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Apresentação
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência teve seu início na UFMS no ano de 2008,
quando começou a ser articulado e discutido o que viria a ser o primeiro projeto institucional. Na
época, apenas sete licenciaturas participaram do Programa: Física, Química e Biologia de Campo
Grande e os cursos de Matemática dos campi de Corumbá, Três Lagoas e Aquidauana. Ao longo
destes seis anos o programa ampliou de forma significativa sua atuação englobando hoje quarenta e
duas licenciaturas.
Ao longo destes anos, os trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos, pelos docentes das escolas da
Educação Básica e pelos Coordenadores de Área da UFMS vêm sendo registrados e divulgados por
meio dos encontros do Pibid da UFMS. O primeiro no ano de 2010, depois regularmente nos anos
seguintes. Os Encontros, além de serem o meio para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos,
também tem uma função importante: serem momentos de conhecimento e reconhecimento dos
próprios acadêmicos e docentes, no sentido de serem espaços que permitem aos acadêmicos e
docentes dos diferentes campi da UFMS de se conhecerem e trocarem experiências de vida.
Neste tempo, a própria concepção de iniciação à docência foi construída, e o Programa na UFMS
atingiu a sua maturidade. Quando o Pibid começou, mesmo os seus proponentes não tinham uma
noção clara de como era esta ação de iniciação à docência e, mesmo entre os Coordenadores dos
diferentes projetos, não era clara a diferenciação entre a Iniciação à Docência e o Estágio. Hoje, temos
claro que a Iniciação à Docência é um processo complexo no qual tomamos a escola como ponto de
partida para a formação, pinçando na realidade escolar situações prototípicas para, a partir delas,
construir os conhecimentos necessários à docência em todas as suas dimensões: a técnica, a política,
a social, a ética e a estética. Esta construção de significados se dá a partir do diálogo entre os saberes
acadêmicos, os saberes escolares, as experiências de vida e os projetos de vida de docentes,
acadêmicos e comunidade escolar.
Ainda temos muito que caminhar neste processo de construção do saber docente. Nossos cursos de
formação de professores ainda não incorporaram em suas estruturas curriculares muito da
experiência exitosa que é o Pibid. Ainda ignoramos na formação dos futuros docentes a escola e suas
diferentes realidades. Mesmo nas Práticas de Ensino, ainda olhamos a escola com os óculos
acadêmicos, muitas vezes vendo problemas que não existem para a comunidade escolar e ignorando
os problemas que a comunidade escolar identifica. Outro problema nas Práticas de Ensino (o mesmo
vale para o Estágio) é a centralidade no didático, sem problematizar a realidade escolar em sua
totalidade. O desafio de aprimorar o processo de formação dos futuros docentes é presente e teremos
que enfrentá-lo se quisermos uma Educação de qualidade em nossas escolas.
O presente texto mostra os caminhos que trilhamos no último ano no Pibid UFMS. Nele, temos o
registro das atividades dos diferentes grupos. Ele traz uma gama ampla de experiências de iniciação
à docência, de materiais e de propostas didáticas. Esperamos que seja útil aos professores das
escolas de Mato Grosso do Sul e que lhes permita a inserção de atividades diferenciadas em suas
aulas.

Campo Grande, dezembro de 2015.
Paulo Ricardo da Silva Rosa
Coordenador Institucional do Pibid - UFMS
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A Literatura Infantil contribuindo na formação de leitores: PIBID em
ação
Pedagogia - CPAQ
GOLFETTI, J. B.
juliana_benittez@hotmail.com
LOVATTO, J. de A. F.
SILVA, A. L. G.
SANTANA, F. M. N.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Praticas Pedagógicas; PIBID
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O subprojeto do PIBID (Programa Institucional de bolsa a iniciação à docência) de Pedagogia do
Campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS “A arte e a ludicidade
como linguagem expressiva e criativa na alfabetização visual da cultura regional” no qual estamos
inseridos. Tem como eixos norteadores a arte e a ludicidade, seu objetivo é fazer com que os
participantes estejam em contato com as escolas e participem e elaborem atividades de
alfabetização, levando em consideração a Diversidade cultural e regional. Oportunizando o contato
dos alunos presentes nos anos iniciais com novas práticas pedagógicas e atividades diferenciadas.
Atualmente as propostas são deixar a alfabetização mecânica de lado e instigar os alunos a buscarem
mais participação no seu processo de escolarização, oferecendo diversos materiais lúdicos, e fazer
uso da Literatura Infantil para aguçar sua imaginação, emoção, contato com a escrita e leitura de
maneira contextualizada, geralmente não encontramos esses materiais em sala de aula, mas quando
introduzidos terão o resultado esperado e os alunos vão receber de maneira positiva?
Desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas que favoreçam o pleno desenvolvimento do
educando fazendo uso da Literatura Infantil. Este trabalho visa expor nossas experiências do PIBID e
as atividades que estão sendo desenvolvidas dentro das escolas nas quais estamos inseridas,
principalmente as relativas à Literatura Infantil, onde buscamos a interação dos alunos com as
atividades lúdicas que oferecemos, a fim de despertar o interesse pela leitura e o contato com a
cultura escrita, bem como um momento de prazer descontração, sem esquecer que as atividades são
elaboradas e planejadas.
A Literatura Infantil na Escola
O que temos percebido é que na escola grande parte das crianças tem acesso apenas a textos
fragmentados que são disponibilizados nos livros didáticos, o que acaba por gerar desinteresse, haja
vista que os textos são utilizados como suporte para as atividades sugeridas pelos professores. Dessa
forma se a leitura for vista meramente como obrigação, a escola estará fazendo o caminho inverso
na construção de bons leitores, é preciso buscar alternativa para envolver o aluno.
Lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental requer planejamento, seja qual for a atividade,
quando se fala em Literatura Infantil não é diferente, é preciso dedicação, pois desenvolver o gosto
das crianças pela leitura demanda tempo, trabalho contínuo e maneira de instigar e desafiar os
alunos. A melhor maneira é buscar atividades diferenciadas e não apenas se satisfazer com textos
didáticos como tarefa. “não se ensina a gostar de ler por decreto, ou por imposição [...]”. (CARVALHO,
2011. p.67).
A Literatura Infantil deverá ser trabalhada nos anos inicias do ensino fundamental de forma planejada
tendo clareza dos seus objetivos, entendendo em que nível de aprendizagem se encontram seus
alunos, “[...] o livro precisa atender as necessidades da criança, que seriam: povoar a imaginação,
estimular a curiosidade, divertir e por último, sem imposições, educar e instruir.” (OLIVEIRA E PAIVA,
2010. p.28).
Segundo Carvalho (2011) para despertar o interesse das crianças para a leitura, basta oferecer uma
gama de livros e materiais de todos os gêneros, no intuito de que eles questionem o que é, e possam
tocar havendo esse contato com diversos materiais escritos eles se tornam mais receptivos a esse
tipo de atividade. A autora ainda frisa a relevância de se apresentar as características que compõe a
obra, como por exemplo, o autor, o assunto, título e gênero.
As histórias lidas ou narradas pela professora, e pelos alunos também, tem um papel importantíssimo
na educação da criança: elas alimentam a imaginação e o sonho, melhoram a expressão verbal,
aguçam a curiosidade, criam amor pelos personagens, pelas palavras, pelos livros. (CARVALHO, 2011,
p.53).
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Trazer a Literatura Infantil para dentro da sala de aula e ler cria inúmeras possibilidades quando bem
selecionada, pois apresenta um contexto que desperta a imaginação o prazer do aluno em ouvir, em
contar, em buscar aprender a ler, encontra nos personagens situações que se identifica e encontra
maneiras de resolver algo que lhe aflige de maneira lúdica.
Quando se opta por trazer livros para serem trabalhados em sala de aula, é necessário selecionar
aqueles adequados as propostas de trabalho.
Carvalho (2011) recomenda para as crianças no início da alfabetização histórias, poemas, travalínguas, canções de roda, para crianças maiores ou que são repetentes vale conversar de assuntos
que lhes interesse: vida, música, jogos entre outros a fim de instigar o desejo por aprender.
É ouvindo histórias que se pode sentir emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o
bem estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver
profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem ouve – com toda a amplitude,
significância e verdade que cada uma delas fez (ou não brotar) ... Pois é ouvir sentir e enxergar com
os olhos do imaginário! (ABRAMOVICH, 1997, p.17).
Para quem ouve e quem conta as histórias de maneira prazerosa com o objetivo anteriormente
estabelecido, entende a força que tem quando se trata em despertar as diversas emoções existentes,
o poder do imaginário, para cada leitura um sentimento, mesmo que eles se encontrem presente nas
entrelinhas dos textos.
Vale ressaltar que segundo Carvalho (2011) o ato de contar histórias para as crianças é fazer com
que por meio da leitura elas sintam prazer, mergulhem no pensamento sonhem, isso oportuna
conhecer lugares ainda não visitados, porém imaginados. Proporciona estar em contato com lugares
mesmo que de modo indireto, a literatura tem essa capacidade, além de ser uma maneira de
aproximar a criança da língua escrita.
Da mesma forma, recomenda que o contar histórias não é algo que se faz de modo repentino, precisa
haver preparação, escolher antecipadamente o livro a fim de se inteirar do assunto e das dificuldades
que pode haver quanto ao vocabulário, tudo para propiciar uma leitura fluente e que envolva o público
a quem se destina. Conforme afirma Arroyo (1990, apud OLIVEIRA e PAIVA, 2010, p.24) “emprega-se
a expressão Literatura Infantil ao conjunto de publicações que em seu conteúdo tenham formas
recreativas ou didáticas, ou ambas, e que sejam destinados ao público infantil”.
Contar histórias é também fazer uso das possibilidades que a voz tem, evidenciando os sons que
ocorrem nas histórias, modificando as vozes para cada personagem, valorizando cada acontecimento.
“Ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o
imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma história ou
outra). Afinal tudo pode nascer de um texto!” (ABRAMOVICH, 1997, p. 23)

Relato experiencial
Relato 1
O presente trabalho visa relatar experiências vivenciadas enquanto bolsista do PIBID, as atividades
foram desenvolvidas na Escola Estadual “Professor Antônio Salústio de Areias” sob a supervisão dos
professores Denair Otobonni e Orestes Toledo Júnior. A atividade foi desenvolvida na turma do 1º ano
do ensino fundamental.
Optei por trabalhar com o clássico JOÃO E MARIA, para tornar a leitura mais atraente utilizei fantoches
dos personagens principais (João, Maria, o pássaro e a bruxa). Antes mesmo de começar a
dramatização fizemos alguns combinados. Então comecei a contar a minha versão do clássico.
Enquanto narrava pude perceber os olhares atentos de cada um, conforme inseria as personagens a
atenção aumentava, mas o momento de maior participação foi quando João pegou a vassoura da
bruxa para queimar e eu convidei os alunos para cantarem comigo “puxa, puxa, puxa a vassoura da
bruxa, queima, queima, queima a vassoura da bruxa”, a empolgação foi tanta que me fez repetir o
refrão mais uma vez.
Ao final da história deixei que cada um fizesse suas observações e perguntas, sem nenhuma pressa
assim, a maioria pode participar, mas ainda era preciso que eles organizassem todas as informações
recebidas e as apresentassem para a turma. Para um melhor desempenho ofereci a cada aluno um
dedoche inacabado o qual eles deveriam finalizar desenhando os olhos, a boca e nariz característicos
de cada personagem, o que eles prontamente atenderam.
O desempenho da turma foi maravilhoso, todos sem exceção participaram do reconto com os
dedoches é claro que minha satisfação foi enorme pena que essa aula aconteceu no encerramento
do segundo semestre e que logo iríamos para as férias impossibilitando assim de dar continuidade
ao trabalho desenvolvido com a turma do 1º ano. Acredito que terei outras oportunidades para
trabalhar com Literatura Infantil com as outras turmas, uma vez que esse mundo do faz de conta é
capaz de encantar criança, adolescentes e até mesmo adultos.
Relato 2
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O presente relato tem como objetivo descrever a atividade desenvolvida no PIBID na “Escola Estadual
Felipe Orro”, no período matutino, desenvolvida no segundo ano do ensino fundamental numa turma
com 30 alunos com diferentes faixas etárias.
Ao decidir por qual tema levar, há indagações quanto à receptividade, participação dos alunos. Assim
pensamos nos objetivos a serem atingidos com a história ou qualquer outra atividade que levamos
para sala de aula.
Um dos Livros de Literatura Infantil trabalhado foi o conto da Chapeuzinho Vermelho confeccionado
em pano, escolhido pelo fato de ser conhecida, mas agora com a diferença que não apenas olhariam
as ilustrações, poderiam tocar, fazer indagações e contribuindo em seu ponto de vista.
O objetivo ao contar essa história é fazer uma reflexão sobre os acontecimentos, fazer com que os
alunos além de se descontraírem saindo da rotina, reflitam sobre os personagens e os papeis
desempenhados por eles, que se sintam parte do que está sendo desenvolvido e sejam encorajados
a ter contato com esse tipo de material e desenvolva o hábito da leitura.
A contação de história exige toda uma preparação, tendo em mente que os personagens são
diferentes um dos outros e as vozes que emitimos ao ler também devem ser, isso mexe com o
imaginário das crianças. Ao dar início à leitura, frisamos o título e o autor do livro. No caso o conto da
Chapeuzinho Vermelho de autoria original Charles Perrault, transcrito para um livro de pano
confeccionado por acadêmicas do curso de Pedagogia da UFMS.
Antes de dar início perguntei se eles conheciam a história em seguida mostrei o livro enorme, já com
uma ilustração na capa ficaram maravilhados. A cada página lida as ilustrações eram voltadas para
os alunos. Ao final propus que fizessem um desenho sobre os personagens, ou cenas que lhes
parecessem melhor e se quisessem expor para os colegas o porquê de tal desenho eles viessem à
frente essa proposta foi muito interessante porque alguns desenharam cenas diferentes das que há
na história, deixando fluir a imaginação, desse modo entendo que suas emoções, pensamentos
refletiram no que foi por eles desenhado e dito, que o objetivo de interação, participação, e diversão
foi alcançado.
Considerações Finais
De acordo com as ações que temos desenvolvido no projeto PIBID em ambas as escolas, foi possível
constatar que o trabalho com o uso da Literatura Infantil tem resultados positivos contribuindo dessa
forma na interação dos alunos com seus pares e com as atividades propostas. É relevante frisar que
as nossas ações dentro da sala de aula foram possíveis mediante um planejamento em conjunto com
o professor e em conformidade com a proposta que ele tem desenvolvido.
O trabalho com a Literatura Infantil tem inúmeras possibilidades por abarcar diversas áreas de
conhecimento e temas cotidianos. Estar no projeto contribui de maneira significativa para nossa
formação acadêmica já que nos encontramos dentro da instituição escolar desenvolvendo ações que
contribuem para a alfabetização e letramento de modo diferenciado, trabalhando com uma
diversidade de materiais e possibilitando que o aluno também participe desse processo dando sua
opinião e colaboração.
Referências
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(Pensamento no Magistério).
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A relevância da interação da instituição escolar a ludicidade e a arte:
contribuições que medeiam o desenvolvimento do educando
Pedagogia - CPAQ
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MORAIS, L. C.
GOMES, M. A.
SANTANA, F. M. N.
Palavras-chave: Arte; Ludicidade; Ensino/Aprendizagem
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Os pais ao matricularem seus filhos na escola depositam nela toda a confiança para que seja
realizado um bom trabalho. Apesar de observamos que algumas instituições de ensino acabam se
tornando depósito de crianças, ao não cumprirem com as determinações de oferecer uma educação
de qualidade que promova o seu desenvolvimento integral.
É dever da escola e do Estado oferecer uma educação de qualidade ao educando e pelo que
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Lei n°9394 de 20 de Dezembro de 1996, em seu artigo
2°, inspirada na Constituição Federal de 1988 sobre os fins da educação: “o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Deve ser considerado o seu tempo de aprendizagem, adequando as suas metodologias de acordo
com as necessidades e dificuldades de seus alunos, mas para isso é preciso que o conheça
integralmente para que assim possa auxilia-lo adequadamente.
As funções da escola são essenciais, para que os educandos se desenvolvam e tornem-se seres
autônomos e independentes, capazes de viver em sociedade. Sendo assim, é responsabilidade da
escola proporcionar uma educação que possa alcançar este objetivo ampliando, potencializando e
organizando condições para que tenham acesso aos conhecimentos socialmente produzidos.
Sendo assim, é necessário que a escola passe por um processo de renovação. Para isso temos como
contribuição o Projeto Político Pedagógico (PPP), pois ao utilizá-lo, se esta planejando suas atividades
a médio, curto e longo prazo, delineando caminhos e meios para o professor realizar adequadamente
seu trabalho.
Referencial Teórico
A aprendizagem desenvolve-se quando o que se está aprendendo adquire significado e relevância,
procedendo do favorecimento de um ambiente adequado ao processo ensino/aprendizagem. Cabe
assim, a escola e ao professor criar este ambiente favorável à aprendizagem, onde o professor inova
e utiliza outras metodologias com seus alunos pelo viés da Arte e da Ludicidade.
Para Kishimoto (2007) brincando as crianças aprendem a cooperar com os companheiros, obedecer
às regras do jogo, respeitar os direitos do outro, acatarem autoridade, assumirem responsabilidades,
aceitar penalidades que lhe são impostas, dar oportunidades aos amigos e com isso, aprende a viver
em sociedade.
A Arte para as crianças se torna um meio de comunicação onde demonstram suas emoções. O
educando desenvolve sua criatividade, produtividade, coordenação motora e aprende a utilizar
materiais recicláveis. Assim, o professor é capaz de realizar uma ação estimuladora da curiosidade
pela compreensão e do fazer artístico dos educando.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, a Arte passou a ser obrigatória
na educação básica.
Segundo Feijó (1992, p.02) “o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da
mente, fazendo parte das atividades essenciais da dinâmica caracterizada por ser espontânea,
funcional e satisfatória.” O brincar direcionado constrói para a criança uma identidade de autonomia,
autoestima onde passam a repensar em suas ações. A proposta pedagógica reflexiva conduz a
resultados criativos no processo ensino aprendizagem.
O lúdico é desafiador para o educando, fazendo com que sua curiosidade se torne um estimulador
para novos conhecimentos, onde supera suas limitações e contribui para seu desenvolvimento social,
pessoal, cultural, na comunicação e no saber, onde consegue sanar as dificuldades de ensino
aprendizagem.
Nos processos de unir o estudo teórico e a prática proporciona ao educando uma ação em conjunto
com o educador, onde é respeitado seu tempo de aprendizagem utilizando a curiosidade, imaginação
e criatividade.
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Todo ser tem seu ritmo e particularidade para seu desenvolvimento, seja, emocional, social, físico ou
cognitivo. Para Vygotsky (1989), a interferência direta e indireta na construção pessoal possui
significados relevantes em diversos fatores, sejam eles psicológicos ou sociais, faz com essa
aprendizagem não ocorra com naturalidade, trazendo dificuldades ou até mesmo fracassos na vida
escolar.
Para Coll (1995, p. 77), os constantes fracassos nas aprendizagens escolares seriam as causas das
alterações nas relações sociais das crianças com dificuldades na aprendizagem, já que provocam
nelas atitudes de rejeição em relação à escola e tudo o que a mesma significa, bem como o
convencimento de que sua própria incapacidade é a causa de suas dificuldades de aprendizagem.
A Arte e a Ludicidade se tornam aspectos integradores e mediadores para o ensino e aprendizagem.
Durante todas as fases da vida a brincadeira está presente, a criança vive em constante mudança
devido ao meio em que está inserida.
O lúdico na sala de aula é relevante para a socialização, para modificações de comportamentos e
para descobertas de valores. A criança se torna um observador das ações e atitudes do educador, por
isso ele é o mediador para as modificações do pensamento, trabalhando no direcionamento do que
é certo.
Sabemos que em qualquer espaço, sempre cabe uma brincadeira, utilizando, inclusive recursos
didáticos pedagógicos como montar vários cantinhos de leitura, de matemática, jogos, dentre outros.
Segundo Santos (2000, p. 166), educadores e pais necessitam ter clareza quanto aos brinquedos,
brincadeiras e/ou jogos que são necessários para as crianças, sabendo que eles trazem enormes
contribuições ao desenvolvimento da habilidade de aprender a pensar. No jogo, ela está livre para
explorar, brincar e/ou jogar com seus próprios ritmos, para autocontrolar suas atividades, muitas
vezes é reforçada com respostas imediatas de sucesso ou encorajadas a tentar novamente, se na
primeira alternativa não obteve o resultado esperado.
O lúdico traz momentos de felicidade nas salas de aula, seja qual for a etapa da vida, melhora a rotina
escolar e faz com que o aluno aprenda melhor e de forma mais significativa.
Metodologia
Constatamos que no papel tudo é mais fácil, mas a realidade é bem diferente, pois notamos que
muitos profissionais não se interessam em realizar metodologias diferenciadas, pelo fato de ser
trabalhoso, mas sabemos o quanto é relevante.
Por meio das observações percebemos que a Arte e a Ludicidade tornam as disciplinas curriculares
produtivas, onde cada aluno observa os jogos, interioriza as informações e as transforma em
conhecimento, melhorando seu desempenho na sala de aula e consequentemente para a vida em
sociedade.
Estamos participando há dois anos deste projeto, realmente fantástico, que nos dá a oportunidade
de vivenciar como é regida uma sala de aula auxiliando o professor em sua práxis pedagógica. Mostranos as dificuldades encontradas no seu dia-a-dia e como é difícil atuar nesta profissão tão relevante
na formação e desenvolvimento de todo indivíduo.
