percepção para: a) o resumo do objeto resenhado; b) a avaliação; c) a 
crítica positiva ou negativa do objeto; d) as informações e opiniões inseridas no corpo 
do texto. Logo, para melhor compreensão mostrou-se o trailer do filme. 
Comparativamente, escolheu-se outra resenha, intitulada “Divergente: um novo mundo, 
uma nova jornada”, que se voltava para o mesmo público, retirada do blog PASTELÃO- 
Revista do Pibid Letras Cpaq (blog fomentado pelos acadêmicos pibidianos), e assim, 
apresentou-se uma pequena tabela com os termos essenciais e acessórios da estrutura 
do gênero, com a finalidade de salientar os elementos que compõe a resenha, e mostrá-
los a sua circulação e fluidez, explicitando também as diferenças entre as resenhas. Em 
que enquanto o primeiro texto elencava os termos essenciais (o título, o resumo e a 
opinião crítica), o segundo texto trazia esses termos essências e ainda alguns termos 
acessórios (nome do autor, título da obra, nome da editora, número das páginas, preço 
e etc.) certamente com a intenção de enriquecer o texto com mais informações do então 
objeto resenhado. A escolha dos materiais de apoio utilizados nas oficinas se justifica 
pela linguagem acessível, e voltada ao público adolescente, bem como a 
contemporaneidade desses objetos selecionados que respaldavam os alunos em suas 
futuras produções do gênero supracitado.  Sendo assim, a partir do contato com esses 
materiais autênticos, os alunos realizaram a escrita e reescrita de suas próprias 
resenhas, com o auxílio e supervisões dos pibidianos, que por sua vez, atentaram-se 
aos processos de correções dando ênfase à modalidade escrita (através de bilhetes 
deixados em seus textos) e oral (por meio de  



 

 

 

diálogos informais realizados ao fazer comentários sobre as produções). Com isso, 
desafiamos os alunos a produzirem em sequência uma resenha esportiva com base em 
vídeos de vários esportes, em que primeiramente trabalhou-se novamente a escrita e 
reescrita, e posteriormente solicitou-se a realização de uma resenha oral que resultou 
em vídeos de partidas dos esportes com a locução dos alunos e suas percepções então 
resenhadas. Nesse sentido, “as sequências visão aperfeiçoamento das práticas de 
escrita e de produção oral e estão principalmente centradas na aquisição de 
procedimentos e de práticas”. (SCHNEUWLY; DOLZ 2004, p. 96). Por fim, ressalta-se 
que tais experiências aqui relatadas foram resultadas por meio do contato que nós, 
pibidianos do curso de Letras, e os estudantes do CEJAR, tivemos com os gêneros 
textuais da esfera jornalística, especialmente, com a resenha. O projeto, nesse sentido, 
faz com que além de que os alunos da escola enriqueçam sua escrita e postura crítica 
diante desses textos, os futuros professores pibidianos possam exercer o papel docente 
e também aprender a analisar e entender esses textos sob uma nova ótica, a docente. 
Ou seja, esta vivência, nos propicia a prática da docência, enquanto oportuniza aos 
estudantes relação direta com o letramento que, por sua vez, torna todo esse processo 
ainda mais significativo. 

 
 
Palavras chave: Gênero resenha; Produção escrita; Experiência; Interação; 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BAKHTIN/ VOLOCHINOV. Marxismo e filosofia da linguagem. 13. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica.  

Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias. Brasília: MEC, 2001b.  

 

BRASIL. Orientações curriculares para o ensino médio: linguagem, códigos e suas 

tecnologias. Brasília: SEB/MEC, 2006. 

 

 

BUIN, Edilaine. O impacto do bilhete do professor na construção do sentido do texto do 

aluno. In: Gêneros catalisadores: letramento e formação do professor. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2006. p. 123. 

 

 

BUNZEN, C. Da era composição à era dos gêneros: o ensino de produção de texto no 

ensino médio. In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Português no ensino médio 

e formação do professor. São Paulo: Parábola, 2006. p. 139-162. 

 

CUNHA, Roberto. Confissões de adolescentes. Disponível em: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-220610/criticas-adorocinema/. Acesso em: 



 

30/05/2016. 

 

GONCALVES, Christian. Divergente: um novo mundo, uma nova jornada. Disponível 

em: http://pibidletrascpaq.blogspot.com.br/2014/10/divergente.html. Acesso em: 

30/05/2016. 

 

KOCH, Ingedore Vilhaça. Ler e escrever: estratégia de produção. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2011, p. 31. 