Temos o conhecimento teórico e agora estamos tendo a oportunidade de coloca-los em prática, mas
observamos que alguns professores se acomodam com a situação e não apresentam nenhuma
vontade de mudar sua práxis, trazendo transtornos para si e para os que acabam percebendo a
insatisfação dos educandos. Nós, pibidianos, ajudamos no possível, confeccionamos fichas de leitura,
auxiliamos no reforço, trabalhamos com músicas, alfabeto móvel, jogos de memória, fazemos tudo o
que está ao nosso alcance.
Para a educação ser um exemplo e ter melhor qualidade são necessárias inúmeras mudanças tanto
para a formação destes profissionais, condições adequadas de trabalho e um salário que o valorize,
porque é umas das profissões mais relevantes e dignas que existe e merece todo o respeito.
Considerações Finais
A criança se torna observadora das ações e atitudes do educador, observamos que as pessoas
deixaram de brincar, ou brincam de vez enquanto, deixaram a diversão espontânea fora do seu
cotidiano, mais sabemos como futuros educadores que em qualquer espaço, sempre cabe atividades
lúdicas, principalmente nas instituições de ensino.
Concluímos que os jogos, o brinquedo, as brincadeiras e as atividades artísticas são extremamente
relevantes para o desenvolvimento e aprendizagem de qualquer criança, contribuindo no seu
desenvolvimento e no processo ensinar/aprender e também fora da escola.
Está obvio que ignorar os benefícios que a Arte e a Ludicidade trazem para o processo de ensino
aprendizagem, é perder uma ótima oportunidade de promover um ensino além da mera memorização,
pois quando a situação é aplicada de uma forma prazerosa jamais será esquecida e repercutirá de
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maneira positiva em experiências futuras, assim o professor não poder ser monótono tem que buscar
maneiras de tornar suas aulas interessantes para seus educandos.
“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência” (Augusto Cury).
Referências
COLL, César. Desenvolvimento psicológico e educação: Necessidades especiais e aprendizagem
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
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“O hip hop e a favela”: reflexões sobre a história e cultura afrobrasileira e africana na sala de aula
História - CPTL
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PEREIRA, J. R. F.
Palavras-chave: Palavras-chave: hip hop; história e cultura africana e afro-brasileira; preconceito
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O projeto foi desenvolvido no ano de 2015, na Escola Estadual Padre João Tomes, na cidade de Três
Lagoas/MS, pela construção de sequências didáticas pautadas sobre uma educação étnico-racial,
através do programa PIBID do curso de licenciatura em História da UFMS-CPTL. Para tanto, a escolha
de temas que se atentam à reflexão acerca da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da
história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, é essencial
para uma real modificação nas aulas de História que sempre foram lembradas com o tema da
escravidão negra africana.
Realizamos a sequência didática “O Hip Hop e a Favela”, e aplicamos um questionário para a turma
(2°A) contendo cinco questões, nas quais lhes permitiam descrever sobre seus conhecimentos
prévios em relação aos conceitos posteriormente desenvolvidos.
O recorte temático possibilita aos alunos a identificação, em partes, sobre uma das vertentes culturais
afro-brasileiras mais recentes, o Hip Hop, que teve seu surgimento oficializado nos Estados Unidos, e
que sucessivamente foi-se caracterizando em diversos países, inclusive o Brasil. Em solo brasileiro
iniciando-se por volta de 1984, o Hip Hop vai dialogar com a diversidade cultural afro estabelecida
em diferentes regiões brasileiras como no Rio de Janeiro, por exemplo, em que a presença do gingado
da capoeira no “breaking”, ou da miscigenação da batida do samba com o “break-beat”, assomam o
Hip Hop e seus elementos numa história de luta e resistência pela legitimação da cultura negra em
nosso país.
Objetivos
Geral:
Estudar o Hip Hop e a Favela, como um movimento cultural de manifestação artística de caráter
denunciativo do racismo.
Objetivos Específicos:
Conhecer o surgimento do Hip Hop nos EUA e seu desenvolvimento no Brasil (1970-1990);
Investigar os elementos que formam a base da cultura Hip Hop;
Compreender o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro (final do séc. XIX e começo do
séc. XX);
Analisar e saber diferenciar o uso dos termos “raça”, “etnia” e “racismo”..
Fundamentação teórica
Utilizamos alguns teóricos que contribuíram ao longo da proposição da sequência didática. A partir de
João Batista de Jesus Félix autor da tese “Hip Hop: cultura e política no contexto paulistano” (2005),
e Rafael Lopes de Sousa com a dissertação “O movimento hip hop: a anticordialidade da “república
dos manos” e a estética da violência” (2009), fundamentamos o conceito da cultura Hip Hop no Brasil.
Isto inclui sua origem e desenvolvimento, assim como sua expansão para o mundo, e a relação íntima
que este movimento possui com as favelas e periferias.
Para melhor conhecer o conceito de racismo, utilizamos o livro de Kabengele Munanga “O negro no
Brasil de hoje” (2006) e o livro “Racismo e Antiracismo no Brasil” do sociólogo Antônio Sérgio Alfredo
Guimarães (1999). Esses livros aprofundam não só a discussão sobre o racismo em si, mas toda a
discussão em torno de raça, preconceito, discriminação, etnia, ações afirmativas e etnocentrismo.
São conceitos que circundam toda a questão de desigualdade social à qual os negros, em nosso país,
estão imersos.
Abordamos também, sobre o processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro a partir da obra de
Oswaldo Porto Rocha, “A era das demolições” (1995), destacando o início do século XX com a reforma
urbana da então capital federal do Brasil. Um processo de modernização da capital que envolveu
tanto a questão estética, sanitária, e viária em expansão, formatou a estrutura da cidade e um novo
modelo pariense, assim como, reconfigurou os residentes de seu centro, desencadeando por fim, as
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primeiras habitações em seus morros. Sistematizamos todas essas teorias a partir dos pressupostos
que Zabala nos orienta. Dividimos à sequência em conteúdos conforme abaixo:
 Cultura Hip Hop no Brasil;
 Processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro (final do séc. XIX,
começo do século XX);
 Racismo;
 Conteúdos Procedimentais:
 Leitura e audição de canções (letras de músicas - rap brasileiro);
 Leitura de textos;
 Interpretação de imagens;
 Produção de graffitis.





Conteúdos Atitudinais:
Respeito com relação às diferenças étnico-culturais;
Respeito com relação ao multiculturalismo presente no Brasil;
Colaboração nas discussões e sistematização das ideias para a construção
dos graffitis;
Criticar o próprio meio sociocultural em que vive.


Metodologia
Tendo em vista que teríamos pouco tempo para o desenvolvimento da sequência “O Hip Hop e a
Favela”, com doze aulas de cinquenta minutos cada, num total de dez horas disponíveis, nos
preocupamos em elaborar estratégias didáticas que contribuíssem com o entendimento dos alunos
dos conteúdos planejados.
Na metodologia em sala de aula (2°ano A), expressa nos conteúdos procedimentais, dividimos a
sequência didática em duas partes. A primeira mais teórica-conceitual com aulas expositivas e
dialogadas, leitura de textos e interpretação de imagens, entre outras análises. Na segunda, nos
engajamos em aulas mais práticas expressa na produção dos grafites. Desenvolvemos a atividade
em papéis A3 para desenho, mesmo sabendo que o rompimento de sua execução dentro da sala de
aula seria crucial para o real entendimento desta prática cultural, pois a vivenciariam.
Acreditamos que “O Hip Hop e a Favela” sofreu uma resistência muito grande por parte de alguns dos
alunos desta turma. Talvez as causas desta resistência estejam não só nas falhas de nossa postura
de atuação, devido nossa inexperiência enquanto professores em formação, mas também na própria
recusa do estudo deste conteúdo específico pelos alunos, e principalmente, pelo professor titular, que
juntos associaram-no como dispensável ao currículo escolar.
Isso, porém, nos motiva a permanecermos no PIBID e a reconhecermos que este programa têm nos
proporcionado a prática com diferentes metodologias de ensino, ao vivenciarmos a realidade que se
encontra a educação brasileira, fortemente ligada a atos discriminatórios quando na seleção de
conteúdos pelos currículos e livros didáticos ao longo da história. De acordo com Oriá Fernandes em
um de seus trabalhos de 1996,
‘Os livros didáticos, sobretudo os de história, ainda estão permeados por uma concepção
positivista da historiografia brasileira, que primou pelo relato dos grandes fatos e feitos dos
chamados “heróis nacionais”, geralmente brancos, escamoteando, assim, a participação de
outros segmentos sociais no processo histórico do país. Na maioria deles, despreza-se a
participação das minorias étnicas, especialmente índios e negros. Quando aparecem nos
didáticos, seja através de textos ou de ilustrações, índios e negros são tratados de forma
pejorativa, preconceituosa ou estereotipada (Oriá, 1996)’ (ORIÁ, 2005, p.380).

Assim, aplicamos no último encontro uma avaliação escrita contendo três questões em que os alunos
poderiam consultar apenas o material impresso que continham, sendo todos os textos
disponibilizados durante o desenvolvimento da sequência, anotações no caderno, dentre outros.
Nesta perspectiva de avaliação, pensamos numa pesquisa mais plausível e concreta ao distribuirmos
fichas de autodeclaração de cor para cada aluno, sendo que, futuramente após a aplicação desta e
de outras sequências didáticas que também trabalhem o conceito de racismo, dados alunos de
diferentes turmas, poderemos realizar um levantamento das modificações e contribuições de nosso
projeto nesta escola. Nesta turma o resultado desta pesquisa foi de, doze pardos, dez brancos e
quatro pretos.
Abaixo uma das imagens das produções artísticas realizadas pelos alunos a partir do estudo de um
dos elementos que formam a base da cultura Hip Hop, o grafite.
Inserir figura
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Figura 3: Grafite produzido por uma aluna da Escola Estadual Padre João Tomes/Três Lagoas/MS.
2015.
Nesta imagem podemos constatar a presença do caráter denunciativo nas diferentes mensagens que
a produção artística apresenta. A figura 3, por exemplo, a aluna identificou a existência do preconceito
racial contra o negro em nosso país atual, ao descrever da frase de um de seus personagens
ilustrativos negro, “somos seres humanos”. Ou quando o descaso e a desigualdade social das
comunidades periféricas em diferentes áreas públicas, seja na saúde, na educação e na justiça, a
população mais pobre sofre com as consequências de um sistema corrupto. Sua interpretação ainda
engloba a questão do julgamento religioso.
Este produto final por ser uma atividade diferenciada se em comparação com uma aula tradicional
de História. Além do grafite podemos variar com jogos, vídeo-documentário, dança, teatro, música,
etc. conforme o tipo de sequência que está sendo desenvolvida, e por isso torna o aprendizado
significativo para sua orientação social além de proporcionar a interdisciplinaridade.
Resultados alcançados
A contribuição e o resultado de nosso trabalho foi esclarecer a intencionalidade da Lei 10.639, assim
como, efetivá-la na aula de história. Acreditamos que as discussões referentes à história da cultura
afro-brasileira e africana devem ser pontuadas na educação básica, cabendo ao professor
desenvolver essa temática em seu plano de ensino, e na prática com os alunos. Segundo José Ricardo
Oriá Fernandes:
Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá contribuir para se desfazer
os preconceitos e estereótipos ligados ao segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o
resgate da autoestima de milhares de crianças e jovens que se veem marginalizados por uma
escola de padrões eurocêntricos, que nega a pluralidade étnico-cultural de nossa formação
(FERNANDES, 2005, p.382).

A experiência relatada neste trabalho através da sequência didática “O Hip Hop e a Favela”, têm,
portanto, a pretensão de apontar um dos caminhos possíveis de pesquisa, para professores e alunos,
diante da multiplicidade de temas subentendidos pela lei.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Neste artigo relata-se a realização de um projeto de intervenção planejado, executado, acompanhado
e avaliado por acadêmicas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), na modalidade a distância, participantes do Programa de Bolsa para Iniciação à Docência
(PIBID), no polo de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul (MS).
O projeto vem sendo desenvolvido na Escola Municipal Nilma Glória Gerace Gazineu, que está
trabalhando neste ano de 2015 com o sistema apostilado da UNINTER, coleção “Um Mundo de
Conhecimentos”.
A escola localiza-se no Jardim Gramado, um bairro de classe socioeconômica baixa e os maiores
problemas encontrados na escola, são a desestruturação familiar, drogas, violência, a questão de
gêneros e a falta de assistência às crianças por parte da família. Os pais não têm tempo de ficar em
casa, pois em sua maioria trabalham em período integral. Os profissionais da escola estão cientes de
que esses problemas afetam o desempenho escolar e fazem o possível para minimizar essa ausência
dos pais, propondo projetos com eles e com as crianças, pois há consciência de que tais problemas
afetam tanto a aprendizagem, quanto a formação moral e ética dos cidadãos.
No momento, na escola mencionada, há em funcionamento quatro (4) turmas de Educação Infantil e
trinta turmas do Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento do projeto foram escolhidas as turmas
C e D do 4º ano, no período vespertino, especificamente nas aulas voltadas à Língua Portuguesa, pois
o objetivo principal do projeto do PIBID para o quadrimestre de março a junho de 2015 foi a análise
das práticas pedagógicas sobre Alfabetização e Letramento.
A maior dificuldade dos estudantes da turma do 4°ano D é a leitura, a interpretação de textos e a
escrita. Os alunos observados demostraram falta de motivação para a leitura e interpretação de
textos, o que deu origem ao Projeto: “brincadeiras para leitura e escrita”.
Na sala do 4° ano C, os estudantes também manifestam a mesma dificuldade na escrita e na leitura,
produção de texto, erros ortográficos e pontuação inadequada.
Será relatada, a seguir, a intervenção desenvolvida pelas participantes do PIBID, descrevendo-se
inicialmente a perspectiva de alfabetização que deu sustentação ao trabalho, as etapas do projeto, a
avaliação da aprendizagem dos estudantes e a avaliação do processo desencadeado pelo PIBID que
promove a articulação entre a instituição formadora de professores e a escola de educação básica,
em uma lógica translacional (GUIMARÃES, 2013).
Alfabetização e letramento: duas faces da mesma moeda
Soares (2012) frisa que a criança só aprenderá a ler e a escrever, ou seja, se apropriará do sistema
de escrita alfabética, por meio de experiências concretas da leitura e da escrita, especialmente
aquelas utilizadas no meio social. A autora destaca a influência da psicogênese da língua escrita,
desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, cujas pesquisas apontam a necessidade de a
criança aprender a ler e escrever por meio de práticas e materiais reais de leitura e escrita. A
especialista defende que alfabetização e letramento envolvem duas aprendizagens distintas, mas
que devem ocorrer de forma articulada, ou seja, “alfabetizar letrando”. A educadora sublinha ainda,
o papel da literatura infantil e da cultura lúdica no processo de letramento da criança.
Segundo Ferreiro, a alfabetização é uma forma de se apropriar das funções sociais da escrita. Para
a autora: “Desempenhos díspares apresentados por crianças de classes sociais diferentes na
alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos lidos e
escritos desde os primeiros anos de vida”. (FERRARI, 2015, p. 1). Ferreiro questiona a alfabetização
tradicional, porque julga a prontidão das crianças para o aprendizado da leitura e da escrita por meio
de avaliações de percepção. Observa que por não levar em conta o ponto mais importante da
alfabetização que os métodos tradicionais insistem em introduzir os alunos à leitura com palavras
aparentemente simples e sonoras, como a frase a seguir: “A babá e o bebê Bubu” e a repetição
isolada das famílias silábicas: “ba, be bi, bo, bu”.(FERRARI, 2015, p. 1).
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Uma das principais consequências da socialização das obras de Ferreiro e Teberosky, para a
alfabetização, é a recusa ao uso das cartilhas que ainda seguem esse sistema tradicional de
alfabetização.
No Brasil, a percepção adotada nos documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC) se alinha
às produções teóricas de Soares, Ferreiro e Teberosky. O programa mais recente desenvolvido pelo
MEC, que busca combater a distorção idade-série, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), oferece material de apoio e suporte para as mudanças e adaptações no planejamento
e metodologia de ensino, durante o período de alfabetização do aluno aos professores do primeiro ao
terceiro ano do ensino fundamental, destacando a Psicogênese da Língua Escrita e a importância de
“alfabetizar letrando”.
Os materiais do PNAIC incentivam também os professores a usarem o lúdico para melhor
aproveitamento dos conteúdos pelos alunos. Do ponto de vista didático, as brincadeiras promovem
situações em que as crianças aprendem conceitos, atitudes e desenvolvem habilidades diversas,
integrando aspectos cognitivos, sociais e físicos. Podem motivar as crianças para se envolverem nas
atividades e despertam seu interesse pelos conteúdos curriculares (BITTENCOURT; FERREIRA, 2002).
Para tanto, é preciso, muitas vezes, realizar as adaptações necessárias para a participação e inclusão
de todos. Para que seja possível realizar tais adaptações, o professor que tem algum aluno com
deficiência precisa conhecer os impedimentos ligados à deficiência específica da criança, para poder
estabelecer percursos e meios distintos de aprendizagem, conforme argumentam Cavalcante e
Ferreira (2011). No entanto, partindo deste princípio o professor precisará conhecer os estudantes
para estabelecer percursos e meios de aprendizagem deve se aplicar a qualquer estudante, dado que
é por meio da avaliação que o professor pode reconhecer as melhores estratégias didáticas.
Como decorrência da perspectiva do letramento, torna-se obrigatório, no processo de alfabetização,
fazer uso de diferentes tipos de textos. Com isto o aluno será capaz de responder satisfatoriamente
às exigências comunicativas que enfrenta no dia-a-dia, pois através dos usos destes textos e de uma
prática de ensino que se aproxime dos seus usos reais, o aluno será capaz de chegar ao domínio da
produção e aplicação nas práticas sociais concretas.
Na escola onde está sendo realizado o projeto as crianças do 4ºano, da turma que vem sendo
acompanhada, situam-se no nível alfabético, pois elas já estabelecem uma vinculação mais coerente
entre leitura e escrita, escrevem do jeito que falam, ou seja, existe presença da oralidade na escrita,
e compreendem que as letras correspondem a valores sonoros menores que as sílabas.
O planejamento e a execução do projeto sobre jogos
O projeto foi desenvolvido em várias etapas que consistiram no diagnóstico, planejamento das ações,
intervenção pedagógica, acompanhamento e avaliação.
O diagnóstico foi realizado por meio de um instrumento de coleta, que permitiu levantar as
características da escola e da turma de estudantes.
O espaço físico da sala de aula da turma C é inadequado à quantidade de alunos, já que a turma é
bastante numerosa. Além disso, há pilares no meio da sala que obstruem o campo de visão de alguns
alunos. Identificou-se que anteriormente se tratava de um banheiro, que foi adaptado.
Já na turma D, no período vespertino, o espaço da sala de aula é adequado e suficiente para a
quantidade de alunos recebidos, os mesmos aprenderem com conforto.
A prática da professora regente está centrada na utilização da apostila da UNINTER. Em todas as
aulas, a apostila, que funciona como um livro didático, é utilizada. A abordagem do material é
adequada à concepção de alfabetização e letramento, pois são trabalhados gêneros textuais diversos
e a gramática a partir dos textos.
A ação inicial das pibidianas consistiu em auxiliar a professora regente no desenvolvimento das
atividades da apostila, sobretudo nas questões relacionadas à ortografia, fazendo com que o(a)
próprio(a) estudante identificasse os problemas em sua escrita e fizesse a autocorreção.
Para auxiliar os estudantes com maior dificuldade na escrita, em concordância com a professora
regente, foram confeccionados jogos pelas pibidianas, que contaram com o auxílio da supervisora da
escola no projeto PIBID.
Para trabalhar as dificuldades individuais, os estudantes são levados ao saguão da escola, onde há
mesas, que permitem o desenvolvimento do trabalho didático. O trabalho individual, das pibidianas
com os estudantes, consiste em uma conversa inicial com as crianças que demonstram mais timidez
para que se soltem. No decorrer dos jogos são feitas perguntas a eles, como por exemplo:
Que palavra e frase dá para formar com aquela sílaba?
A oralidade é trabalhada junto com elas e depois dos jogos, já formam frases usando as palavras. São
usados tanto os jogos confeccionados pelas pibidianas, como os jogos e materiais da ludoteca que
tem várias opções, como: bingo de sílabas, quebra-cabeça, dominó, música fragmentada, cruzadinha.
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A maioria das atividades aplicadas nas salas foi seguindo a apostila juntamente com todos os alunos
e com a professora regente, e as outras vão sendo aplicadas em cima dos jogos.
Foram mais trabalhados os seguintes jogos: bingo silábico, caça-palavra e quebra-cabeças. No bingo
silábico, foi feito o sorteio das sílabas e em cada sílaba sorteada os alunos falavam e após escreviam
nos seus cadernos qual palavra daria para formar. Depois, os estudantes formaram frases bem
criativas, com as palavras escolhidas por eles.
Foram identificados dois alunos que a regente considerava que tinham mais dificuldades com a
leitura e a escrita, para que desenvolvessem atividades individualizadas. Os alunos foram circulando
as palavras encontradas e passando para o caderno. O caça-palavras foi distribuído em folhas
individuais. Percebeu-se muita diferença de ritmo entre os estudantes, para a localização das
palavras (figuras 1 e 2).
Inserir figura
Figura 1 – Caça-palavras – atividades do aluno 1
Inserir figura
Fonte: Fotografias das atividades, 2015.
Inserir figura
Figura 2 – Caça-palavras – atividades do aluno 2
Fonte: Fotografias das atividades, 2015.
Embora ambos os alunos estejam em uma etapa alfabética, o aluno 1 tem maior agilidade em sua
escrita, que é cursiva, enquanto o estudante 2, apresenta lentidão e escrita em letra de forma. Como
houve cópia das palavras, nessa atividade não há erros ortográficos.
Os resultados obtidos, em termos de aprendizagem dos estudantes, são significativos, embora
graduais. Os alunos melhoraram muito, tanto no comportamento, respeito e no entendimento, eles já
estão entendendo que não se escreve exatamente como se fala e há regras que regem a notação
escrita.
Há diversidade no desenvolvimento do estudo, alguns alunos apresentam rendimento rápido, outros
são mais lentos, mas com o decorrer das aulas eles já estão produzindo textos, palavras com escrita
correta, e mediante dúvidas, vão fazendo perguntas de como se escreve.
Considerações finais
Um grave problema é que há professores que se preocupam com alfabetização sem se preocupar
com o contexto social em que os alunos estão inseridos. A escola, além de alfabetizar, precisa dar as
condições necessárias para o letramento. Um ponto importante para letrar, diz Soares (2012), é saber
que há distinção entre alfabetização e letramento, entre aprender o código e ter a habilidade de usálo, mas que ambos são essenciais e devem ser trabalhados concomitantemente.
Soares (2012, p. 2) recomenda aos professores que trabalham com alfabetização: “Alfabetize
letrando sem descuidar da especificidade do processo de alfabetização, especificidade é ensinar a
criança e ela aprender”.
Para entender o processo de construção do sistema de escrita, há convenções que precisam ser
ensinadas e aprendidas. O estudante, além de decodificar letras e palavras, precisa desenvolver
ações complexas: como segurar o lápis, escrever de cima pra baixo e da esquerda para a direita,
escrever numa linha horizontal, sem subir ou descer. Algo fácil e banal para os já alfabetizados, mas
complexo para quem está em processo de alfabetização.
Para as pibidianas, o desenvolvimento das atividades foi cercado de descobertas e aprendizagens,
que permitem articulação entre as bases teórico-práticas trabalhadas no curso de Pedagogia, com
as aprendizagens propiciadas pelas atividades de formação desenvolvidas junto à coordenação de
área, supervisão da escola e professora regente.
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Introdução
O presente texto tem por objetivo apresentar as reflexões suscitadas pelo projeto de leitura “DANDO
ASAS À LEITURA: a contação de história como ponto de partida” aplicado em crianças de uma turma
de segundo ano do ensino fundamental.
Vale esclarecer que este projeto teve sua origem a partir da observação e acompanhamento das aulas
que visavam o processo de alfabetização e letramento dos alunos e das reflexões de outras
possibilidades de ensino propostas pelas disciplinas do curso de Pedagogia e das discussões
advindas das reuniões formativas no Programa de Iniciação à Docência (PIBID).
Pensar o ensino de outra forma é possível
O PIBID permitiu o acompanhamento de turma de alunos em processo de alfabetização e letramento
e, com essa possibilidade, percebemos as dificuldades e a falta de interesse dos alunos em relação
ao processo de leitura, bem como a pouca utilização da Literatura para o desenvolvimento da mesma.
Dessa forma, passamos a refletir o porquê dessa falta de interesse, além de tentar compreender
porquê o processo de leitura utilizado era feito de maneira tão mecânica que, de certa forma, causava
incomodo nas crianças na “hora da leitura”.
De acordo com Freitas (2012), a leitura como uma prática social que é sempre um meio e nunca um
fim para que o ser humano interaja de forma plena na sociedade em que vive. Assim é necessário
que a criança desenvolva o gosto pela leitura sem que a mesma se torne um processo mecânico e
mandatório (ler por ler/ decodificar).
Ainda afirma Freitas (2012, p. 239), “[...] Ler é uma necessidade pessoal. Uma prática de leitura que
não desperte o desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente e despertar a curiosidade de
leitores requer condições favoráveis para a prática de leitura e escrita”.
Kovács e Otte (2003) ressaltam que o caminho pela leitura começa na infância, a Literatura Infantil
se insere como uma ferramenta essencial para despertar e incentivar a leitura nas crianças que estão
sendo alfabetizadas e letradas, assim como esse processo desenvolverá: a escrita, a imaginação, a
criatividade, a curiosidade destes, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem. Como
afirma Caruso (2003 apud KOVÁCS; OTTE, 2003, p. 4),
A literatura é importante para o desenvolvimento da criatividade e do emocional infantil. Quando as
crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara sentimentos que têm em relação
ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância como medos,
sentimentos de inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinar infinitos assuntos.
Dessa forma, é essencial que a Literatura Infantil esteja presente em sala de aula como um trabalho
pedagógico eficaz e que leve a criança a reconhecer e interpretar suas experiências da vida real a
partir das histórias contadas ou lidas (FREITAS, 2012).
Nesse contexto, sentimos a necessidade de elaborar um projeto que proporcionasse aos alunos o
despertar o gosto pela leitura, pois “ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o
ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo. Afinal,
tudo pode nascer dum texto!” (ABRAMOVICH, 1993 apud KOVÁCS; OTTE, 2003, p. 6), ou seja, podese querer aprender a ler para viver sentimentos, bem como imaginar, criar, sonhar.
O projeto: “dando asas à leitura: a contação de história como ponto de partida”
Durante muito tempo, e ainda nos dias atuais, muitos professores, profissionais da educação e a
sociedade em geral entendem o ato de contar história na escola como um passatempo, um distrair
ou um acalmar os alunos, mas de acordo com Souza e Bernadino (2011, p. 236),
A contação de histórias é uma estratégica pedagógica que pode favorecer de maneira significativa a
prática docente na educação infantil e ensino fundamental. A escuta de histórias estimula a
imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo de leitura e
escrita, além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil. A ludicidade com
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jogos, danças, brincadeiras e contação de histórias no processo de ensino e aprendizagem
desenvolvem a responsabilidade e a autoexpressão, assim a criança sente-se estimulada e, sem
perceber desenvolve e constrói seu conhecimento sobre o mundo. Em meio ao prazer, à maravilha e
ao divertimento que as narrativas criam, vários tipos de aprendizagem acontecem.
Ainda segundo as autoras (op cit, p. 238), a criança ao escutar uma história desenvolve a
narrativa, “[...] processos de alfabetização e letramento [...], competências referentes ao
saber explicar, descrever [...], habilidades de reconhecimento de letras, relação entre fonema
e grafema, construção textual, conhecimentos sintáticos, semânticos e ampliação do léxico”.

Por esses motivos que o presente projeto tem por objetivo despertar nas crianças o gosto pela leitura,
através de uma experiência lúdica através da contação e recriação de histórias.
O projeto didático foi desenvolvido em uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental. As
intervenções ocorreram nos meses de Agosto e Setembro do ano de 2015 através de momentos de
contação e recriação de histórias.
As três histórias selecionadas foram escritas por Ruth Rocha, sendo selecionadas as seguintes obras:
A menina que aprendeu a voar; Bom dia todas as cores; e Nicolau tinha uma ideia. A seleção dessas
histórias se deu por elas enfatizarem a autonomia, os sonhos, a cooperação, a importância de sermos
autênticos, de valorizarmos nossas ideias e o que somos, bem como, serem propícias ao
entendimento dos alunos, o que pode gerar o gosto pelo ato de ler.
Para tanto, foram realizados treze encontros ao longo do período, conforme segue: O 1º Encontro:
teve por finalidade apresentar o projeto, a autora e mostrar as obras que seriam trabalhadas;
Enquanto que no 2º, 3º e 4ºencontro: trabalhamos com a obra “Nicolau tinha ideia”. Iniciamos
apresentando a capa e o título e durante a leitura íamos fazendo pequenas pausas e perguntando
para os alunos o que eles imaginavam que iria acontecer no momento seguinte. Cada detalhe, desde
a apresentação do livro até as perguntas durante a leitura fizeram toda a diferença, pois os alunos
interagiam com a história e mostravam interesse. Após a contação da história a atividade realizada
foi o desenho com as ideias de cada um e, nos encontros seguintes, a partir de cada desenho os
alunos criaram uma história, que ficou muito interessante, criativa e significativa, pois o enredo da
história partiu da própria experiência dos alunos, que culminou com a elaboração da grande ideia a
história elaborada pela turma e transcrita por nós.
O livro “Bom dia todas as cores” foi trabalhado no 5º e 6º Encontro. Vale esclarecer que antes de
apresentarmos o livro, foi mostrado a cada aluno uma caixa que eles deveriam olhar e manter-se em
segredo sobre o que eles observaram até que todos vissem. Em seguida, perguntamos o que era
aquela imagem e qual seria a relação com o livro e, mais uma vez, a empolgação foi grande. A imagem
era de um camaleão, personagem principal do livro. Após a contação dessa história os alunos fizeram
uma pintura com tinta guache representando os sentimentos sentidos. Todos participaram da
atividade com entusiasmo e dialogaram sobre o significado da(s) cor(es) escolhida(s).
Contamos a história da “A menina que aprendeu a voar”, no 7º Encontro e, de maneira semelhante
fomos indagando as crianças sobre cada situação e permitindo que as mesmas voassem em sua
imaginação. No 8º Encontro: verificamos qual das histórias eles mais gostaram e, “A menina que
aprendeu a voar” foi a história escolhida pela maioria da turma. Em seguida, informamos que a
história escolhida se transformaria em uma peça teatral, a qual eles iriam representar. A reação foi
imediata, sendo que alguns ficaram animados e outros “assustados”, pois os papéis foram sorteados
e não indicados, assim todos tiveram a chance de participar e ter personagens de destaque.
Realizamos os ensaios no 9º, 10º e 11º Encontro, sendo que nos dois primeiros, tivemos algumas
dificuldades, alguns alunos conversavam, a história estava longa, tanto que precisamos fazer uma
(re)leitura da obra. A culminância do projeto ocorreu no 12º Encontro quando expusemos todos os
trabalhos e a turma apresentou a peça para uma turma do 1º ano, e para o grupo PIBID, ou seja, para
as professoras supervisoras, coordenadora e pibidianos. A avaliação do projeto pelas crianças ocorreu
no 13º Encontro.
Considerações finais: primeiras reflexões
A escolha e a elaboração do projeto “Dando asas à leitura: a contação de história como ponto de
partida”, nos levou para um outro patamar de entendimento da prática docente. Verificamos que
apesar desse pequeno período o projeto proporcionou às crianças o interesse por ouvir histórias e
soltar a imaginação, seja de representação das histórias vividas no dia-a-dia, seja histórias de
fantasia, do mundo do faz-de-conta.
Este estimular ao (re)pensar, (re)fazer, (re)estruturar a partir de histórias contadas mostrou o quanto
é importante para desenvolvimento infantil em dimensão social, cognitiva, emocional, linguística,
entre outras e, quanto que essas atividades refletem no processo de alfabetização e letramento, pois
as crianças que inicialmente ficavam quietas, aos poucos passaram a participar e verificaram que
elas também podiam e sabiam mais do que imaginavam.
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Ao desenhar e contar as histórias a partir do texto “Nicolau tinha uma ideia” foi possível mostrar que
todos temos ideias e que elas somadas podem fazer uma nova ideia. Se de inicio um buscava
reproduzir a ideia do outro, ao final, eles já apresentavam suas ideias ou acrescentavam alguma coisa
na ideia alheia. Nesse ponto foi importante que todos queriam saber da história do colega e, com
isso, também passamos a aprender ouvir, a sistematizar informações, além de possibilitar a
(re)criação a partir de um ponto de partida.
Em relação à obra “Bom dia todas as cores” foi possível mostrar que todos temos sentimentos de
medos, angústias, alegrias, tristezas, entre outros. E ao expressarmos nossos sentimentos abrimos
as portas para novas possibilidades, bem como a relação que passamos ter com o outro.
A partir da contação da história “A menina que aprendeu a voar” foi possível verificar que as crianças
deram asas a sua imaginação e a partir da peça foi possível verificar o quanto todos se envolveram
para que a mesma fosse um sucesso, assumindo responsabilidades, bem como cobrando seriedade
do outro. As crianças passaram a se sentir estimuladas a representar seus papeis. Vale destacar que
como os papeis foram sorteados e não houve os escolhidos para os papeis principais, aqueles alunos
considerados indisciplinados ou com dificuldades de aprendizagem foram os primeiros a tomar seus
lugares e participarem ativamente do teatro. O que parece ter melhorado, pelo menos naquele
momento, a autoestima e, com isso o desenvolvimento de responsabilidade, coletividade e expressão.
Assim em meio a uma atividade descontraída, fora da sala de aula se construiu possibilidades
pedagógicas no desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento seja para os alunos, seja
para o professor no momento em que verifica outras formas de ensinar, bem como e, principalmente,
nas possibilidades do aprender.
Em suma, esse projeto foi uma experiência impar que teve um papel especial em nosso processo
formativo, pois a soma de todas as leituras realizadas sobre o assunto até o momento em nossa
graduação leva-nos a acreditar que podemos inovar, criar e possibilitar momentos de ludicidade que
venham contribuir para aprendizagens dos alunos.
Para nós, ouvir dos alunos o quanto eles gostaram e a importância do projeto no processo de
aprendizagem deles, demonstra que fizemos diferença. Apesar de algumas dificuldades,
conseguimos despertar o interesse e a participação de todos, sem exceções e rótulos. Além disso,
com o desenvolvimento do projeto, pudemos constatar que a contação de história e a literatura infantil
contribui de maneira positiva no desenvolvimento pleno do aluno. Assim, essa atividade deve ser vista
como uma ferramenta pedagógica valiosa ao trabalho do professor, não apenas como um
passatempo ou para preencher o tempo.
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Introdução
A dança foi inserida nos currículos escolares em 1971 como conteúdo obrigatório da educação física,
entretanto, poucas vezes se encontra presente nas aulas, nas quais os esportes se sobrepõem
(BRASILEIRO, 2003). Professores da rede de ensino alegam que trabalham minimamente com esse
conteúdo por ausência de conhecimentos na área e que há falta de suporte mínimo da escola e
governo.
Os tipos de dança exibidos na mídia que são frequentemente reproduzidos pela população têm como
foco principal a alienação, não somente nas ruas, nas academias, festas e shows, mas, dentro das
escolas (BERGERO, 2006).
A partir dessa discussão sobre a dança no seu contexto geral, Ávila (2010) aponta como o movimento
Hip Hop, sendo uma importante manifestação da cultura, e em especial o break (dança que compõe
os elementos do Hip Hop), tem se estabelecido como um modelo contra hegemônico na sociedade.
O break como conteúdo da cultura corporal, possibilita aos alunos a criação de movimentos
conscientes e criativos, assim como qualquer outra modalidade ou estilo de dança, desde que esse
objetivo seja norteador do trabalho educativo e esteja de acordo com as concepções de escola, ensino
e aprendizagem e sociedade do professor.
Estas considerações, acerca do papel do professor e da escola, temos aplicado no Programa
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Educação Física da UFMS/CPAN. Desde
março de 2014, viemos debatendo dificuldades enfrentadas no exercício da docência, assim como a
conscientização da necessidade de tornar mais significativa a Educação Física na escola para a
formação de nossos alunos.
Durante o processo de investigação das comunidades onde as escolas estão localizadas, nota–se
que o funk e o sertanejo se encontram de forma bastante forte. A questão não se encontra no tipo de
música que os alunos optam, porém de que maneira eles se apropriam e reproduzem esses estilos.
De primeiro momento, nota- se que na maioria das locais onde as crianças tem acesso a dança, esse
conteúdo não é contextualizado de maneira que proporcione uma visão crítica dos alunos, resultando
num processo de reprodução de passinhos. Diante das temáticas abordadas, a questão problema
seria: quais as contribuições do conteúdo dança na perspectiva histórico – crítica para o
desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos participantes do PIBID Educação Física
UFMS/CPAN?
Referencial teórico
Partimos da ideia de que a dança, ao ser introduzida na escola, deve ser tratada como arte, expressão
através do movimento. Contudo, ela se faz presente nas intuições com o designo somente prático,
como simples descontração, momentos livres ou acúmulo de sentimentos e emoções (MARQUES,
2010). Este ensino faz referência ao tipo de pensamento que a sociedade tem sobre a dança, ou seja,
que sua presença nas aulas seria somente como momentos livres, tendo o objetivo apenas voltado à
expressão individual espontânea.
Segundo Verderi (2000), a dança nesta perspectiva estaria trabalhando unicamente com o
movimento que tem o fim somente nele mesmo, não focando em nenhum objetivo educacional. Neste
sentido, a autora Isabel Marques (2010) nos remete às seguintes reflexões: Qual seria o papel da
dança dentro das instituições educativas? Quais contribuições ela traria para o aluno?
Marques (2010) contribui esclarecendo que o conteúdo da dança deve possibilitar reflexões das
práticas, da comparação das diferentes modalidades, em que haja compreensão de todo o universo
que a cerca. Na qual se propõe a ideia de um trabalho com valores e que estes possam conduzir os
educandos ao abandono de uma visão acrítica, possibilitando novos olhares, na sociedade que estão
inseridos (MARQUES, 2010).
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Desse modo, não negamos a importância com o trabalho da técnica, sendo essencial para a formação
do aluno. Pois, entendemos a criação como um processo de emancipação, que parte do
conhecimento sistematizado, visando superar os preceitos do senso comum. A crítica feita se volta à
cópias de movimentos com fins neles mesmos, como mera reprodução acrítica de padrões sem o
aprofundamento das relações teórico-práticas que envolvem a própria execução das técnicas
corporais.
Entretanto, a questão seria que não é esse tipo de dança que está presente nas escolas, ou ainda
pior, na vida do aluno. Os meios de comunicação de massa têm recheado a dança com músicas e
movimentos que denigrem o corpo, produzindo e reforçando ainda mais os preconceitos que a cercam
dentro das instituições escolares (BERGERO, 2006). Assim, a dança perde seu papel como arte e se
torna objeto de comercialização do mercado e reprodução de normas de comportamento e valores.
Os tipos de dança exibidos na mídia que são frequentemente reproduzidos pela população têm como
foco principal a alienação, não somente nas ruas, nas academias, festas e shows, mas, dentro das
escolas (BERGERO, 2006).
O break como conteúdo da cultura corporal, possibilita aos alunos a criação de movimentos
conscientes e criativos, assim como qualquer outra modalidade ou estilo de dança, desde que esse
objetivo seja norteador do trabalho educativo e esteja de acordo com as concepções de escola, ensino
e aprendizagem e sociedade do professor.
Justificativa da atividade proposta
Acreditamos que o professor carrega consigo o dever de proporcionar um ensino que acarretará no
aluno uma educação de qualidade, que vise a formação desde quanto cidadão crítico, capaz de
interferir na realidade na qual se faz presente. Possibilitando aos educandos ao acesso aos bens
culturais, abolindo a uma pratica alienada, na qual muitas das vezes se fazem presente na atual
sociedade capitalista.
Nesse contexto, este relato pauta-se nas propostas para o ensino da dança enquanto conteúdo da
educação física desenvolvidas no PIBID Educação Física/CPAN, levando-se em consideração todas as
dificuldades encontradas nas instituições de ensino presente na maioria das escolas brasileiras,
como falta de material e estrutura física.
Esperamos contribuir apontando novas possiblidades e ações para a dança na escola
Descrição da atividade desenvolvida
As intervenções e acompanhamentos do PIBID nas escolas públicas participantes do grupo Educação
Física, partem das seguintes etapas: Diagnóstico da realidade da escola e das experiências anteriores
dos alunos através de observações e conversas com os professores e supervisores das escolas;
Seleção dos conteúdos a serem desenvolvidos; Planejamento e reuniões com as coordenadoras e
supervisores do grupo; Prática de ensino. Nossa fundamentação teórica parte da pedagogia históricocrítica, que tem como finalidade proporcionar o ensino dos conteúdos curriculares tendo em vista a
emancipação humana.
Neste sentido, o relato trata do ensino do conteúdo dança realizado em duas escolas municipais da
cidade de Corumbá/MS, abrangendo um total de 40 alunos. As aulas foram ministradas no segundo
semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015.
O conteúdo trabalhado foi o break, estilo de dança que compõe o Movimento HIP HOP. Este conteúdo
foi selecionado após aula inicial com apresentação da dança como elemento da cultura corporal e
suas diversas possibilidades de práticas e escolha com a turma do conteúdo de dança a ser
desenvolvido nas aulas. A partir de então foi realizada uma identificação das problemáticas para o
processo de ensino da dança e da elaboração do planejamento de acordo com a necessidade dos
alunos.
A escolha do tema das aulas para a construção dos planejamentos teve a participação dos alunos,
no entanto, sem desconsiderar a base teórica e metodológica da proposta de intervenção, mas, no
sentido de ampliar os referenciais teóricos, culturais e práticos dos próprios participantes.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
A partir das aulas desenvolvidas no programa ampliamos nossas reflexões em torno da
responsabilidade do professor em trazer esse e novos conteúdos para dentro da escola. Não é tão
difícil, muito menos impossível, mesmo não tendo domínio do assunto. Precisamos investigar um
pouco o assunto e muitas vezes vencer nossas próprias barreiras.
Desse modo, cabe a nós professores possibilitar aos alunos uma educação concreta e igualitária. Em
que eles possam ter acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade, principalmente a arte.
Contudo, somente a escola ou o professor não dará conta de mudar toda a realidade. Assim,
enfatizamos que essa experiência tinha como foco contribuir com o olhar crítico dos alunos a respeito
da dança. Entretanto, esse processo se caracteriza com algo gradual, possibilitando e transmitindo a
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eles o acesso ao conhecimento sistematizado. A mudança não ocorre do dia para a noite, muito
menos quando se fala em um programa, em que prevalece as dificuldades, como o curto período das
oficinas, ausência de salas de aula e espaços adequados para as práticas corporais, as interferências
externas, preconceitos, etc.