 

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado 

de Letras, 2004. 

 

ZAIDAN-FONSECA, J. B. O processo de didatização dos gêneros discursivos em 

práticas de ensino de língua portuguesa: um diálogo entre a aula e o livro didático. 

Jundiaí: Paco, 2014.  

 

 

 

 



 

 

INFOGRÁFICO SOBRE O VÍRUS ZIKA: BUSCA DE UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO 

Luan Ramiro dos Santos1 
Carolina Teixeira Laranjo2 
Onofre Salgado Siqueira3 

 
Eixo Temático: Exposição de Objetos Educacionais - Educação, linguagens, tecnologias e 

valores. 
Agência Financiadora: CAPES. 

 

Resumo  

 

As várias atuações de alunos do grupo PIBID-QUÍMICA-UFMS em escolas de ensino médio 
mostraram, de modo inequívoco, uma grande falta de motivação para o estudo dessa 
disciplina pela maior parte dos alunos. Mesmo a utilização de experimentos, sempre muito 
solicitados, pouco contribuem para o envolvimento dos alunos na busca por uma 
aprendizagem significativa (na concepção de Ausubel – Moreira (1999)) dos conceitos de 
química. Considerando como válida a classificação proposta por Johnstone (2000) sobre os 
três níveis representacionais da Química (o nível macroscópico, o submicroscópico e o 
representacional) bem como a necessidade de se trabalhar os três níveis para que haja uma 
efetiva compreensão desta ciência, torna-se evidente a necessidade do aluno “gastar” um 
tempo para que possa entender as diversas relações existentes entre os conceitos de 
qualquer conteúdo de Química. Contudo, esse tempo de estudo terá que ser disputado com 
o tempo que os alunos gastam em redes sociais... Assim, levando em conta a necessidade 
de se ter uma comunicação mais rápida de conceitos de química de modo a captar a 
atenção e estimular a vontade estudar dos alunos, desenvolvemos um infográfico, intitulado 
ZIKA: A ESTRUTURA QUÍMICA DE UM VÍRUS. Um infográfico é um tipo de representação 
visual que une figuras (elementos principais para a captação da atenção dos leitores) com textos 
curtos que têm o objetivo de explicar um conteúdo para o leitor. Como apontado por Mór (2015) 
“Linguagens reconstruídas por jogos digitais e por novos olhares em direção à imagem e a 
novas interações visuais e como essas se reconfiguram; perspectivas críticas sobre a 
sociedade, a globalização, a função das línguas nas relações sociais; o repensar das literaturas 
no cotidiano e na formação pessoal e coletiva; a construção da cidadania; a revisão sobre o 
ensinar, o currículo e o papel social da educação... essas são questões que levam ao debate 
sobre o que se identifica por ‘novos tempos’... Assim, pode-se perceber a grande importância 
que as imagens exercem nas comunicações do momento que vivemos. Pretende-se, desse 
modo, contribuir para que alunos do ensino médio possam construir uma aprendizagem 
significativa sobre os conceitos relacionados a ligações químicas e estrutura molecular por meio 
do infográfico supracitado. A aprendizagem significativa se dá, segundo Ausubel (Moreira, 1999) 
quando um conceito existente na estrutura cognitiva do aprendiz (deno, dando-se ênfase 
minado conceito subsunçor) “ancora” um conceito novo; por isso, o fator isolado mais importante 
para a aprendizagem significativa é o que o aluno já sabe. Assim, espera-se que o infográfico 
desenvolvido contribua para que algumas relações entre os conceitos já vistos possam ser 
explicitadas ou que, caso os conceitos ainda não tenham sido estudados, o infográfico funcione 
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como um organizador prévio segundo nosso referencial teórico. Isto porque informações sobre o 
vírus zika já foram muito difundidas na imprensa de modo geral, principalmente por estar sendo 
relacionado como possível causa de efeitos neurológicos graves em fetos humanos. A figura 
principal do infográfico é a parte externa (proteica) do vírus zika, segundo publicação da revista 
Science deste ano (Sihori et al. 2016); as imagens foram obtidas por crio-microscopia eletrônica, 
motivo da segunda figura em destaque ser um esquema de um microscópio eletrônico. A partir 
dessas figuras, foram elaborados pequenos textos referentes ao que são e às estruturas de 
proteínas, dando-se ênfase aos conceitos que são trabalhados no ensino médio. A primeira 
etapa da avaliação do infográfico foi realizada por meio da apresentação do mesmo a alunos 
dos cursos de Química da UFMS – Licenciatura e Bacharelado, a alguns professores desses 
cursos e professores da UFMS de outras áreas diferentes da Química. Quais as mensagens 
que foram transmitidas pelo infográfico? As informações apresentadas, em que pese a questão 
da adequação ao ensino médio, estão corretas segundo o artigo? O infográfico está coerente 
com o referencial teórico (Ausubel) assumido pelos autores? A linguagem está adequada ao 
ensino médio? Essas foram as principais questões apresentadas aos avaliadores por meio de 
entrevistas semiestruturadas; as entrevistas foram gravadas. As avaliações foram bastante 
positivas, alguns contribuindo com sugestões que foram incorporadas na versão final que irá 
para as escolas no início do próximo mês. Também de importância fundamental no contexto do 
PIBID, foi a formação propiciada aos acadêmicos envolvidos nesse projeto, pela produção de 
um material que, embora bastante difundido na imprensa, ainda não está sendo muito utilizado 
pelos educadores. 
 