Além disso, acreditamos que esta experiência no PIBID foi de fundamental importância, para nós
acadêmicos, pois mostrou aos futuros docentes possibilidades de novas temáticas dentro da nossa
área, para além dos esportes que estão presentes hegemonicamente nas aulas. Ressaltamos ainda,
que esta experiência de formação nos possibilita desenvolver mais criticidade e responsabilidade com
o trabalho educativo, fundamentado e compromissado, já que estamos constantemente inseridos na
escola buscando fazer a relação teoria e prática.
Avaliação do impacto na formação do aluno
A partir das aulas propostas pelo PIBID Educação Física, foram apontadas diversas problemáticas,
encontradas nas escolas, como: relação da dança com a mídia, gênero, o preconceito em relação ao
Hip Hop, a técnica e a criatividade. Que apesar de serem trabalhadas em espaços diferentes, com
turmas e realidades diferentes, foi possível encontrar similaridades na avaliação deste processo.
A avaliação neste processo teve como critérios: compreensão do movimento Hip Hop em suas
diversas manifestações, entendendo o break como forma de reivindicação; relação dos movimentos
de dança que são exibidos na mídia, que mensagem elas refletem, e as possibilidades de criação de
novos movimentos. Para esta avaliação contamos com discussões em grupo e análises dos
depoimentos, participação das atividades, pesquisas e construções de coreografias e letras de rap.
Assim, destacamos alguns pontos fundamentais que tiveram impacto na formação do alunos:
a)
Relação com a mídia: foram realizadas discussões e apresentações de vídeos de forma que
os alunos pudessem conscientizar-se de algumas formas pelas quais as mídias se apropriam e
divulgam a dança. Contribuindo assim para o olhar crítico sobre as influências que recebemos
cotidianamente em relação à este conteúdo.
b)
As questões de gênero: Como tivemos aulas expositivas e dialogadas ficou mais claro que a
dança e o movimento hip hop é para todos. Pois, muitos tinham no início das aulas a ideia de que
este estilo de dança era só para meninos. O preconceito de gênero nas práticas corporais é assunto
de extrema relevância para a Educação Física.
c)
A dança como conteúdo da Educação Física na escola: Pudemos perceber que houve
algumas posturas diferentes perante à dança como conteúdo na escola. Pois, os alunos
demonstraram curiosidade em dançar e conhecer sobre a dança, respeitando e ajudando uns aos
outros.
Desse modo, podemos entender a importância desse conteúdo nas escolas, que vão além do mero
movimentar- se, pois possibilitam a reflexão de diversas questões que ultrapassam a prática pela
prática. Podemos contribuir na formação dos alunos através de uma educação crítica, para que sejam
capazes de interferir na sua realidade, respeitando a fase em que se encontram e também a realidade
social na qual estão inseridos. Além disso, destacamos as possibilidades da escola e do professor em
se adaptar, apesar de não sermos dançarinos, podemos assim mesmo trabalhar a técnica e o
pensamento crítico em nossas aulas.
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O primeiro passo da Oficina é a formação teórica dos Pibidianos/as quanto à temática que será
desenvolvida, neste caso a patrimonial; para tal foi selecionado um conjunto de textos para se pensar,
discutir e problematizar a questão conceitual intrínseca a palavra Patrimônio, assim como as políticas
patrimoniais que foram desenvolvidas no Brasil ao longo do século XX e suas respectivas categorias.
A partir desses referenciais apresentamos algumas considerações acerca das questões inerentes ao
Patrimônio.
Atualmente falar de Patrimônio configura-se em uma questão complexa, por envolver
contemporaneamente tudo o que se constitui na cultura de um povo. Sua semântica por vezes
entrelaça-se à hereditariedade e, ao mesmo tempo o Patrimônio pode ser considerado como herança
de uma sociedade no conjunto de suas realizações construídas ao longo do tempo e de sua história.
Considera-se ainda o Patrimônio em sua perspectiva material (tangível) e imaterial (intangível) que
compõem a memória coletiva de um povo.
Nesse contexto vale ressaltar que o Patrimônio Cultural na primeira metade do século XX no Brasil
teve valorizado seu aspecto material, a exemplo dos monumentos, igrejas, centros históricos, obras,
objetos, enfim, bens tangíveis que apresentam características históricas, artísticas, paisagísticas,
arqueológicas e/ou arquitetônicas. O Patrimônio Cultural em sua dimensão imaterial passou a ser
problematizado no Brasil a partir de meados do século XX e, é representado pelas manifestações
culturais, usos e costumes de um povo, pela comida, pelos modos de criar, de fazer e de viver etc,
como explicitado por Gonçalves:
Recentemente, constitui-se uma qualificação: “o patrimônio imaterial” ou “intangível”. Opondo-se ao
chamado “patrimônio de pedra e cal”, aquela concepção visa a aspectos de vida social e cultural
dificilmente, abrangidos pelas concepções mais tradicionais. (GONÇALVES, 2003, p. 24)
O Patrimônio refere-se também as manifestações do ser humano em suas projeções de vida
cotidiana: criações musicais coletivas, objetos de uma época que se tornaram típicos, edificações
arquitetônicas componentes de uma cidade, pinturas e poesias, crenças e festas, costumes, inventos
tecnológicos, entre outros.
Entretanto cabe pontuar que determinado Patrimônio, seja material ou imaterial, só obtém
legitimidade quando a comunidade lhe confere valor, caso contrário muitos bens tombados e/ou
registrados acabam por cair no esquecimento e abandono, perdendo assim sua legitimidade e
referência.
Ainda no que se refere à concepção de Patrimônio, destacamos que esta adquiriu novos elementos e
vinculou-se de forma interessante à ideia de nação e cultura. Tal conexão ocorreu a partir do momento
em que se passou a trabalhar com a noção de herança nacional, com a formação de grupos mais
organizados social e politicamente e, efetivamente, com o surgimento dos Estados nações. Contudo,
a modernidade ocidental, valendo-se dessa categoria preexistente, estabeleceu imediações
semânticas específicas que formaram as ideias abordadas. A modernidade demorou, mas acabou
por admitir que o Patrimônio Cultural de um grupo social é bastante diverso, sofre mudanças
constantemente e é importante para ser pensado, assim como citado por Gonçalves, “o que estou
argumentando é que estamos diante de uma categoria de pensamento extremamente importante
para a vida social e mental de qualquer coletividade humana”. (GONÇALVES, 2003, p. 22).
Dessa forma, o Patrimônio deve ser entendido a partir do contexto em que está inserido, com suas
significações próprias, do contrário, estará sendo apropriado a partir de um universo simbólico
equivocado, criado para outros fins e não condizentes com a realidade social. A constante recriação
a que estão sujeitos os modos de vida, de pensar, de fazer, de interpretar de um grupo social é prova
da necessidade de interpretação contextualizada, conforme atestou Fonseca (2003, p. 65):
Quando se fala em patrimônio imaterial ou intangível, não se está referindo propriamente a meras
abstrações, em contraposição a bens materiais, mesmo porque, para que haja qualquer tipo de
comunicação, é imprescindível um suporte físico.
Como não podia deixar de ser, a ampliação da ideia de Patrimônio Cultural gerou reflexos do processo
de desconstrução de alguns paradigmas; para Fonseca, tal questão: “vem diluir certas dicotomias
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que, tradicionalmente, organizam o campo das políticas culturais: produção x preservação; presente
x passado; processo x produto; popular x erudito. Impossível negar, por exemplo, que a arte do repente
seja um patrimônio cultural do Brasil, mas impossível também é tombá-lo”. (FONSECA, 2003, p. 69)
Podemos entender que o efeito das políticas públicas culturais sofreram influências da nova
concepção de patrimônio cultural, mas ainda deixam a desejar com relação à ideia que as rege e a
seus mecanismos de atuação. Aconteceu ainda, e segue acontecendo, diversificações dos saberes
que são envolvidos, na questão do patrimônio cultural. Segundo Fonseca as questões levantadas
por essa nova concepção, ampliada, de patrimônio cultural, abrem em muito o leque de campos de
saberes e de instituições que passam a se envolver, direta e indiretamente, com a produção, gestão
e promoção do patrimônio: “A questão abre espaço para estender a grupo e nação de tradição nãoeuropéia as políticas de patrimônio cultural”. (FONSECA, 2003, p. 70)
Fonseca ainda inferiu que novas entidades desenvolveram-se, quebrando a exclusividade estatal no
tratamento do patrimônio cultural, e diferentes profissionais passaram a trabalhar na proteção e
promoção dos novos segmentos do patrimônio.
Assim, a partir da compreensão das discussões em torno do Patrimônio o segundo passo na Oficina
foi pensar a questão patrimonial nos dois municípios que se inserem as escolas conveniadas ao
subprojeto PIBID/História, a saber: Aquidauana (MS) e Anastácio (MS). Preocupamo-nos em
compreender qual a narrativa patrimonial foi tecida nos dois munícipios, problematizando seus
aspectos materiais e imateriais; como a Oficina encontra-se em andamento apresentamos os
resultados preliminares em relação ao município de Aquidauana; em um primeiro momento iniciamos
uma pesquisa virtual que nos levou ao site oficial da Prefeitura de Aquidauana no qual a narrativa
apresentada ao leitor que acessa o link é a de um Patrimônio Material calcado ainda na ideia de pedra
e cal, privilegiando uma narrativa que contempla os edifícios que foram erigidos nas primeiras
décadas do século XX e, ao mesmo tempo, uma escrita que preserva e ressalta a importância dos
pioneiros no processo de fundação de Aquidauana, omitindo a presença das populações indígenas,
pantaneiras, ribeirinhas e quilombolas, bem como sua historicidade e o papel de sujeitos históricos
que desempenham na realidade em questão.
No levantamento realizado no supracitado site, são destacados como pontos turísticos abertos à
visitação: a Igreja Matriz Nossa Senhora Conceição, a Casa Parochial (Casa dos Padres), a Escola
Parochial (GIC); de acordo com o site esses três prédios foram construídos no início do século XX, mas
não constam documentos que são tombados por algum órgão, registra-se apenas que alguns desses
prédios estão em processo de tombamento.
Outros prédios citados foram: o Museu de Arte Pantaneira, a Casa do Artesão, a Biblioteca Municipal,
o Colégio Modelo, a Câmara Municipal e o Mercado Municipal, que de acordo com o site são
pertencentes ao poder público municipal, mas não tem informação de tombamento; constam ainda
outros prédios como: a residência João de Almeida Castro, a Residência Rubens Corrêa, o edifício “A
Primavera”, a Casa Bom Gosto e a Casa Portuguesa.
O passo seguinte foi averiguar se no município há uma comissão, órgão ou algo semelhante que seja
responsável pela questão patrimonial e de tombamento e/ou registro; em busca de tais informações
nos dirigimos a Prefeitura Municipal de Aquidauana e a Secretaria de Turismo de Aquidauana; bem
conversa informal com Edegar da Costa (Chefe do Núcleo de Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Aquidauana) e Vania Leandro Falcão dos Santos (Agente Administrativo da Prefeitura Municipal de
Aquidauana) o que pudemos averiguar de acordo com as duas falas é que nada consta como
Patrimônio tombado na Prefeitura. Não souberam nos informar sobre a existência ou não de um Livro
de Tombo.
Seguimos à Secretaria de Turismo com o mesmo objetivo de saber sobre a questão se existe ou não
algum bem tombado e/ou registrado como Patrimônio em Aquidauana, seja pelo Estado, Município
ou IPHAN; entretanto também não obtivemos sucesso nessa empreitada; em conversa informal com
Aline Bezerra da Costa (Turismóloga, Chefe de Gabinete da Secretaria de Turismo do município de
Aquidauana), ao perguntar sobre tombamento nos relatou que não tem informação e que não
conseguiram fazer nenhum tombamento ainda por não ter um projeto de lei.
Diante dessas questões um problema nos move: “existe de fato bens tombados e/ou registrados em
Aquidauana pelas instâncias competentes ou o que ocorre é o que vamos denominar de ‘tombamento
efetivado pelo senso comum’”?
Por ora as pistas nos levam a crer que a problemática patrimonial não foi ainda pensada e gestada
pelo poder público municipal, tendo esse constituído uma narrativa do município com fins turísticos e
monetários e, não com a finalidade de que a sociedade pense a respeito de si, de seu entorno e de
sua história e, ao mesmo tempo, crie o sentimento de pertença à história, à memória e a identidade
do município.
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Como registrado anteriormente a Oficina encontra-se em andamento e as atividades a serem ainda
desenvolvidas envolvem a identificação do Patrimônio material e imaterial do município de Anastácio;
a elaboração da aplicação da Oficina levando em consideração o que os alunos das Escolas irão
elencar como Patrimônio nas realidades em que se inserem e, a posterior elaboração de um Guia
Patrimonial para os dois municípios privilegiando as dimensões materiais (tangíveis) e imateriais
(intangíveis) das expressões das cidades em questão.
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Introdução
A formação de professores é um tema que vem recebendo bastante atenção nos últimos anos, não
só no Brasil como em várias partes do mundo. No Brasil, a educação vendo sendo foco de inúmeras
discussões sobre a melhoria da sua qualidade, como exemplo de ações realizadas tem-se: o aumento
do acesso à escola, a ampliação de espaços e vagas e o prolongamento da obrigatoriedade da
escolarização. Entretanto, estas medidas não têm demonstrado melhorias significativas no que se
refere à qualidade da aprendizagem, conforme demonstram vários resultados de avaliações
realizadas pelo Ministério da Educação (MEC).
Desta forma, desde a década de 1990, programas têm sido criados para melhorar os índices da
educação básica brasileira como a LDB (Lei de Diretrizes e base) - 1996, os PCN’s (Planos Nacionais
Curriculares), o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), as Diretrizes Nacionais de formação de
professores da escola básica, a Resolução CNE/2002 e a lei nº 11.274 de 2006, sobre a ampliação
para nove anos e demais ações envolvendo os cursos de graduação de licenciatura, como o PIBID
(Programa Brasileiro de Iniciação à Docência) e o PARFOR (PLANO Nacional de Formação de
Professores da Formação Básica), entre outros.
No entanto, é importante destacar que a discussão sobre o processo de formação de professores é
um dos agentes fundamentais para viabilizar mudanças necessárias na educação brasileira como um
todo.
Dessa forma, cientes da real necessidade da capacitação e formação continuada do profissional de
educação, durante os meses de junho, julho e agosto de 2015, semanalmente, o grupo PIBID se
reuniu para realizar reuniões, denominadas de formações, com o objetivo de promover discussões,
reflexões e apresentar propostas no que tange aos desafios da educação e, sobretudo, no que se
relaciona ao ensino de Geografia.
As formações tinham como objetivos centrais: a) analisar a problemática do ensino da Geografia no
mundo contemporâneo. b) propor novas práticas de ensino para despertar o interesse dos alunos
pela Geografia na escola.
Em termos metodológicos, as formações estruturavam-se da seguinte forma: divisão de grupos e de
temas que, após realizar as pesquisas bibliográficas sobre as temáticas, deveriam expor aos colegas,
promovendo o debate. Os temas propostos foram: Questão Teórico-Metodológica do ensino de
Geografia, Desafios de Ser Professor – Gostar da Geografia, Geografia nas Séries iniciais, Ensino de
Geografia e as Novas Tecnologias e a Cartografia,
Com essa divisão metodológica a construção do processo de formação se deu de forma harmoniosa
e construtiva, pois todos pesquisaram, discutiram e tentaram propor maneiras de superar os desafios
que o exercício da profissão requer.
Formação continuada e o ensino de geografia
Para o tema “Questão Teórico-Metodológica do ensino de Geografia”, o texto indicado foi: “A propósito
da questão teórica metodológica sobre o ensino de Geografia”, de Almeida (1991.)
De acordo com o texto a discussão sobre conteúdo e método de ensino não pode dissociar-se da
discussão mais profunda sobre teoria e prática. Os professores nas redes de ensino não
acompanharam essa evolução, permaneceram presos aos conteúdos dos antigos planos e aos livros
didáticos.
Com esse tema, discutiu-se o distanciamento que muitas vezes ocorre entre os saberes produzidos
na academia com o saber produzido na escola. E isso tem impacto direto no entendimento do que é
geografia e de qual é o seu verdadeiro objeto de estudo e método de investigação, pois a relação
sociedade e natureza e sua influência na organização do espaço geográfico deve ser entendida a
partir de uma visão dialética/ de transformação e não a partir de um olhar determinista e descritivo.
Aproximar a Escola e a Universidade e incentivar o estudo e a pesquisa por parte dos professores é
fundamental para se promover importantes mudanças na educação com resultados diretos nos
índices de aprendizagem.
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No tema, “Desafios de Ser Professor – Gostar da Geografia”, a partir do texto, “Desafios na formação
inicial do professor de Geografia: Reflexões acerca de teoria e de prática” (NETO; BARBOSA, 2013),
ficou evidente que:
Nós professores não devemos desistir da profissão, apesar de todos os embates vivenciados.
Devemos, sim, procurar a mudança desse quadro e estimular o aluno e capacitá-lo para que este
compreenda seu papel como ser social, político, cultural e histórico desde o seu nascimento como
participante de seu espaço geográfico. Valorizar a realidade na qual o aluno está inserido, aquilo que
ele já sabe, desconstruindo e reconstruindo seus saberes e através de novas práticas em seu dia-adia; debater filmes, documentários, reportagens, literaturas, músicas etc., de forma crítica “. (relato
de integrante do grupo PIBID-Geografia , 2015).
Desta forma, o professor deve sempre respeitar os saberes prévios dos alunos, como também exercer
o papel de interpretar e contextualizar os conteúdos estudados, fazendo com que o distanciamento
entre conteúdo e realidade seja cada vez mais atenuado.
Como diz no texto base:
“O docente deve estar em constante aprimoramento de sua práxis, devendo procurar
‘geograficizar’ os conteúdos estudados contidos em jornais, revistas, músicas,
documentários, telejornais, novelas, pois estes veículos informacionais acessados,
encontram-se mais presentes no cotidiano dos estudantes” (NETO; BARBOSA, 2013, p. 153).

Este ‘geograficizar’ que o texto de Neto e Barbosa (2013) aborda se dá por meio de questionamentos
conduzidos que o professor sempre deve levar o aluno a buscar respostas como: onde? Quando? Por
quê? Pra quê? Conforme Neto e Barbosa (2013, p. 155): “O professor deve trazer para a aula
situações cotidianas, para que os estudantes possam observar coletar dados concretos do espaço
vivido (...)”.
Outro tema que requer bastante atenção é “Geografia nas séries iniciais” como a Geografia é
introduzida na educação, por isso, as discussões se basearam no texto: “O Ensino de Geografia nas
Séries Iniciais: Uma Proposta e os Seus Desafios”, de Rigonato (2007). De acordo com um trecho de
Rigonato (2007, p. 02),
O ensino de geografia é indispensável para todos os períodos nas séries iniciais possui
especificidades didáticas e pedagógicas as quais podem tanto dificultar como aproximar o processo
de ensino-aprendizagem ao universo vivido e percebido, pelos educandos, para conceber um espaço
geográfico mais humanitário.
Os alunos precisam aprender a pensar no espaço em que vivem. Para isso, é necessário aprender a
ler o espaço e esta leitura deve ser ensinada de forma clara desde as séries iniciais. Entretanto, fazer
essa leitura demanda uma série de condições que podem ser resumidas na necessidade de se
realizar uma alfabetização cartográfica; e esse é um processo que se inicia quando a criança
reconhece os lugares, conseguindo identificar as paisagens e se localizar.
Como se pode observar, o ensino da Geografia precisa cultuar de forma mais significativa nas séries
iniciais a perspectiva de ampliar e possibilitar uma leitura mais completa da realidade, despertando
no aluno, desde cedo, a constituição do cidadão e, para isso, o professor deve estar capacitado e
motivado a construir esta base de conhecimento.
Discutiu-se em outra oportunidade sobre a necessidade atual de inserir as novas tecnologias no
ensino da Geografia como uma ferramenta contributiva. Para isso, o tema proposto foi: “O Ensino da
Geografia e as Novas Tecnologias e a Cartografia”. O texto para reflexão foi: “Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), inclusão e cartografia escolar” (NOGUEIRA, 2012).
Na visão do grupo PIBID Geografia (2015):
“[...] O ensino da geografia é uma prática que demanda inovação e as novas tecnologias estão
a frente destas inovações. As novas tecnologias facilitam muito o aprendizado desde que o
professor saiba trabalhar com estas ferramentas [...]”.

Não é somente substituindo tradicionais práticas pedagógicas pelo uso do computador em um
laboratório de informática que possibilitará mudanças no ensino/aprendizagem. O uso das TICs na
escola exige modelos pedagógicos e currículos que confiram significado educativo ao seu uso e
também de situações e problematizações nas quais elas sejam produtivas em termos de ensinoaprendizagem.
Nesse contexto, as TICs emergem como ferramentas potenciais a serem incorporadas na prática
pedagógica de Geografia, a fim de articular conhecimentos de forma lúdica e interativa,
tornando a aprendizagem significativa. Conforme aponta Nogueira (2012, p. 233):
“[...] as TICs são, atualmente, um meio essencial para acessar, trocar e disponibilizar
informação, através das quais o tempo e as distâncias deixam de ser significativos na
transmissão praticamente instantânea de dados. A internet, principalmente, abriu uma
grande jazida didática ao público escolar”.

No que concerne à Cartografia, esta foi muito beneficiada com o desenvolvimento da tecnologia, no
entanto, é um desafio constante aos professores, tanto no que se refere à parte conceitual, quanto,
principalmente, na utilização de instrumentos cartográficos digitais. Para Rigonato (2007, p. 03):
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“A alfabetização cartográfica consiste na construção de conhecimentos, signos e
representação, referentes à compreensão e leitura de legenda, cartogramas, tabelas,
gráficos, mapas, cartas, imagens (fotografias e imagens de satélites)”.

Muitos docentes não sabem ainda como os mapas digitais podem ser um recurso importante para o
acesso e construção do conhecimento historicamente construído, bem como para interação com o
meio.
Justificativa da atividade proposta
É importante destacar que a discussão sobre o processo de formação de professores é um dos
agentes fundamentais para viabilizar mudanças necessárias na educação brasileira como um todo.
Desta forma, direcionou-se a ação de formação com o grupo para se discutir as questões mais
pertinentes ao atual momento em que vive a educação no Brasil e mais especificamente o ensino de
geografia, que constantemente é classificado como pouco atrativo para os alunos nas escolas, pois
não se consegue mostrar que diariamente somos, fazemos e vivemos geografia. Portanto, esses
momentos de discussão serviram para se tecer reflexões sobre os problemas que serão enfrentados
pelos pibidianos no exercício da sua profissão e incentivar a adoção de posturas críticas de ensino,
que objetivem uma aprendizagem significativa para a vida dos seus alunos.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
A atividade de formação realizada através de discussões sobre temas relacionados à formação
docente e o ensino de geografia oportunizou a reflexão sobre assuntos que são fundamentais no
processo de formação dos pibidianos e de se fazer uma relação com a prática observada na escola.
Em relação à aprendizagem dos alunos, não foi possível se fazer uma avaliação direta, por se tratar
de uma ação de formação com o grupo. No entanto, pode-se ressaltar que as discussões contribuíram
para que os pibidianos pensem a escola e o ensino de geografia de forma diferenciada e crítica e,
com isso, impactar na sua atuação docente e nas práticas desenvolvidas em sala de aula.
Avaliação do impacto na formação do aluno
A discussão e reflexões de temas pertinentes à formação docente e o ensino de geografia
contribuíram diretamente para a formação docente dos pibidianos, pois permitiu uma análise dos
problemas que assolam a educação brasileira: as questões teóricas e metodológicas da Ciência
Geográfica que se refletem nos livros didáticos que chegam às salas de aula, o ensino de geografia
nas séries iniciais e a necessidade de utilização de diferentes linguagens no processo de ensino
aprendizagem. Desta forma, ressalta-se que a atividade teve uma importância significativa para os
pibidianos para que estabeleçam uma relação continuada entre teoria e a prática, entre a
Universidade e a escola.
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A geografia escolar e a cidade: a aula de campo como ferramenta de
aprendizagem.
Geografia - CPAN
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RODRIGUES, A. de L.
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Aula de campo; Cidade
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Foi realizado junto aos 6ª anos “A” e “B” da Escola Municipal Barão do Rio Branco, localizada na
Cidade de Corumbá-MS, uma aula de campo para trabalhar in loco os objetos geográficos e históricos
que configuram o tecido urbano de Corumbá. Trabalhar a cidade na cidade é apresentar aos
estudantes como é a vida das pessoas que moram nela. Morar em uma cidade requer condições
dignas como: saneamento básico, saúde, educação e infraestrutura, necessidades básicas que
muitas vezes não estão disponíveis À maioria da população. Desse modo, objetivou-se a prática da
aula de campo para: a) avaliar a prática de campo como instrumento de aprendizagem associando o
que se aprende em sala de aula com a realidade da cidade em que se vive e, b) incentivar os
estudantes a compreender a importância geográfica e histórica da cidade, mostrando diferentes
paisagens e os problemas urbanos. Em termos metodológicos a aula de campo foi dividida em três
etapas: 1) preparação para a aula - com uma aula expositiva utilizando recurso tecnológico com
apresentação de slides em sala de aula sobre os assuntos: História de Corumbá, Urbanização, Meio
Ambiente e Saúde, para que os estudantes tivessem conhecimentos sobre os temas abordados; 2)
realização da aula - a partir dos pontos históricos da cidade, do trajeto em diversos bairros da cidade
e dos pontos turísticos; e, 3) avaliação da atividade, no qual os estudantes foram estimulados a
produzir pequenos textos com seu entendimento sobre os assuntos abordados na aula de campo.
Portanto, a aula de campo pode ser uma ferramenta importante, pois é uma forma de aproximar os
alunos da realidade que o cercam e trabalhar temas pertinentes ao cotidiano de cada um.
A aula de campo e o ensino de geografia
A aula de campo se faz necessário como método de ensino aprendizagem, apresenta-se como uma
forma de os estudantes aprenderem na prática o que estudam na teoria. A Geografia é a disciplina
que mais interage com essa realidade, pois estuda o espaço e suas transformações, a relação entre
a sociedade e a natureza na sua máxima expressão.
Segundo Souza (2008), por meio do trabalho de campo é possível desenvolver as habilidades de
observar, descrever, interpretar fenômenos naturais e sócio-espaciais nos alunos e inferir na boa
formação dos profissionais.
Com a aula de campo é possível proporcionar aos alunos uma gama de aprendizagens, onde o aluno
pode associar a teoria com a prática, pois a aula de campo orientada pelo professor é capaz de
contribuir para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos e do seu papel como cidadão. Para as
autoras Rodrigues e Otaviano (2001, p 36),
O trabalho de campo, a pesquisa de campo, a saída de campo, a excursão didática, outros termos
mais, que designam o mesmo método, o de investigar, está além da proposta de técnicas variadas,
mas também em conduzir o pesquisador, o aluno, o professor a descobrir, observar e entender de
melhor maneira as formas e os processos sociais que ocorrem no espaço geográfico.
Para as autoras, não há uma regra a seguir, mas alguns pontos são importantes na hora de realizar
aulas de campo, levando em conta as características específicas dos alunos e o nível escolar. No
planejamento de um trabalho de campo, consideram-se três momentos fundamentais e
imprescindíveis: a preparação, realização e resultados /avaliação. Segundo os autores Viadana e
Cavalcanti (2011, p. 9):
Há uma diferença fundamental entre uma pesquisa de campo, cujo objetivo é o
desenvolvimento de uma pesquisa por parte do pesquisador, de um trabalho de campo, cuja
finalidade é uma excursão com acadêmicos, com fins puramente didáticos e pedagógicos,
ou mesmo uma saída ao campo, com fins turísticos ou de recreação.

Para abordar temas de uma aula de campo é importante que se conheça o local onde será realizada
a aula, com o planejamento do tempo necessário para sua realização, como será a realização da aula,
como será feita a abordagem, quais pontos serão discutidos e como serão avaliados no retorno da
aula. Uma das maneiras dada pelas autoras é o de aplicar questionários sobre o tema estudado e
articular com os conteúdos da disciplina naquele bimestre e os demais.
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Dessa forma, a aula de campo é um instrumento de prática de ensino em Geografia utilizada pelos
professores para articular o que foi estudado em sala e o vivido na realidade, ampliando seu horizonte
geográfico e compreendendo que a Geografia está em todos os lugares. Com tudo, deve-se ressaltar
que a aula de campo não será o único meio de aprendizado da Geografia, ela faz parte de todo um
processo de aprendizado.
Justificativa da atividade proposta
A proposta de realização de uma aula de campo para exploração dos temas citados na cidade de
Corumbá/MS teve a finalidade principal de mostrar objetos geográficos e históricos da cidade que
representam os espaços urbanos, que na maioria das vezes é trabalhado utilizando-se a realidade de
uma cidade distante. Portanto, ressalta-se que a atividade procurou aproximar teoria e prática, além
de adotar uma ferramenta pedagógica diferenciada e prazerosa no ensino de geografia, que
constantemente é caracterizado como enfadonho e desassociado da realidade.
A realização da aula de campo na cidade de Corumbá, MS
Na preparação das turmas foi realizada uma apresentação teórica com os seguintes tópicos: História
de Corumbá, Urbanização, Meio Ambiente e Saúde. Essa aula teve como objetivo mostrar de forma
sucinta quais os aspectos os alunos deveriam observar durante a realização da aula de campo, em
cada um dos temas citados.
No que se refere ao tema História de Corumbá foi apresentado aos alunos os principais pontos
históricos de Corumbá como: ponto 1- Praça da República: explicou-se sobre a importância da praça
na retomada de Corumbá na Guerra do Paraguai; Ponto 2-Prédio Instituto Luís de Albuquerque (ILA):
que hoje tem função cultural, mas no passado ocupou diversas funções, inclusive, cadeia. Os alunos
se mostraram interessados e curiosos, visto que muitos não conheciam a função daquele prédio na
cidade; Ponto 3- Prédio da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (FUPHAN):
que hoje ocupa função pública para liberação de documentos voltados a projetos arquitetônicos e
regularização de obras, mas que anteriormente funcionava como um importante hotel, sendo
tombado como patrimônio histórico; Ponto 4 – Porto Geral: nesse ponto, os alunos aprenderam que
no passado o comércio corumbaense estava concentrado nesse espaço, com agências bancárias e
empórios e que também teve o título de terceiro maior porto fluvial na América Latina. No entanto,
hoje os casarões abrigam estabelecimentos comerciais de agências de turismo, lojas de artesanato,
museus e bares, que respondem pelas novas funções que a cidade necessita. Os alunos puderam
observar que o Porto Geral da cidade é um grande exemplo de velhas formas que são revitalizadas e
assumem novas funções na reorganização do espaço geográfico, pois abandonou sua função
econômica e comercial e assumiu um caráter mais turístico.
O tema Urbanização tratou da importância do planejamento geográfico para organização da cidade e
como a disposição das ruas afeta a locomoção das pessoas no seu dia a dia. Durante o percurso
passou-se por diversos bairros da periferia da cidade como: Popular Nova, Nova Corumbá, Guatós,
Primavera, entre outros, onde os alunos foram levados a observar as condições de moradia, as áreas
de risco, e também sobre o processo de favelização na cidade, pois a região apresenta um grande
crescimento urbano desordenado. Estas questões foram levantadas para que os alunos pudessem
ter uma visão real dos problemas encontrados na cidade e levá-los a refletir sobre a dimensão global,
ou seja, mostrar que esta realidade não está apenas nas regiões centrais do Brasil, que aparecem na
mídia, mas que também fazem parte do seu cotidiano. Procurou-se ressaltar, também, que é
importante mostrar aos alunos que não basta apenas ter casa, mas, deve-se ter também condições
de moradia como: saneamento básico, saúde, educação e lazer, complementando o real conceito de
moradia.
No tema Meio Ambiente salientou a importância do estudo ambiental para que não ocorra a ocupação
de áreas de risco, pois, este é apontado como um problema de grande relevância na cidade. Tratouse também da falta de limpeza nos terrenos baldios e o impacto disso à saúde da população.
Referindo-se ao tema Saúde foram apresentados os problemas mais comuns enfrentados pela
população da cidade, como os decorrentes das queimadas durante a estiagem, como por exemplo,
os problemas respiratórios; a dengue, um problema enfrentado durante todo o ano, a leishmaniose e
a raiva canina, que acaba se tornando um grande problema pelo fato da cidade fazer fronteira com a
Bolívia, onde não há programas de prevenção e controle de zoonoses.
Como forma de verificação do resultado da aula de campo foi proposta uma atividade onde os alunos
elaboraram um texto, no qual puderam relatar quais as informações consideraram mais relevantes
sobre a aula de campo. Observou-se a assimilação dos alunos no que diz respeito às modificações
das funções dos prédios históricos da cidade de Corumbá, quando mencionaram que os prédios
antigos, que foram utilizados por atividades comerciais, hoje têm função turística, como registros dos
tempos passados da cidade de Corumbá. Os alunos também demonstraram preocupação com o tema
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meio ambiente e saúde em virtude da ocorrência da dengue na cidade ser uma realidade constante
e que a necessidade de manter a limpeza de terrenos e pátios é fundamental para o controle dessa
doença e é tema recorrente de campanhas de saúde pública, ou seja, é fato que acompanha o dia a
dia dos alunos. Destacaram-se também, a diferença das construções e condições de moradia entre o
centro e os bairros da periferia da cidade, apresentando a ausência de vários elementos nos bairros
para garantir uma moradia digna às pessoas.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
A atividade de realização da aula de campo proporcionou aos alunos trabalharem os temas História
de Corumbá, Urbanização, Meio Ambiente e Saúde, observando-os na realidade local e isso pode ser
evidenciado nas redações elaboradas pelos alunos que destacaram o que viram durante a aula,
associando a teoria discutida na preparação da aula de campo com a prática.
Em relação aos alunos pibidianos, a aprendizagem se deu em todo processo de realização de uma
aula de campo. Esse processo compreendeu três etapas: preparação da aula, realização da aula de
campo e avaliação da aprendizagem. Desta forma, fica evidente a necessidade de um planejamento
adequado, com objetivos e metodologias definidas a priori, por parte dos pibidianos.
Avaliação do impacto na formação do aluno
Para a formação dos pibidianos como futuros professores, a atividade viabilizou a participação dos
mesmos na condução da aula de campo, pois foram responsáveis pela elaboração de todas as etapas
da aula de campo. Além disso, destaca-se também a atuação dos pibidianos na organização da
logística da atividade e, sobretudo, na interação com os alunos, que com certeza foi o ponto alto da
atividade.
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A gestão dos resíduos sólidos como ferramenta para ensinar e
aprender ciências para alunos das séries finais do Ensino
Fundamental.
Ciências Biológicas - CPAQ
ARGUELHO, E. R.
fanyarguelho@live.com
RAMOS, H. R.
CHAGAS, V. S.
CLAUDINO, C. A. N.
Palavras-chave: Saneamento; Resíduos; Educação
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A Organização Mundial da Saúde (apud PNUD, 1998) define lixo como “qualquer coisa que seu
proprietário não quer mais, em um dado lugar e em certo momento, e que não possui valor comercial”.
Se for ver pelo último fragmento da frase, quando diz que lixo é aquilo que não possui valor comercial,
podemos compreender que nem tudo aquilo que descartamos pode ser considerado lixo. Pois muitas
coisas podem ser reaproveitadas, talvez não por nós mesmos. Mas existem pessoas que conseguem
dar um destino diferente para aquilo que alguns chamam de lixo.
O acúmulo de lixo é um fenômeno exclusivo das sociedades humanas. Em um sistema natural não
há lixo: o que não serve mais para um ser vivo é absorvido por outros, de maneira contínua. No
entanto, nosso modo de vida produz, diariamente, uma quantidade e variedade de lixo muito grande,
ocasionando a poluição do solo, das águas e do ar com resíduos tóxicos, além de propiciar a
proliferação de vetores de doenças. (HESS, 2002)
Uma grande preocupação nos dias atuais é a crescente geração de resíduos sólidos, o conhecido lixo.
Este que acaba sendo considerado um problema porque o ser humano acaba não dando o destino
certo ao resíduo produzido. O resíduo precisa de um destino final sustentável, técnico e
ambientalmente adequado e se não for descartado de maneira correta acaba provocando diversos
impactos, podendo estes ser: ambientais, sociais, econômicos e ou afetando a própria saúde pública.
“Vivemos numa sociedade que consome, ou usa, muitos recursos. É a chamada ‘sociedade de
consumo’, existente nos países capitalistas... Esse estilo de vida consome muitos recursos naturais
(JAMES, 1993).” A questão dos resíduos vem sendo apontada pelos ambientalistas como um dos
mais graves problemas ambientais da atualidade enfrentados por todos os atores sociais e políticos,
devido ao intenso consumo que ocorre na sociedade contemporânea. Toda essa problemática surge
em função da insensibilidade social em cuidar do descarte dos resíduos que geram.
Como algumas pessoas dizem, o futuro da nação são os jovens. Então esse projeto, ao ser trabalhado
com alunos das séries finais do ensino fundamental, busca ensinar para essa nova geração a reciclar,
reutilizar e reaproveitar os resíduos com diversas atividades.
De acordo com os PCNs, nem sempre todas as informações a respeito dos destinos do lixo estão
disponíveis para os alunos e seu professor. No entanto, mesmo que parcialmente realizados, esses
estudos devem proporcionar a compreensão de que o lixo não pode ser mantido a céu aberto, nem
acumulado em solos rasos, em leitos de rio ou próximo a mananciais, pois esses são casos em que
se verifica a contaminação da água, do solo e do ar e a proliferação de animais transmissores de
doenças. Os alunos precisam conhecer os tipos de lixo, os diferentes destinos do lixo, a possibilidade
de reciclagem e produção de compostos para adubagem e gás natural, e pensando nisso, foi decidido
implantar o projeto sobre resíduos sólidos na escola Coronel José Alves Ribeiro. Para suprir essa
necessidade de informações sobre resíduos que está citado nos PCNs.
Desenvolvimento
O projeto de gestão de resíduos sólidos que está em desenvolvimento na escola estadual Coronel
José Alves Ribeiro, situada no município de Aquidauana - MS, tem como principal objetivo a
conscientização dos alunos sobre o gerenciamento, de maneira adequada, dos resíduos gerados pela
comunidade escolar.
Até o presente momento foram realizadas as seguintes atividades: levantamento de dados referente
aos resíduos gerados na escola, palestras de divulgação dos resultados obtidos na pesquisa,
palestras de conscientização sobre o tema do projeto e encenação de uma peça de teatro sobre coleta
seletiva e reciclagem.
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A pesquisa subsidiando a ação
A pesquisa sobre os resíduos gerados na escola foi dividida em dois grupos, lixo orgânico e lixo
inorgânico, proporcionando assim resultados mais eficientes.
Sobre o lixo orgânico foram realizadas duas questões direcionadas aos funcionários da escola:
1.
Qual o principal alimento que sobra da merenda escolar?
2.
Qual o destino de todo o lixo orgânico gerado na escola?
Em relação às respostas, quando se trata dos tipos de alimentos que mais sobram da merenda, notase que não sobra em maior quantidade um alimento específico, visto que os lanches são bem variados
durante a semana. Todo o lixo orgânico produzido acaba sendo simplesmente descartado em uma
área vazia em que a escola pretende implantar uma horta.
Além deste questionário houve um trabalho de observação para verificar quais os hábitos dos alunos
com relação ao tema da pesquisa, a observação foi realizada todos os dias durante uma semana,
tempo que foi suficiente para coletar dados necessários para finalizar a pesquisa. Utilizou-se ainda
de imagens captadas na escola para reforçar o observado.
Sobre o lixo inorgânico produzido pelos alunos foram feitas apenas observações e registros
fotográficos com a mesma metodologia citada anteriormente, já que a formulação de um questionário
direcionado aos alunos provavelmente não atingiria resultados satisfatório.
Além das pesquisas feitas nas escolas, os pibidianos tiveram que fazer um levantamento bibliográfico
para poder fazer as pesquisas na escola e preparar os alunos para começar as apresentações dos
dados.
O uso do lúdico como forma de apresentar os dados
Apresentação feita aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino
médio.
1° etapa: Abertura
Dois pibidianos, em uma linguagem um pouco mais informal, comentaram sobre as diferentes
realidades dos lixos no mundo e também foi utilizado recursos midiáticos para mostrar o que vem
acontecendo com o lixo e os danos ambientais que ele causa em nosso planeta. O texto foi escrito
pelos próprios integrantes do PIBID.
Vanessa: Dá para acreditar que uma única pessoa produz em média 1,5 Kg de lixo por dia? Acha
pouco? Então multiplique isso por sete bilhões de pessoas, que representa a estimativa da população
mundial para 2011... É muito lixo, não é mesmo?
Matheus: O problema é que grande parte desse lixo fica no meio ambiente sem receber tratamento
adequado, provocando a poluição que pode durar por séculos, e acarreta vários problemas, como por
exemplo: enchentes nas cidades pelo acúmulo de lixo nos bueiros, morte de plantas e animais
aquáticos pela quantidade de lixo jogado nos rios e mares, poluição do solo, contaminando
plantações, entre muitos outros problemas.
Vanessa: Tipos de Lixo; O lixo produzido pelas pessoas em suas residências é chamado de domiciliar
ou residencial, nele encontramos: embalagens plásticas, papéis em geral, plásticos, etc. O lixo gerado
pelas lojas e demais atividades comerciais é chamado de comercial e é constituído especialmente
por papéis, papelões e plásticos. Existe também o lixo proveniente de hospitais, farmácias, postos de
saúde e casas veterinárias, chamado de lixo de áreas de saúde, que é composto por seringas, vidros
de remédios, algodão, gaze, órgãos humanos, etc. Este tipo de lixo é perigoso porque pode contaminar
as pessoas e o meio ambiente por isso deve ter um tratamento diferenciado, desde a coleta até a sua
deposição final. Outro tipo de lixo é aquele gerado pela limpeza de vias públicas, chamado de lixo da
limpeza pública, composto por folhas em geral, galhos de árvores, papéis, plásticos, entulhos de
construção, terras, animais mortos, madeiras e móveis danificados. Finalmente temos o lixo nuclear,
proveniente de atividades que envolvem produtos radioativos, que também deve ter um destino
específico para não contaminar o meio ambiente.
Matheus: Destino do lixo; O destino mais utilizado para o lixo é o aterro sanitário, que consiste em
grandes áreas onde se deposita o lixo a céu aberto. Essas áreas devem ser bem afastadas da cidade
em função do mau cheiro e para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas.