Palavras-chave: infográfico, vírus zika, ensino médio, proteínas, microscopia eletrônica 
 

Referências 
 
MÓR, W.M. (2015). ‘Multi’, ‘Trans’ e ‘Plural’: Discutindo Paradigmas, in Letramentos em 
Terra de Paulo Freire, TAKAKI, N.H. e MACIEL, R.F. (orgs); Campinas – SP: Pontes 
Editores, 2ª edição, 2015. 
 
MOREIRA, M.A. (1999). Aprendizagem Significativa, Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. 
 
JOHNSTONE, A. H. (2000). Teaching of chemistry: logical or psicological?. Chemistry 
Education: Research and Practice in Europe, v. 1, n. 1, p. 9-15, 2000. 
 
SIROHI, D., CHEN,Z, SUN, L.,KLOSE, T., PIERSON,, T.C., ROSSMANN, M.G. KUHN, R. 
The 3.8 A resolution cryo-EM structure of Zika vírus. Science 10.1126/science.aaf5316 
(2016). 



 

 

PROJETOS INTERDISCIPLIARES: LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

SOB A ÓTICA DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

Ana Maria da Costa Dalence do Nascimento1  
Juliane Michele Rodrigues Gamboa2  

Orientadora: Profa. Dra. Elizabeth Maria Azevedo Bilange3 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Dias de Moura 4
 

 
Eixo Temático: Processo de ensino e aprendizagem. 

Agência Financiadora: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior  

 

 

Resumo  

 

Este trabalho apresenta as propostas metodológicas do PIBID- Programa 

institucional de bolsas de iniciação a docência Interdisciplinar Língua Portuguesa e 

Matemática, UFMS/CPAN, aplicadas no Ensino Fundamental II na Escola Estadual Júlia 

Gonçalves Passarinho JGP, situada em Corumbá-MS. O Grupo é composto por dois 

coordenadores, três supervisores e vinte e três acadêmicos divididos em subgrupos que 

trabalham através de projetos com a turma para qual foram designados. As práticas 

didáticas utilizadas visam romper os limites da fragmentação dos saberes para tentar a 

integração do conhecimento em duas áreas aparentemente dispares: Língua Portuguesa e 

Matemática. Assim, pretende-se apresentar como é feito diálogo entre o português e a 

matemática para que se possa expandir as competências e possibilidades da leitura de 

mundo por parte do aluno. Considera-se que no cotidiano a realidade não é fragmentada, 

haja vista que a matemática não aparece alheia à linguagem e vice-versa, pois se lida com 

as duas áreas de conhecimento concomitantemente. Assim, a interdisciplinaridade entre as 

duas áreas específicas se justifica principalmente pela necessidade de construir um 

conhecimento global, que capacite o aluno ter uma visão multifacetada da realidade em um 

todo coeso e inteligível, que promova a formação de um cidadão pleno e consciente de sua 

participação no contexto em que atua. As atividades propostas pelos subgrupos, resultado 

de pesquisa e estudos, visam principalmente às dificuldades dos alunos apontadas pelos 

supervisores na escola onde o PIBID Interdisciplinar atua. O processo inicia-se pela 

investigação do conhecimento prévio dos alunos, conferência e constatação das reais 

necessidades para que se possa propor os novos desafios. Na sequência, o subgrupo 

decide sobre qual tema transversal será aplicado e, então, prepara-se o projeto em forma de 

sequência didática com base em mais quatro passos além do abordado: 1. contextualização 