Vanessa: Lixo de primeiro mundo; Pesquisas apontam que o lixo brasileiro é um dos mais ricos do
mundo, principalmente em matéria orgânica, derivada de alimentos que são descartados, mas não
podemos nos gabar desse “título”, pois isso quer dizer que a população de nosso país está
desperdiçando elementos que poderiam ser reaproveitados. Isso mostra a falta de consciência pelas
questões ambientais.
Matheus: Esse ponto também acentua um grave problema social, pois muitas pessoas sem recursos
sobrevivem utilizando esses resíduos que são descartados para alimentação, mostrando a condição
de vida degradante dessas pessoas, principalmente nas grandes cidades.
Vanessa: O vídeo a seguir mostrará a vocês um pouco mais do que estamos falando...
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Apresentação do vídeo;
Matheus: Após essa breve reflexão sobre os diversos problemas ambientais causados pelo lixo,
teremos uma pequena apresentação com os alunos do 8º ano A.
2° Etapa: Apresentação dos dados da pesquisa
Os resultados obtidos com a pesquisa foram divulgados com a participação de alguns alunos do 8º
ano, através de palestras, com o objetivo de mostrar a realidade sobre o lixo produzido na escola que
demonstra a total falta de conscientização sobre a produção de resíduos sólidos, sobre a limpeza do
ambiente escolar e sobre o destino correto do lixo produzido. Os alunos foram orientados sobre temas
importantes como coleta seletiva, destino correto do lixo e danos ao meio ambiente. O texto foi escrito
pelos próprios integrantes do PIBID.
A apresentação envolvia 5 alunos, cada um representando uma lixeira seletiva, onde suas vestes
eram da cor de seu referente material. Em um primeiro momento eles entraram recolhendo, cada um
o seu respectivo resíduo que se encontrava no palco. Após recolher o lixo, começaram a explanar os
resultados obtidos através da pesquisa realizada na escola.
Samuel: Papel.
Felipe: Metal.
Mariana: Vidro.
Samara: Plástico.
Igor: Orgânico.
Felipe: Vocês já conhecem e viram coletores de lixo recicláveis por aí, aqueles coloridos e sinalizados
que indicam, claramente, o que deve ser colocado em seu interior.
Samuel: Mas, apesar disso, muitas pessoas simplesmente jogam o material seja qual for o tipo dele,
em qualquer lugar. Isso causa mais problemas do que essas pessoas imaginam ao Meio Ambiente.
Samara: O problema é que o pacotinho de ketchup que você jogou no chão pode levar anos para se
decompor, ou a embalagem de salgadinho que você jogou na rua, pode causar até mesmo uma
enchente caso chegue a um bueiro.
Mariana: Há muitas coisas que podemos fazer com o lixo, como por exemplo reciclar.
Igor: Estamos aqui hoje, para apresentar a vocês os problemas encontrados aqui na escola.
Felipe: E não foram poucos!
Samuel: É importante que todos saibam que estas informações envolveram dias de muita pesquisa.
Samara: Um dos resultados dessa pesquisa que foi realizada em nossa escola é que o maior índice
de lixo produzido é o papel, aquele sabe? Que você arranca do caderno, amassa e joga no chão?
Mariana: Será que nossas atitudes estão corretas? Será que o chiclete, ou qualquer outro resíduo que
degrada o meio ambiente merece estar no chão?
Felipe: Antes de responder a essas perguntas, devemos lembrar que a escola é um ambiente de
aprendizagem, onde passamos a maior parte do nosso tempo, imagine esse local repleto de lixo?
Aposto que vocês não iriam mais querer estar aqui.
Samara: O plástico, também foi um dos itens mais encontrados em nosso ambiente escolar, e demora
mais de 100 anos para se decompor.
Felipe: Também temos grandes problemas com as latinhas de refrigerante, são deixadas em qualquer
lugar, quando poderiam estar no lixo, pronta para serem recicladas.
Mariana: Está na hora de mudar nossas atitudes!
Igor: Jogar o lixo no local certo.
Felipe: E manter nosso ambiente escolar limpo.
Samuel: Logo teremos implantados em nossa escola, coletores novos, produto de muito esforço, onde
vocês poderão depositar o lixo de maneira correta.
Igor: E com uma boa conscientização podemos fazer a diferença.
Mariana: Façam parte de nosso time.
Todos: Joguem lixo no local certo! Joguem lixo, no lixo.
3° etapa: Apresentação teatral.
O teatro pode ser o ponto de partida para despertar o interesse, divulgar informações e popularizar
de forma lúdica o conhecimento das ciências, possibilitando uma melhor “leitura de mundo” e
consequentemente diminuindo o analfabetismo cientíﬁco ainda existente em nosso país (Silveira,
2009). Partindo desse princípio, a fim de reforçar o que foi ensinado nas palestras, houve uma
apresentação teatral que demonstrava de maneira descontraída como separar o lixo adequadamente
de acordo com a coleta seletiva e com a regra dos três erres “Reduzir, Reutiliza e Reciclar”. Texto
retirado da internet.
Peça teatral: o que eu faço com o lixo?
Personagens/figurinos:
Consciência ( vestida com capa preta/branca)
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Dona Zica ( roupa de dormir, touca, roupão)
Catador de lixo ( roupa farrapada)
Cachorro (fantasia de cachorro)
CENÁRIO:
Palco simples
ACESSÓRIOS
Gato de pelúcia
Saco preto de lixo com alguns materiais representando o lixo doméstico
1 vassoura
Consciência: Ola, meu nome é consciência. Tenho duas faces: uma delas é mais leve e a outra mais
pesada e estou no comando de tudo. Posso comandar tudo aqui, o que acontecerá e até mesmo
vocês. Vou contar uma história que começa assim. Play
(entra Zica bocejando, carregando seu lixo para ser levado pelo coletor de lixo. Deixa no meio do palco
e sai)
Cachorro: Au, au, au. (abre o lixo e começa a fuçar)
(entra o catador com saco nas costas e espanta o cachorro)
Catador: Sai daí, cachorro! Que cachorro bagunceiro! Eita! (continua revirando o lixo)
(entra Dona Zica trazendo outro saco de lixo e esbravejando)
Dona zica: O lixo pesado!!! O que será que meu marido pôs aqui!! (ao ver o catador)Desgraçado!! Que
bagunça é essa? O que está fazendo no meu lixo?
Catador: Foi eu não moça!!! Foi o cachorro que acabou de correr!!!!
Dona zica: Tem vergonha não moço!!! Você bagunça o meu lixo e ainda põe a culpa no cachorrinho?
Catador: Foi o cachorrinho sim, não fui não moça. Eu sou o CATADOR da região. Eu tô ajudando nosso
meio ambiente reciclando produtos reutilizáveis.
Dona zica: Nosso meio ambiente, ah tá! Eu não tenho negócio com o senhor. Aliás, eu nem te conheço.
Catador: Eu sou o Nelsinho, catador da região. (Estira a mão para cumprimentá-la)
Dona zica: Ahhhh, meu nome é Zica!! (Retirando a mão com nojo da mão do catador) Você pode pegar
o que quiser, mas depois arrume essa bagunça, ta!!
Catador: Bagunça??? Bagunça é esse seu lixo, dona. Olha só: tá tudo misturado, lixo seco misturado
com o molhado, molhado misturado com seco. Tá tudo uma bagunça mesmo.
Dona zica: Nossa!!! Mas você é abusado mesmo, hein?!! Que negócio é esse de lixo molhado, lixo
seco, nunca ouvi falar disso não!!
Consciência: STOP!! (cada vez que a Consciência fala STOP, todos ficam paralisados) Dona Zica nunca
tinha ouvido falar em Coleta Seletiva. Coleta seletiva é separar o lixo que pode aproveitado na
reciclagem.
(cachorro entra, cheira e faz xixi no lixo e sai)
Consciência: De onde saiu este cachorro???? Vamos tentar dar mais um toque de consciência na
Dona Zica. Será que vamos conseguir???? PLAY (cada vez que a Consciência diz PLAY a cena retoma)
Catador: Oh, dona! A senhora tem que aprender a separar o seu lixo, sabia. Tem muita coisa aqui que
dá pra ser reaproveitado. Olha só... Que ver por exemplo:
Dona zica: É tudo lixo, moço.
Catador: Que nada é tudo tesouro, tesouro do céu. Ta vendo isso aqui: garrafa pet, posso até fazer
um skate. Latinhas de metal. Isso tudo pode ser reaproveitado. Olha só, tem papelão também. Esse
montão de bagunça pode ser reaproveitado. A senhora deu uma festa ontem foi?
Dona zica: É... Foi só uma pequena comemoração: de trinta anos de casamento. Nossa foi tão bom
estou até com dor nos quartos.
Catador: Nossa a festa foi muito boa mesmo, deve ter dançado muito. Olha teve lasanha, teve muita
bebida, churrasco, teve muita coisa teve bolo. Nossa dona alguém passou mal (mostrando uma cueca
cagada)
Dona zica: Pois é, moço. Sabe, foi meu marido que exagerou um pouquinho.
Catador: Que que isso!! Essa foi poderosa. (mostrando um buraco no fundo da cueca )
Dona zica: Você me respeite, que já sou de idade. Respeite os meus cabelos brancos, minha dor nos
quartos. Eu sei muitas coisas dessa vida, hein menino!
Catador: Mas nada sabe do seu próprio lixo. Olhe essa bandeja aqui: de isopô e filme, porque não
comprou sem.
Dona zica: Tava na promoção!
Catador: Na promoção de lixo, só se for. E esse monte de sacolinha de supermercado, dona? Porque
você não leva aquela sacolinha de pano? É bem mais ecológico, sabia?
Dona zica: Que nada!! Praquê?? Lá no mercado tem monte de graça. Ás vezes pego até um pouquinho
a mais.
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Catador: De graça!! A senhora é que é tonta em acha que aquilo é de graça! Vem tudo embutido nas
comprar que a senhora faz. Senhora está sendo enganada. E esse monte de tranquerinha que a
senhora ta jogando fora: porta-retrato, monte de porcariazinha.
Dona zica: Ah! É que tudo isso aí já estava velho, vou comprar tudo novinho pra enfeitar a minha casa.
Catador: Meu Deus do céu!! Olhe isso aqui!! Já pensou se seu marido inventar de jogar tudo que ta
velho fora???
Dona zica: Que que foi que você disse??? Você é abusado.
Catador: Nada não, dona!!! É que... A senhora deve ser muito é rica. Compra coisa pra jogar fora. Olha
só: sei até qual foi a sobremesa da senhora.
Dona zica: Mas você é enxerido mesmo, então me diz qual foi?
Catador: Foi sorvete. De morango. Ta vendo esse pote aqui. Você pode reaproveitar ele para guardar
feijão, carne na geladeira. Até pra mandar pra os pobres esfomeados de sua família é bom.
Dona zica: Você me deu uma ideia sabe porquê? Eu compro aqueles potinhos da tapaware caro, e
eles não me devolve, aí tenho que comprar tudo de novo.
Catador: Não devolve mesmo não!!
Consciência: STOP!! Todos nós precisamos praticar a regra dos 3 R: 1º reduzir, 2º reutilizar, 3º reciclar.
Reduzir é não comprar coisas sem precisar. Reutilizar é aproveitar os utensílios e destinando a outro
fim. Reciclar é pegar o lixo e fazer dele um outro produto. (entra o cachorro com uma capa escrito 3R)
Esse cachorro é inteligente!!! Vamos tentar dar mais um toque de consciência na Dona Zica. PLAY
Catador: Nossa, a senhora deve ter se divertido muito nessa festa! Ganhou um monte de presente.
Olha só quanto papeis de presente... A senhora deve estar muito feliz mesmo.
Dona zica: Só não estou mais feliz porque...filho, (chorando) O meu gatinho morreu! É por isso que
hoje eu não to feliz. Eu pedi pra meu marido dar um jeito, e eu não sei o que ele fez com coitadinho
do gato.
Catador: Eu sei, dona, ta aqui. (tira o gatinho do saco, nisso alguém dá um miado)
Dona zica: Ai, meu gato, no lixo!! (choro)
Catador: Dona do céu! A senhora tem que aprender a separar o seu lixo. Afinal de conta tudo isso aqui
é seu. Não é meu não, dona. Vou te da uma idéia aí dona. Se a senhora me der uns 10 real, um
cafezinho com bolo... Ai dona, todo dia eu venho separar o lixo pra senhora.
DONA ZICA: Tá bom. Vou ali pegar pra você.
Catador: Eita! Vou botar um negócio novo, hein: Me pague que eu separo seu lixo. E ainda vou lucrar
um dinheirinho com vendendo isso aqui.
(Dona Zica entra com uma vassoura, esbravejando)
Dona zica: Tá aqui seu pagamento!! (sai correndo atrás do catador) Era só o que me faltava!!!
4° etapa: Avaliação
Como forma de avaliação do trabalho desenvolvido, foram feitos questionários destinados aos alunos,
professores e funcionários da área de limpeza. Para que os alunos e pibidianos envolvidos tenham
uma noção do que a comunidade escolar pode interpretar da ação realizada na escola. As perguntas
foram as seguintes:
O que você achou sobre a apresentação do PIBID sobre resíduos?
Você acha que vai surtir efeito sobre os alunos essa apresentação?
Você acha importante falar sobre resíduos? Porque?
Você gostaria que o PIBID fizesse mais trabalhos sobre resíduos na escola?
5° etapa: Futuras atividades do projeto.
Como o projeto ainda está em andamento, existem várias atividades a serem realizadas, tais como
mais palestras e apresentações teatrais, além de oficinas de reaproveitamento de garrafas pet para
a fabricação de puffs, reaproveitamento de pneus para confecção de um jardim na escola e fabricação
de coletores seletivos. Ainda haverá uma visita com uma turma da escola ao aterro sanitário da
cidade, para que eles possam compreender melhor o funcionamento do mesmo. As oficinas citadas
serão oferecidas somente para a turma do 8º ano com o objetivo de que futuramente os alunos
orientados transmitam o conhecimento adquirido, durante as oficinas, para as outras turmas e
pensando ainda mais longe para toda a comunidade escolar, que abrange pais, mestres e
funcionários.
Resultados e Discussão
Até o momento observamos que o projeto provocou poucas mudanças no comportamento dos alunos
com relação ao assunto. Uma das pessoas que respondeu a esse questionário disse “Acredito que se
insistirmos surtirá efeito.” Por enquanto não há resultados concretos, mas como o projeto está em
andamento vale ressaltar que as crianças estão realmente interessadas com esse tema. Ao lermos
uma das respostas do questionário, sobre o interesse dos alunos em que o PIBID faça mais atividade
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sobre resíduos na escola, esse sugere que “Sim, mas de uma forma estratégica, onde os alunos
pudessem jogar menos os resíduos em ambientes impróprios. Exemplos: Gincana e campeonatos.”
Em relação às apresentações feitas pelos pibidianos e alunos envolvidos, percebemos que a ciência
assim comunicada proporciona um melhor nível de envolvimento das crianças, o que ﬁcou bem
evidenciado com a participação das mesmas durante as discussões e problematizações sugeridas
propositalmente na fala dos personagens da peça teatral (Silveira, 2009), tirando os partícipes de
uma posição de sujeitos passivos, predominante de uma pedagogia de caráter liberal-tradicional, em
que o ensino está plenamente centrado no professor (LIBÂNEO, 1994), para uma posição de sujeitos
ativos, proposta na pedagogia progressista libertadora de Paulo Freire (1984; 2000).
Considerações Finais
Conclui-se assim, que o projeto de gestão de resíduo sólidos em desenvolvimento, tem imensa
importância na formação de uma opinião consciente em suas ações sobre a educação ambiental não
só dos alunos da escola, como também dos pibidianos envolvidos e de toda a comunidade escolar.
A maneira como o projeto foi abordado, ou seja, através das apresentações teatrais, uso de
multimídias e a informalidade na hora de se comunicar com os jovens proporcionou um maior
interesse e participação dos mesmos. Como o teatro é um processo dialético e consequentemente
dialógico que envolve sujeitos em ação e relação que se dá no meio, concordamos com Vigotski
(2000), ao mencionar que o conhecimento é construído através da interação social, oferecendo
espaço para “reorganizar experiências”.
A partir das apresentações, a ideia é conscientizar e ensinar de maneira prática aos alunos a arte da
reciclagem. De acordo com o CEMPRE (2008), reciclar é um conjunto de técnicas que tem por
finalidade aproveitar os detritos e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram, e o resultado de
uma série de atividades, pela qual, materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados,
coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos
produtos.
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Introdução
O presente trabalho surgiu diante da atuação docente, por meio de observações, planejamentos e
prática de ensino, das acadêmicas bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), do curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),
Campus do Pantanal (CPAN). Tal atuação ocorreu nos anos 2014 e 2015 em diferentes escolas
públicas participantes do programa.
O trabalho do grupo PIBID de Educação Física se inicia com uma série de discussões em torno da
docência e da educação no Brasil. Posteriormente há uma distribuição dos alunos para determinadas
escolas e com isso somos orientados a observar e diagnosticar a realidade em que iremos atuar para
assim melhor planejar e selecionar os conteúdos das aulas.
Este trabalho fundamenta-se no seguinte questionamento: quais conteúdos e modalidades são
utilizados nas aulas de educação física nas escolas participantes do PIBID Educação Física/CPAN?
Nesse sentido, temos como objetivo analisar o esporte como conteúdo hegemônico na Educação
Física e apontar a necessidade da seleção e organização de novos conteúdos para a formação integral
dos alunos.
Nossas reflexões advêm da fala dos alunos, vivência, observação e da percepção da carência e
necessidade de um processo de ensino e aprendizado de outras modalidades e conteúdos não
esportivos nas de Educação Física. Com isso, buscamos através de relatórios de observações e
pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, analisar a questão esportiva na escola.
Referencial teórico
Bassani, Torri e Vaz (2003), afirmam que o esporte tem se tornando não só conteúdo central como
também prática extracurricular nas escolas. Nessa perspectiva, Betti (1999), destaca que devido ao
esporte ter se tornado hegemônico na prática da educação física escolar, outras modalidades e
conteúdos são deixados de lado e, afirma ainda, que o esporte tem se tornado o objetivo da própria
escola.
Segundo Betti (1999, p.26):
“A esportivização inicia-se na década de 50, com o método desportivo generalizado, atingindo
seu auge a partir da década de 70, onde o binômio mais utilizado foi Educação Física
/Esportes, chegando o governo a subordinar a Educação Física escolar ao esporte”. Para
Bracht (1999) a hegemonia do esporte na educação física advém de sua relevância social,
política e econômica. É um fenômeno que ganhou dimensão social após a Segunda Guerra
Mundial e, devido sua mobilização e repercussão político-econômica, passou ser de interesse
do Estado. A expansão do esporte e sua materialização como objetivo nas aulas de Educação
Física se deu no Decreto 69.452/71 (BRASIL, 1971).

No entanto, apesar de este processo ter iniciado em décadas passadas, a escola tem se conformado
atualmente, em muitos casos, com o esporte como conteúdo central, quando não único, nas aulas de
educação física.
De acordo com Betti (1999), a cultura esportiva é predominante na escola. Devido a isso, há a
necessidade de uma nova didática aos professores para ensinar o esporte e novas modalidades
(BETTI, 1999). Em conformidade, Faria (2004), afirma que a Educação Física precisa de
especificidade e delimitação pedagógica, pois o esporte não é o conteúdo principal a ser trabalhado
na Educação Física.
Justificativa da atividade proposta
Não pretendemos com este trabalho banalizar a aprendizagem do esporte, nem tão pouco incentivar
a redução de seu aprendizado e importância, mas sim, analisar por que outros conteúdos da
Educação Física são deixados no esquecimento. Além disso, buscamos apresentar a hipótese de que
muitos conteúdos tem se tornado somente meios para reforçar alguma modalidade esportiva.
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A realidade vivenciada nas escolas nos mostrou como tem se tornado superficial a formação de
determinados alunos. Deparamos com o mínimo de discussões acerca de outros conteúdos que não
sejam o esporte, assim como também observamos alguns professores que não têm segurança para
transmitir qualquer conteúdo específico que não seja o tradicional quarteto: futebol, voleibol,
basquetebol e handebol (este último ainda com menos frequência que os demais).
Descrição da atividade desenvolvida
Entendemos, como bem salienta Faria (2004), que a Educação Física tem, em sua bagagem da
cultura corporal, vasto conteúdo a ser problematizado e compreendido, devido sua diversidade. No
entanto, apesar deste pressuposto, e de acordo com o percurso histórico da Educação Física no Brasil
como componente integrado ao currículo escolar, partilhamos da ideia de que o vasto conteúdo da
Educação Física tem se tornado singular e apontado o conteúdo esporte como componente principal
(FARIA, 2004).
Tal afirmação parte das análises e observações realizadas em duas escolas públicas na cidade de
Corumbá-MS, na quais concluímos que muitos dos alunos e professores deixam de lado outros
conteúdos devido à “preferência” pelo esporte. Não havendo nesse processo de ensino qualquer
disponibilidade de outro aprendizado.
Acredito que a Educação Física seja o espaço/tempo oficial de tratar pedagogicamente o esporte na
escola, não devendo, entretanto, ser este o único conteúdo a fazer parte do projeto pedagógico dessa
disciplina. Contudo, a sua manifestação nas escolas tem sido diária, o que nutre a representação de
Educação Física como sinônimo de esporte (FARIA, 2004, p.132).
Com isso, destacamos o que é presente nas escolas em que vivenciamos a prática docente: a falta
de problematização, sistematização dos conteúdos da educação física e, contraditoriamente à
inegável preferência por este conteúdo, à falta de planejamento e sistematização do próprio esporte.
Como consequência, observamos que a formação dos alunos também fica comprometida quando se
trata do fenômeno esportivo, pois, uma formação sem sentido ou significado, sem relações com a
sociedade e realidade do aluno, pode fazer com que absorvam qualquer informação sem criticidade.
Neste sentido, a escola também carece de reflexões mais amplas e críticas acerca do esporte.
Devido a isso, Rosário e Darido (2005 apud DARIDO, 2001, p.167-168), destacam que:
Os professores de Educação Física, ainda influenciados, sobretudo pela concepção
esportivista, continuam restringindo os conteúdos das aulas aos esportes mais tradicionais,
como, por exemplo, basquete, vôlei e futebol. Em muitos casos também, estes conteúdos são
distribuídos sem nenhuma sistematização e são apresentados de forma desordenada ou
aleatória, ou seja, estes são organizados ou sequenciados sem critérios mais consistentes.
Não bastasse este fato, é muito comum que estes conteúdos esportivos sejam transmitidos
superficialmente, apenas na ótica do saber fazer. O que acaba ocasionando a falta de
aprofundamento dos conteúdos propostos para a Educação Física na escola.

Em concordância, a realidade que encontramos é exatamente como mencionada acima. Por este
motivo, muitos dos professores preferem a reprodução do esporte convencional, tais como o futsal, o
voleibol e o basquetebol (até mesmo os alunos por estarem habituados com essa prática).
Baseado neste fato, apontamos conteúdos que foram trabalhados ao longo das intervenções dos
grupos PIBID Educação Física e que permitiram os alunos conhecerem um pouco mais a cultura
corporal de que trata a Educação Física, tais como: jogos não convencionais, ginásticas, brincadeiras
tradicionais, jogos e brincadeiras e construções de brinquedos. Para o desenvolvimento destes
conteúdos levamos em consideração as contribuições da pedagogia histórico-crítica, sendo assim,
partimos dos conhecimentos prévios dos alunos para a problematização e instrumentalização do
conteúdo. Desta forma procuramos contextualizar o que se ensina, para que o processo de ensino e
aprendizagem tenha sentido e significado para todos os envolvidos e contribua para uma formação
crítica e consciente dos objetivos da Educação Física na escola.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
O processo de aprendizagem tanto dos alunos quanto das Pibidianas, passou por um desafio de
adaptação, em que tivemos muitas dificuldades para introduzir novos conteúdos, mas a melhora foi
notória ao decorrer das aulas, através de falas dos alunos como: “professora o que temos de novo
hoje?”; “O que isso vai servir na nossa realidade aqui?”; “ Eu vi uma reportagem sobre o golfe, e
percebi que só rico que praticava, e os equipamentos eram muito caros mas mesmo assim eu
pratiquei”; “Eu cheguei em casa e falei que tinha feito cinco marias e minha mãe disse que aprendeu
com minha vó, ela disse que achava que ninguém mais brincava disso”.
Podemos observar que os alunos começaram a problematizar questões que foram abordadas durante
as aulas, relacionando com a sociedade em que está inserido. Compreendemos que a partir dessas
falas e do processo das aulas conseguimos alcançar os objetivos estabelecidos. Da mesma forma
paralelamente houve aprendizagem de ambas as partes (professor/aluno). Assim através de
inúmeros estudos, compreendemos que era possível abordar novos conteúdos e que a Educação
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Física tem mais a contribuir. E nesse processo aprendemos que a educação e a docência só se faz
possível por busca de muito estudo e comprometimento do docente e apoio da comunidade escolar.
Avaliação do impacto na formação do aluno
De acordo com Betti e Zuliani (2009), o atual currículo escolar corresponde ao conhecimento da ciência
moderna. O esporte, a ginástica, a luta, a dança, os jogos e as brincadeiras, entre outros conteúdos, com
o decorrer dos anos têm se tornado produtos histórico-sociais de grande importância para a formação do
ser humano. Assim, com o papel de formar integralmente o aluno a Educação Física deve proporcionar um
grande e rico leque de conteúdos de forma sistematizada (BETTI e ZULIANI, 2009).
Assim, “a Educação Física não pode transformar-se num discurso sobre a cultura corporal de movimento,
sob pena de perder a riqueza de sua especificidade, mas deve constituir-se como uma ação pedagógica
com aquela cultura” (BETTI e ZULIANI, 2009, p.75). Devido a isso, a Educação Física e seus conteúdos
devem percorrer um processo com fases objetivadas e desenvolvidas de acordo com as características dos
alunos.
Os conteúdos devem ser encarados com seriedade, muitos alunos estão à margem do processo de
aprendizado e isso passa despercebido pela própria escola. No entanto, acreditamos que o conjunto de
conteúdos e suas práticas diversificadas são de extrema importância de serem transmitidos no ambiente
escolar, ainda que isso não aconteça (ROSARIO e DARIDO, 2005).
Neste sentido, concordamos com Betti (1999) que, o professor é o único que promove o entendimento dos
diversos conteúdos que a Educação Física tem na escola, sendo assim, é sua responsabilidade selecionar,
organizar e ensinar tais conteúdos. Inclui-se, neste caso, o próprio esporte, pois, o ensino das técnicas e o
rendimento não justificam o ensino deste no âmbito da formação escolar. No entanto, segundo Pinto
(2009), contraditoriamente, a escola tem reforçado valores do esporte de rendimento. Sendo que a escola
deveria servir para contestar os efeitos negativos provocados pelo esporte de rendimento, tal como a
exclusão.
A reprodução do esporte ‘convencional’ traz em si além de muitos sentidos e significados, consequências
que afetam o processo de ensino aprendizagem. Por conseguinte, essa reprodução não contextualizada
muito menos internalizada mascara a reprodução de uma prática que aceita qualquer coisa sem
questionar. Isso faz com que os alunos se tornem suscetíveis a qualquer alienação que é tão camuflada
pela nossa sociedade.
Através deste apontamento, os trabalhos nas escolas são feitos a partir da perspectiva da Pedagogia
histórico-critica. Buscamos durante esse período de 2014 e 2015 conteúdos tais como Ginastica, Jogos
não convencionais, jogos tradicionais entre outros com a intencionalidade da valorização da vida humana
e da construção da emancipação.
Assim, cabe ressaltar que, negar conteúdos diferenciados, ou tão somente reproduzir um ou outro, sem ao
menos contextualizar o conteúdo, torna a prática e os conhecimentos, do aluno e do professor, vazios e
superficiais. Desta forma, destacamos que tanto professores como alunos, precisam compreender o que,
porque, como e para quê se ensina os conteúdos presentes no currículo escolar.
É necessário ressaltar que através de encontros semanais com as coordenadoras e os demais alunos do
grupo Pibid Educação Física, avaliamos nossa formação docente por meio de trocas de experiências e
instrumentalização do processo de ensino aprendizagem, na qual faz parte o planejamento, os objetivos e
a contínua relação do cronograma estabelecido para valorizar/avaliar a produção individual e coletiva do
domínio de conteúdo. Também obversamos a melhoria das atitudes em relação aos interesses e
planejamentos de novos conteúdos, inclusive pelos acadêmicos bolsistas, professores em formação.
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Introdução
Acreditamos que para nos tornarmos professores, não necessitamos apenas do conhecimento
teórico, mas de uma boa iniciação docente. Com base nesse tipo de formação de professores
apresentaremos neste resumo, o que vivenciamos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID) que é um programa desenvolvido em âmbito nacional e acontece também na
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal, juntamente ao curso de
Educação Física desde 2014, com o objetivo de propor experiências aos alunos de licenciatura em
escolas públicas colocando-nos em contato diretamente com a comunidade escolar. Desta forma,
iniciamos em uma escola da rede pública que possui uma peculiaridade: trata-se de uma escola
integral Luiz Feitosa Rodrigues, na qual observamos os alunos e realizamos algumas oficinas para
além da matriz curricular vigente. Através das observações para fins de diagnóstico, optamos por
trabalhar com a temática das lutas na escola e em especial pelo trabalho com o judô. Decidimos por
essa modalidade de luta, pois a professora supervisora que também é bolsista do PIBID, é faixa preta
no grau hierárquico de 1º DAN e também foi Sensei de um dos autores deste resumo. Trabalhando
com o judô, observamos que a maioria dos alunos não conheciam os fundamentos histórico-práticos
e seria interessante que muitos pudessem praticá-lo e entendê-lo. Inicialmente oferecemos aos
através de vídeos e mídias as diferenças do que seriam as lutas e as brigas de rua. Outra forma
encontrada foi a de inserir imagens e trabalhos escritos para que através do conhecimento empírico
dos alunos pudéssemos trabalhar com a historicidade da luta proposta e seus fundamentos nas aulas
posteriores.
A escola que iniciamos a intervenção nos ofereceu uma sala apropriada com tatames e judoguis ,
mas mesmo assim alguns alunos preferiam ficar a observar aula, do que praticá-la, pois eles julgavam
saber da prática. Foi quando nesse momento constatamos que eles desconheciam os procedimentos
adequados para o desenvolvimento seguro de uma luta. Um fato importante, é de que na cidade de
Corumbá existem anualmente os Jogos Escolares, tanto em âmbito municipal quanto estadual, e é
quando as escolas reúnem-se e utilizam o esporte como meio de socialização/sociabilização.
Dentre as modalidades disputadas está o judô, e esse fato contribuiu para o incentivo da prática deste
esporte nas escolas do município. Nas oficinas de lutas que realizamos os alunos foram agregando
disciplina, tranquilidade e respeito, além de paciência mediante algumas ações de sua vida cotidiana.
Devemos lembrar que estamos tratando de uma escola integral, onde os professores tem muito
contato com os alunos e assim foi inevitável participar de forma mais próxima de suas vidas. Durante
as aulas, a autonomia dos alunos foi interessante, pois eles questionavam em que situações
utilizariam aquele aprendizado, não observamos atitudes no sentido de simplesmente reproduzir o
que era proposto, sem significação. Acreditamos que os resultados da nossa intervenção foram
significativos para nossa formação, pois os alunos corresponderam às nossas expectativas e, juntos,
cumprimos os objetivos.
Através dos movimentos fundamentais do judô eles aceitaram que seus corpos pudessem lhes
proporcionar novos e diferentes movimentos. Neste processo, observamos a importância do PIBID na
nossa formação, pois vivendo em contato com os alunos e a comunidade escolar, colocamos em
prática aquilo que estudamos na faculdade, ou seja, vivenciamos a docência enquanto acadêmicos
de Educação Física e professores em formação.
Referencial teórico
Entendemos que a Educação Física não deve apenas a ter como limites conceitos e ensinamentos
que oportunizem apenas a parte biológica do indivíduo, por isso que durante a intervenção junto a
escola através do PIBID que nosso objetivo foi o de possibilitar que pudessem visualizar que os
conteúdo da Educação Física possa privilegiar o aluno a partir de sua complexidade. Desde o início
de nossa intervenção através das lutas na escola buscamos avaliar se um elemento da Cultura
Corporal de Movimento pode proporcionar aos alunos que são nosso objetos de estudo, de acordo
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com Feitosa et, al (2011) dentro deste do processo educacional e podermos contribuir a eles de tal
forma que vá além de uma formação científica, inserindo-se pelo fornecimento de saberes que já
possuam empiricamente, e a outros saberes que poderão adquirir. Portanto Desta forma, o que
buscamos para nosso resumo é fundamentar a importância de se inserir as lutas na escola utilizandose do judô, acreditando assim que ela contribua na educação e formação daqueles que a pratica
através da inserção na escola. Este resumo pode servir de alicerce, pois, segundo Feitosa et. al
(2011), para que alguns direcionamentos que possam vir futuramente com o objetivo de oferecer
uma contribuição formativa para aqueles que praticam a modalidade do judô.
Justificativa da atividade proposta
Escolhemos as lutas, pois fazem parte dos conteúdos que compõe a cultura corporal de movimento,
e segundo Santos (2011) et. al ela deve ser ensinada durante as aulas de Educação Física escolar
pelos dos professores, pois assim poderemos ajudar no processo de formação integral do aluno como
pessoa. De acordo com Olivier (2000) As lutas se originaram desde o início da civilização e que sempre
fizeram parte da vida do homem, pois é inerente a sua ação de defesa, seja qual for a ameaça que
possa sofrer, ele utilizará de armas ou poderá usar seu próprio corpo como mecanismo de defesa e
nos dias de hoje está presente a luta, de forma sistematizada com modalidades conhecidas, ou como
instinto próprio, transcendendo da necessidade do homem em querer se proteger.
Segundo Rondinelli (2015) A importância de se trabalhar lutas na escola pode soar um pouco
estranho para alguns tipos de pessoas, pois elas dificilmente são trabalhadas no cotidiano escolar e
porque as lutas empiricamente estão bem próximas de brigas e derramamento de sangue.
Nossa intenção com este resumo foi a de diferenciar essa ideia de que a prática das lutas constitui
como uma prática de atividade física interessante para a escola e que as mesmas são conteúdo oficial
da disciplina de Educação Física apresentado pelos PCNs que é um documento que não apenas
mostra as lutas como um conteúdo, mas guia o professor pode inserir esses ensinamentos a seus
alunos.
Alguns argumentos, algumas das vezes podem impedir que o professor inicie esta prática na escola,
tais como: pouca prática, insegurança e que poucos professores já lutaram antes. Mas segundo
Rondinelli (2015), Uma coisa que alunos e professores precisam saber é que não há a necessidade
de se saber fazer para poder realmente ensinar de fato e que existem mecanismos para se ensinar
mesmo sem antes ter praticado as lutas..
Por isso que nesse resumo citamos e utilizaremos o judô, desde o nosso primeiro diagnóstico até a
inserção para os alunos. Ensinamos aos nossos alunos algumas finalidades do judô, desde derrubar
o adversário, procurar a imobilização e outras vezes até o deslocamento do oponente de uma área
delimitada. O que buscamos com isso era mostrar que as lutas não tem por finalidade a violência.
Ao ensinar lutas na escola a autora Rondinelli (2015) nos aponta que se pensarmos na violência como
consequência em se trabalhar lutas na escola, já que o contato entre elas é iminente, nos fizeram
refletir se isso realmente era possível, e foi a partir daí que Nascimento e Almeida (1997) afirmam
que a violência pode sim se apresentar como consequência das lutas, mas também pode se
apresentar em outras atividades esportivas, como o futebol por exemplo. Tudo vai depender de como
nós professores vamos gerir a aula desde o seu início e por isso não devemos utilizar a palavra
violência como escudo para não ensinar lutas na escola.
Descrição da atividade desenvolvida
Ao trabalharmos as lutas na escola, Ferreira (2006) afirma que elas de maneira geral devem ser
trabalhadas por hora liberam a parte agressiva durante a educação infantil e o famoso cabo de guerra
para o ensino fundamental, portanto é nesse raciocínio que podemos desenvolver o ensinamento das
lutas desde a educação infantil até o ensino médio, desvendando as lutas de maneira cada vez mais
incisiva, mesclando teoria com a prática e inserindo novos valores.
Iniciamos as atividades do judô ora inserindo aulas teóricas em sala de multimídia e ora em sala
apropriada com tatames e os alunos iam para as aulas práticas devidamente caracterizados com os
seus judoguis. A princípio elaboramos uma conversa com os alunos sobre o que eles entendem sobre
lutas e brigas, estabelecendo suas diferenças. Apresentação de imagens de lutas e brigas para que
apontem as características de cada uma. Provocar nos alunos algumas interrogações do tipo: socos
e alguns chutes também são específicos de alguma técnica de luta?.
Em outra aula demos início ao rolamento, que consistiam em: Rolamento para frente, rolamento para
trás, rolamento para os lados direito e esquerdo. Após o ensinamento do rolamento demos início às
quedas: como cair para frente e para trás, lados direito e esquerdo. A partir desses conhecimentos
inseridos a eles, exercícios de equilíbrio e desequilíbrio procurando desequilibrar o colega que está
com um pé só no chão.
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Conforme íamos desenvolvendo as aulas, novos ensinamentos iam sendo inseridos aos alunos como
exercícios de força como o cabo de guerra e os exercícios de rapidez, agilidade e atenção: acertar com
rapidez uma parte do corpo do oponente, que, por sua vez, tenta se defender. Desenvolvemos outros
tipos de exercícios que englobassem as conquista de objetos e territórios: pegar vários pregadores ou
fitas de TNT que ficarão presos nos ombros, nas pernas e em outras partes do corpo do colega, que
por sua vez tenta se esquivar. Estabelecemos para os alunos alguns exercícios de imobilização ou
retenção, na qual o objetivo era desequilibrar o oponente usando os braços e as mãos e segurá-lo
sentado no chão durante cinco segundos. Caso ele consiga se livrar antes, o confronto continua.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
Os alunos eram avaliados ao final de cada aula com questionamentos sobre o que foi desenvolvido
na aula e sempre que possível através de exemplificações. Houve, sim, aprendizados através do que
os próprios alunos demonstravam. Nós como professores, também sempre aprendíamos com cada
aula, pois era sempre o momento de estarmos conhecendo um pouco mais o aluno, buscando sempre
cada vez mais saber sobre a modalidade do judô. A aprendizagem foi mútua.
Avaliação do impacto na formação do aluno
Desde a nossa apresentação pelo professor Supervisor aos alunos, houve ali um respeito entre alunos
da escola conosco e o mais importante que sempre foi o respeito. Desde então os alunos já
esperavam por aquela atividade e sabiam que naquele determinado dia teriam aulas de judô, tanto
que eles já se dirigiam para o local onde os judoguis eram armazenados e já iam retirá-los para
poderem vestir e podermos iniciar a aula.
O tempo destinado para a atividade não era o suficiente, pois quando a aula terminava os alunos
ainda queriam vivenciar um pouco mais, deixando para nós professores uma sensação de que
estávamos no caminho certo e que estávamos inserindo uma prática agradável aos alunos que por
ora é pouco praticada nas escolas.
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Introdução
O presente trabalho está vinculado às ações do grupo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID)/Pedagogia – UFMS/CPTL. Esse grupo é composto por 12 bolsistas de iniciação à
docência, 2 professoras supervisoras e 1 professora coordenadora. A ação foi desenvolvida na Escola
Municipal Prof. Odeir Antônio da Silva em uma turma de Pré II.
Nos espaços de Educação Infantil a criança tem contato com atividades didáticas pedagógicas de
forma estruturada e organizada. As atividades realizadas devem atender as especificidades da
criança, tendo como principal foco, seu desenvolvimento cognitivo. Dentre as atividades, o brincar é
uma que favorece as crianças. A brincadeira é uma das linguagens que se destacam na infância e é
através dela que a criança significa e ressignifica o mundo, constituindo suas práticas culturais.
Entretanto, no âmbito da Educação Infantil os jogos e brincadeiras tem tido cada vez menos espaço.
A escolarização dessa etapa da educação básica é um fator que tem se agravado e, portanto, é um
aspecto que necessita de atenção. Muitos professores desconsideram o brincar como atividade para
criança, desvalorizando-o como atividade propulsora para o seu desenvolvimento. Engajados na
produção de resultados finais, acabam se esquecendo dos sentidos, motivos e funções que o ato de
brincar exerce no desenvolvimento integral da criança.
Tendo em vista a grande importância do brincar no desenvolvimento afetivo e cognitivo das crianças,
o presente estudo almejou analisar a importância do brincar na educação infantil para que a criança
tenha desenvolvimento integral, e como a escola, e a prática pedagógica vêm tratando o direito do
brincar.
Objetivo
O trabalho proposto teve como principal objetivo, proporcionar o desenvolvimento das crianças, por
meio das brincadeiras, do trabalho coletivo e das atividades lúdicas, bem como de estímulo da
criatividade e da imaginação.
Referenciais teórico - metodológicos
Visando atingir os objetivos propostos, foi realizada uma sequência didática com atividades incluindo
contação de histórias, vídeos, confecção de pipas, brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres.
Utilizamos a contação de história, como ponto de partida para realização das atividades, aproximando
assim as crianças do universo do faz de conta, da fantasia, do brincar. Após cada contação de história,
foram propostas brincadeiras diversas que estavam a ela relacionadas.
Desenvolvimento
Na brincadeira, a criança representa o mundo em que está inserida, transformando-o de acordo com
as suas fantasias e vontades e com isso soluciona problemas. É brincando que a criança expressa
vontades e desejos construídos ao longo de sua vida, e quanto mais oportunidades de brincar a
criança tiver, mais fácil será o seu desenvolvimento. Ela conseguirá lidar com situações novas e
inesperadas, agirá de maneira independente e será capaz de enxergar e entender o mundo fora do
seu cotidiano.
O brincar é um direito da criança, como apresentado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta no Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, que
toda criança tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27, v.01):
O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao
adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal,
transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido,
utilizando-se de objetos substitutos
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Segundo Vygotsky apud Barros (2009), é na brincadeira que a criança consegue vencer seus limites
e passa a vivenciar experiências que vão além de sua idade e realidade, pois o mesmo já permite a
construção do conhecimento sobre o mundo, fazendo com que a criança desenvolva sua consciência.
Dessa forma, é na brincadeira que se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir,
pensar soluções e resolver problemas. Brincando, ela pode desenvolver sua imaginação, interiorizar
situações reais, além de criar e respeitar regras de organização e convivência, que serão, no futuro,
utilizadas para a compreensão da realidade.
Conforme Oliveira (2000) a brincadeira permite também o desenvolvimento do autoconhecimento,
propiciando o desenvolvimento físico-motor, bem como do raciocínio e o da inteligência.
Por esse motivo, ressaltamos a importância do ato de brincar na vida da criança, e o quanto a
brincadeira deve ser valorizada e vivenciada da melhor forma possível tanto no ambiente familiar,
quanto no ambiente escolar.