e sensibilização que consiste em relacionar o conhecimento existente e a realidade do 
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aluno, sensibilizando-o para a importância do assunto e estimulando-o para a aquisição dos 

conhecimentos requeridos; 2. aprendizagem: ou seja, a aquisição e/ou ampliação do 

conhecimento frente a desafios relevantes para os alunos; 3. sistematização do 

conhecimento, ou seja recapitulação e fixação dos conteúdos trabalhados; 4.generalização: 

retomada de todas as etapas realizadas com o objetivo de produzir um produto final que 

seja significativo para todos, alunos, Pibidianos e contexto escolar. Trata-se de prática 

inovadora, cujo momento inicial é a escolha do tema transversal que resulta do processo de 

investigação e a aplicação desses temas resultantes em projetos que podem ajudar na vida 

cotidiana desses alunos. Embora inovadora quanto partir dos temas transversais a nossa 

proposta interdisciplinar pauta-se nas práticas pedagógicas propostas por Mollica, (2007); 

Antunes, (2003); Bortoni-Ricardo, (2004); Pinto ,Quadros (2014), de modo que se possa 

integrar a vida cotidiana com os conteúdos ministrados em sala de aula, sempre 

considerando o repertório do aluno para que este possa ser sujeito ativo no processo de 

ensino-aprendizagem, Esta maneira de ensinar tem apoio nas teorias de Paulo Freire 

(1987); Edgar Morin (2005), teóricos do movimento da aprendizagem e metodologias ativas. 

Morin (2005) entende que só o pensamento complexo sobre uma realidade também 

complexa pode fazer avançar a reforma do pensamento na direção da contextualização, da 

articulação e da interdisciplinarização do conhecimento produzido pela humanidade. Essa 

metodologia de ensino contempla os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que 

apresenta a necessidade de abordagem dos os Temas Transversais, entre os quais temas 

como meio ambiente, sexualidade, ética, pluralidade cultural e saúde, cuja problemática 

atravessa os diferentes campos do conhecimento fazendo com que sejam um excelente 

ponto de partida para trabalhar a interdisciplinaridade e romper com os limites impostos 

pelas disciplinas, matemática e língua portuguesa que se faz dialogar. Os resultados são 

parciais, considerando que o projeto está em andamento e teve início em 2014. Já se pode 

constatar, no entanto, que trabalhar com metodologia ativa principalmente envolvendo as 

necessidades dos alunos faz com que eles se interessem pelo conhecimento, pelo assunto, 

e torna-se participativo. Pode-se constatar o despertar das competências e habilidades de 

Língua Portuguesa e Matemática de forma integrada. Relacionada ao cotidiano, nossa 

metodologia também influência de forma positiva no desenvolvimento de outras disciplinas 

trabalhadas de forma segmentada. Através dos discursos orais vivenciados durante as aulas 

de aplicação dos projetos e dos textos finais que recebemos de algumas turmas da escola 

JGP, podemos afirmar que houve aprendizado pelos alunos e que nós, enquanto docentes 

em formação, conseguimos melhorar e muito nossa atuação com as descobertas que 

fizemos nesse contato com realidade escolar. O trabalho com projetos interdisciplinares 

também nos possibilita tornar os conteúdos escolares mais concretos e menos abstratos, 

mostrando com isso que o conhecimento tem um forte elo com a realidade. Dessa forma 

tudo faz mais sentido. Os alunos passam a compreender que o conhecimento é uma 

bagagem que precisa se adequar ao tipo de viagem. Como exemplo de uma aluna que 

relatou dormir menos de cinco horas por dia e, depois de trabalharmos com o Projeto 

Tempo que teve como objetivo geral analisar a rotina que se segue e refletir sobre a rotina 

necessária a ser seguida para a realização das metas pessoais de cada um possui, ela 

começou a modificar alguns hábitos e passou a dormir em média oito horas. Em outra 

turma, segundo relato de supervisores, os alunos que já tiveram contato com o Projeto 

PIBID demonstravam maior engajamento nas atividades realizadas. E enquanto professores 

em formação os pibidianos tem se destacado na realização dos estágios obrigatórios e 

realizam essa avaliação com mais tranquilidade aumentando o aproveitamento na disciplina 



 

 

e a concluindo com êxito. De forma geral o contato com esses alunos tão ricos de 

sentimentos experiências, lembra-nos a todo o momento, de que nós enquanto professores, 

em formação ou não, estamos diante de histórias de vida em construção. 
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