O brincar para além do espaço familiar é extremamente relevante para a aquisição da aprendizagem,
ou seja, o brincar no espaço escolar é fundamental no processo de aprendizagem da criança, pois a
escola é considerada um dos espaços que estimula e fortalece as relações das crianças, suscitando
novas experiências, sentimentos e conflitos.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 29, v.01):
Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada
para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos e companheiros
com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e
independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais.
De acordo com Barros (2009), o professor é o principal responsável na organização das situações de
aprendizagem, seu trabalho precisa girar em torno das necessidades das crianças, estimulando e
permitindo que outras surjam, mas para que isso aconteça o professor precisa respeita-las como
sujeitos de direitos, de voz, e mais do que isso é preciso saber ouvi-las. A atual realidade no qual nos
deparamos hoje em dia nos ambientes escolares nos mostra que os objetivos das instituições sejam
ela de Educação Infantil ou Ensino Fundamental estão voltados para o treinamento, simplesmente
para o cumprimento de metas e resultados, atividades sem nenhum sentido para criança.
Segundo Barros, o que tem ocorrido nos espaços escolares é a substituição e em alguns casos até a
ausência das brincadeiras tradicionais, de experiências lúdicas, entre outras, por brincadeiras com
fins didáticos, quando na verdade o brincar na escola também deve ser aquele que surja da iniciativa
da criança, o brincar espontâneo. Para a autora, isso não quer dizer que o educador não tenha que
participar dessa atividade, pelo contrário, ele pode e deve brincar com ela, proporcionando novas
oportunidades que no decorrer desse processo, permitam à criança, novas possibilidades de
construção de conhecimento e leitura sobre o mundo.
Para Ferreira (2011) o que está nítido hoje nas instituições de ensino é que o ato de brincar além de
ter pouco espaço nas práticas pedagógicas nem sempre é aceito de uma forma natural. Segundo ela,
as crianças têm que brincar, pois brincando aprendem a participar das atividades pelo prazer de
brincar, sem visar uma recompensa ou temer castigo, mas adquirindo o hábito de estarem ocupadas,
fazendo alguma coisa inteligente, criativa e que faz sentido para elas, mas, mesmo proporcionando
todos esses benefícios, o brincar, a atividade lúdica, nas instituições de Educação Infantil quase
sempre são atividades dirigidas, se tornando menos espontâneas, criativas e prazerosas.
Como ressalta Ferreira, muitas vezes a escola não oferece oportunidades e espaços para a prática da
brincadeira livre, e quase sempre impede que aconteça. Seria valoroso que a escola se apropriasse
da brincadeira, porque isso traria resultados mais relevantes e adequados às necessidades do mundo
de hoje. Apesar da sua importância, a prática da brincadeira na pré-escola ainda é considerada como
um simples passatempo.
Podemos dizer que isso é um desafio, porque nem sempre a instituição de ensino atribui o devido
valor ao brincar, o que acontece no máximo é integrar a brincadeira fazendo uma atividade dirigida,
e também depende do profissional de educação estar preparado para mudanças e usar isso na sua
prática cotidiana.
Nesse sentido, desenvolvemos uma sequência didática, na qual propusemos atividades lúdicas, bem
como brincadeiras, tanto dirigidas quanto livres, mediadas pela contação de histórias. Para dar início
as atividades, registramos cada momento na lousa, reunimos as crianças em roda para assistir o
vídeo – “Papagaio, pipa e pandora, sem cerol pô!!!”. Em seguida, conversamos sobre os cuidados que
se deve ter ao brincar com pipa. Após o vídeo apresentamos o livro: “Voa pipa, voa”, da autora Regina
Renó, e propomos as crianças uma produção textual coletiva e a confecção de um painel com a
história escrita pelas crianças para ser apresentada no último dia da sequência didática. Terminada
as atividades em sala de aula, entregamos para cada criança uma pipa, depois que cada criança
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estava com sua pipa, levamos às ao pátio para brincarem, todas as crianças brincaram, foi muito
prazeroso ver a alegria delas ao brincarem.
Em outro encontro, propusemos uma tarde livre de pintura. Colocamos na arara um painel com o
nome da história. Em seguida organizamos as crianças em roda para contar a história “Como Coça”
da autora Ana Machado, a história foi contada em forma de teatro. Ao término da história dialogamos
com as crianças, as deixamos manusear os fantoches, as placas nas quais havia o nome dos dois
porcos personagens da história, logo após entregamos folhas de papel A-4, pincéis e tinta guache e
com o nosso auxílio, fizeram a pintura do personagem central utilizando a palma das mãos e os dedos,
e ao final fixamos as produções no painel para secar. Terminada esta atividade fomos para o espaço
externo da sala de aula realizar pinturas livres em um cartaz de papel kraft, também para exposição
ao final da sequência didática Com o encerramento desta atividade, levamos as crianças para lavar
e secar as mãos e distribuímos copos e canudos plásticos, detergente e água para brincarem com
bolinha de sabão no pátio.
A leitura ou contação de história estimula a imaginação, contribui para aquisição da linguagem oral,
para afetividade e para a formação crítica do indivíduo, quanto mais cedo à criança for apresentada
a esse mundo, mas facilmente desenvolverá o gosto pela leitura e se tornará um novo leitor, com
possibilidade de ampliar a sua visão de mundo cada vez mais.
A leitura de histórias é um instrumento para o desenvolvimento do ser humano, pois durante o
processo de leitura ou mesmo audição de uma história a criança desenvolve a cognição.
A criança que ainda não sabe ler convencionalmente pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do
professor, ainda que não possa decifrar todas e cada uma das palavras. Ouvir um texto já é uma
forma de leitura (RCNEI, VOL. 3, p.141).
Acreditamos que tais atividades foram primordiais para o desenvolvimento das crianças, pois ao
introduzir a contação de histórias na prática pedagógica aproximamos as crianças do mundo das
palavras. Histórias contadas são momentos de troca e interação entre adultos e crianças, que
proporcionam, também, a introdução destas no universo da fantasia e imaginação, auxiliando-as,
através dos contos de fadas, por exemplo, na resolução de conflitos e superação de seus medos.
Resultados e conclusão
Na escola, o brincar livre nem sempre acontece, pelo fato do cumprimento de tarefas relacionadas à
alfabetização acaba não sobrando tempo para o brincar. Podemos observar, por meio das atividades
realizadas, o entusiasmo das crianças no brincar livre que foi proporcionado e o quanto a contação
de histórias e o brincar contribuíram para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, aguçando a
imaginação, criatividade e curiosidade de modo mais prazeroso. Percebemos a alegria de cada
criança no desenvolver das atividades, e principalmente nos momentos livre para o brincar, pois,
todas participaram inteiramente das brincadeiras, e se envolveram com atenção em todas as
atividades propostas.
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Introdução
De acordo com a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) o PIBID tem
a iniciativa de realizar o aperfeiçoamento e valorização da formação de professores na educação
básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura de projetos de iniciação à docência
desenvolvida por Instituições de Educação Superior (IES) juntamente com escolas de educação básica
da rede pública de ensino. (CAPES, 2010)
Nessa perspectiva os pibidianos do curso de geografia inseridos no ambiente escolar promovem a
inserção de metodologias práticas, através de projetos e atividades base vinculadas aos conteúdos
lecionados em sala de aula. Ações dessa natureza abrangeu alunos do ensino fundamental a partir
do 7° ao 9°ano, inserindo os acadêmicos e a universidade no cotidiano das escolas públicas
promovendo a formação continuada e em serviço.
As inúmeras dificuldades apresentadas no contexto do trabalho, alguns professores se sentem
apreensivos mantendo os rituais rotineiros em sala de aula, desistindo de experimentar novos
caminhos. Outros pautam o trabalho no desejo de promover uma aprendizagem significativa dos
conteúdos que ensinam, inserindo os alunos e articulando intencionalmente seus projetos
profissionais a projetos sociais mais amplos.
Estes últimos não buscam simplesmente recursos técnicos, receitas para um bom ensino, como
muitas vezes se diz. Eles têm intuição de que isso não basta, pois os desafios que necessitam
enfrentar não são simples e passíveis de se resolver com receitas; ao contrário, são complexos e
requerem orientações teóricas seguras, conhecimento da realidade e dos processos da escola,
convicções sobre modos de atuação nessa instituição. (CAVALCANTI, 2010, p.1)
As importantes contribuições do PIBID à formação inicial de professores apresentadas pelos bolsistas
do curso de geografia são: a relação entre universidade e a escola básica, desenvolvida
principalmente por meio da vivencia do cotidiano escolar e pela relação entre teoria e prática; o
desenvolvimento profissional do acadêmico, destacando o aperfeiçoamento da prática docente no
contexto escolar; a valorização da profissão docente, pela adaptação e conscientização das reais
condições de trabalho profissional; desenvolvimento da criatividade por meio da reflexão da prática
docente; formação do professor pesquisador a partir da produção e socialização de novos
conhecimentos sistematizados sobre a prática docente; potencialização do processo de ensino pelo
desenvolvimento de conhecimentos didático-pedagógicos; inserção em suas práticas do trabalho
colaborativo e coletivo integrando profissionais em perspectiva interdisciplinar.
Os bolsistas passam a conhecer diretamente as realidades escolares e o ambiente onde ocorre o
processo de ensino. Adentrar as escolas e realizar observações proporciona trilhar um caminho na
aprendizagem coletiva, refletindo sobre a configuração do currículo escolar, analisando e refletindo a
escola numa perspectiva de atuação profissional. A esse respeito Pimenta afirma que:
[...] a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formandos (ou seja,
tomar a prática existente como referencia para a formação) e refletir-se nela. O futuro profissional não
pode construir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer, não é senão sobre essa base que
o saber, enquanto elaboração teórica se constitui. (PIMENTA 2005, p. 26)
Desenvolvimento
Assim esse trabalho traz um breve relato sobre as contribuições do PIBID na formação docente em
geografia baseada em entrevistas realizadas com ex- pibidianos e acadêmicos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), dando ênfase às contribuições do PIBID para a
formação inicial do acadêmico em geografia, tornando uma ponte fundamental na construção de
conhecimentos e experiências importantes como as aprendizagens adquiridas nas ações
desenvolvidas nas escolas.
O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar as contribuições do PIBID na formação
inicial dos bolsistas acadêmicos do curso de geografia licenciatura, através dos reflexos obtidos pelos
pibidianos nas ações desenvolvidas nas escolas públicas e experiências vividas em sala de aula, pois
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dessa forma essas experiências em sala de aula podem ser divisores de águas na formação de um
docente contribuindo para firmar suas escolhas. Esse texto é de fundamental importância, pois,
proporciona a construção da identidade profissional aos futuros docentes em geografia através da
participação no PIBID que é o grande viés para a formação e capacitação de professores, e oportuniza
aos bolsistas um aprendizado prático da profissão. Um aspecto relevante observado é a melhora no
desempenho acadêmico dos bolsistas gerado por experiências vividas dentro do âmbito universitário
e na extensão de praticas pedagógicas durante os estágios supervisionados.
Nesse contexto o presente trabalho traz como objetivo descrever e analisar as contribuições do PIBID
na formação inicial dos bolsistas acadêmicos do curso de geografia licenciatura, através dos reflexos
nos pibidianos das ações desenvolvidas nas escolas públicas e experiências vividas em sala de aula,
dessa forma, sendo um divisor de aguas na formação de um docente firmando sua escolha
profissional. Assim, o programa proporciona a construção da identidade profissional dos futuros
docentes em geografia um grande viés na formação e capacitação de professores, oportunizando um
aprendizado prático da profissão.
Quando inserido no programa o acadêmico passa a vivenciar um leque de novas realidades e
conhecimentos que geram novas formas de aprendizagem, tanto nos trabalhos realizados
coletivamente como também nos que são realizados nas escolas pelos acadêmicos.
O PIBID origina a oportunidade de poder colocar em pratica toda teoria vivenciada dentro da sala de
aula, contribuindo para a melhoria e para a
qualidade das escolas envolvidas. Portanto, o PIBID
de geografia desenvolve metodologias que colaboram com a aprendizagem e facilitam a apreensão
do conteúdo pelos alunos.
Avaliação do impacto do PIBID na formação do acadêmico em geografia
Para uma melhor analise das contribuições que o PIBID proporcionou na formação inicial dos
acadêmicos ex-bolsistas e proporciona aos acadêmicos bolsistas, está revelada na entrevista como
ferramenta de pesquisa aos acadêmicos classificados respectivamente como ex-bolsista pibidianos
1 e 2 e bolsistas pibidianos 3 e 4, transcrita a seguir.
Os acadêmicos ex-bolsistas questionados sobre as contribuições que são e podem ser oferecidas pelo
PIBID na sua formação inicial em geografia, a entrevista realizada durante o primeiro semestre de
2015, relataram que:
Potencializou a definição de um perfil profissional desde a formação inicial, gerando transformações
no meu olhar sobre a educação, processo de ensino/aprendizagem, escola, ou seja, durante o curso,
mantemos (de forma geral) apenas um olhar de aluno, o PIBID proporcionou uma visão de professor
sobre as coisas (ciente das responsabilidades, entre outros). A partir do PIBID, tive mais facilidade
para desenvolver atividades de estágio, planejamento de aula, domínio da sala de aula, pesquisa.
Proporcionou situações que exigiram maiores responsabilidades como participação como ministrante
em cursos de capacitação de professores da educação básica, pesquisas, apresentação de trabalhos
e publicação de artigos, aumentando meu envolvimento com a vida acadêmica e contribuído com a
melhora da autoestima. (ex-bolsista pibidiano 1).
As experiências e contribuição do Pibid são numerosas. O PIBID proporciona desde cedo os primeiros
contatos com a sala de aula e com os alunos, além da aprimoração dos conhecimentos que são de
fundamental importância para atuação como futuros docentes. Favorece conhecer a realidade das
escolas e dos alunos e analisar as dificuldades que alguns alunos possuem em relação à Geografia e
como atender suas necessidades e carências. Perder o medo de se expressar em público. Continuar
em busca de conhecimentos, trabalhar de forma fácil, com utilização de jogos didáticos e
experimentos e ainda acarretar uma formação crítica e reflexiva do sistema educacional. (ex-bolsista
pibidiano 2)
Já para os bolsistas pibidianos entrevistados:
Fazer parte do Pibid não era uma das minhas intenções na faculdade, até mesmo porque não queria
ser professora. Após a insistência de uma amiga decidi fazer parte do Pibid e hoje enxergo o ‘ser
professor’ como minha futura profissão. Ele é uma parte importante na formação do graduando. O
Pibid possibilita que coloquemos em prática tudo aquilo que ouvimos em sala de aula, desde a
maneira de falar até a maneira que vamos escrever na lousa, podendo colocar em pratica nossas
ideias e exercícios, dando base para o nosso futuro. (Bolsista do Pibid 1)
O Pibid se tornou algo importante na minha vida, pois ele me deu a chance de conhecer o outro lado
da profissão, estar na sala de aula podendo aplicar atividades que vai acrescentar um bom
aprendizado para os alunos me deixa completa, poder ajuda-los e ver todos aqueles sorrisos no final
de cada atividade mostra que o meu dever para aquele dia foi cumprido. (Bolsista do Pibid 2)
O Pibid tem, para mim, uma importância que vai além das experiências de sala de aula, o programa
contribuiu com conhecimento pratico e também, com um melhor entendimento do que esta por traz
da simples atitude de ensinar, como por exemplo, construção e importância de planos de aula, planos
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de trabalho, postura diante de certas situações dentro e fora de sala de aula, comportamentos e etc.
(Bolsista do Pibid 3)
Considerações finais
Assim, afirma-se que o PIBID proporciona aos bolsistas conhecimento e vivencia da sala de aula
trocando experiências com os professores em exercício, se preparando e capacitando para o
processo de formação inicial e continuada para carreira docente. Essa formação acontece na
participação e no contato direto com a realidade das escolas, através da convivência do dia-a-dia
escolar, observando situações que o futuro professor pode se deparar em sala de aula e adequar às
suas praticas.
Ressalta-se que o primeiro contato que os bolsistas mantêm com a escola/alunos influencia no seu
desempenho, na vida acadêmica por todos os componentes curriculares principalmente estágios,
pratica de ensino, e realizando uma regência com seguridade.
O acadêmico passa a sintonizar sua prática docente com o contexto atual no ensino. Neste caso sendo
beneficiado o bolsista e o aluno que é integrado nas atividades dinâmicas aplicadas pelos bolsistas
em sala de aula. A escola como espaço de aprendizagem torna tanto o aluno quanto os acadêmicos
bolsistas captadores de ideias, na compreensão do conteúdo formando opiniões e críticas, criando
metodologias e dinâmicas de ensino fortalecendo sua docência.
Mediante aos dados analisados, percebeu-se que o PIBID de geografia contribui de forma consistente
na formação inicial do professor, e proporciona aos acadêmicos conhecer e vivenciar uma sala de
aula e trocar experiências com os alunos. O programa abre portas para estruturar os conhecimentos
obtidos na universidade, construindo sua prática a partir da aproximação entre formação e realidade
escolar.
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A influência da Sequência Pedagógica “Água e suas Propriedades” na
aprendizagem do Ensino Fundamental.
Ciências Biológicas - CPTL
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lala.ottoni@gmail.com
SIGAKI, J. C.
SOARES, V. S.
Palavras-chave: propriedades da água; sequência didática; inovações educacionais
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
As sequências didáticas satisfazem de maneira adequada muitas condições que fazem com que a
aprendizagem possa ser mais significativa possível e (ZABALA, 1998), é definida como um conjunto
ordenado de atividades estruturadas e articuladas para consecução de um objetivo em relação a um
conteúdo concreto (ZABALA, 2002). Partindo disto, o PIBID da Biologia/UFMS, em parceria com a
Escola Estadual Padre João Tomes propôs a execução de uma sequência didática com o tema
referente à água e suas propriedades com alunos dos sextos anos. Esse tema foi escolhido por ser
parte do PCN – Parâmetro Curricular Nacional do sexto ao nono ano, e teve como objetivo a
compreensão dos alunos no que se refere a conceitos básicos de ciências como a estrutura molecular
da água, ciclo, estados físicos e aplicação ao meio, visto que a água é a substância mais abundante
nos sistemas vivos, perfazendo 70% ou mais da maioria dos organismos (LEHNINGER, 2014).
Objetivos
O objetivo do presente trabalho foi abordar o tema água e suas propriedades em sala de aula de
maneira mais eficaz que o habitual utilizando-se da sequência didática e posteriormente, determinar
se o conhecimento construído pelos alunos por intermédio desse novo método educacional foi mais
satisfatório.
Referenciais Teóricos e Metodológicos
A metodologia foi conduzida principalmente através dos referenciais teóricos de ZABALA (1998) onde
a sequência didática é definida como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim
conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. Sabendo também que Vygotsky tem como um
de seus pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação
com o outro social (OLIVEIRA, 1990) e que para Piaget, as origens das manifestações lúdicas
acompanham o desenvolvimento da inteligência vinculando-se aos estágios do desenvolvimento
cognitivo (SILVA, 2011). Esta sequência pedagógica foi elaborada com o intuito de aplicar o conteúdo
de maneira lúdica e interativa através de rodas de conversa, vídeos e dinâmicas, para que haja um
aprendizado abrangente e integrado ao tema. Para o efetivo desenvolvimento das atividades optouse pelo uso da sala temática, que proporciona um ambiente agradável e distinto das salas de aulas
comuns onde se conta com tecnologias disponíveis para a interação com os alunos, a fim de tornar
as atividades mais fáceis e prazerosas. Assim sendo, o PIBID da Biologia/UFMS em parceria com a
Escola Estadual Padre João Tomes, Três Lagoas – MS propôs uma sequência didática sobre a água e
suas propriedades dividida em três encontros e aplicada aos alunos dos sextos anos A e B do Ensino
Fundamental.
O primeiro passo da sequência pedagógica foi a aplicação de um questionário diagnóstico oral. O
intuito deste método é mensurar o nível de conhecimento prévio dos alunos sobre o tema proposto.
A partir disto, a explicação do novo conteúdo pretende enfatizar os pontos de maior dificuldade
apontados pelos alunos, pois, segundo Zabala (2002), não é possível ensinar nada sem partir de uma
ideia de como a aprendizagem se produz (conhecer as teorias).
Segue a lista de questões utilizadas no questionário diagnóstico:
1.
O que vocês sabem sobre a água?
2.
Como é a molécula de água?
3.
Como funciona o Ciclo da Água?
4.
Quais suas propriedades?
5.
Quais os seus estados físicos?
No segundo momento, ocorreu a abordagem da matéria preceituando os pontos que se apresentaram
defasados no questionário diagnóstico e introduzindo conceitos relevantes para a formação dos
estudantes. De forma geral, foi uma explicação rápida e interativa ao passo que seria exposto um
vídeo e posteriormente uma explicação complementar do assunto.
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Em seguida, foi apresentado à classe um vídeo em forma de desenho animado com o tema “Ciclo da
Água”, com o intuito de clarear o conteúdo previamente abordado. Foi utilizado o método áudio visual
como meio didático, tendo em vista que “as inovações tecnológicas devem provocar mudanças no
cotidiano escolar. Torna-se vital que em sala de aula se aprenda a utilizar as novas tecnologias” (SILVA
CRUZ, 2007).
A quarta etapa da sequência se direciona para outra explicação do conteúdo de forma que pudesse
ser revisado o que havia passado anteriormente e elucidando o que não tinha, de fato, sido assimilado
por eles. Logo após, foi efetuada uma dinâmica de forma lúdica utilizando um jogo, o qual se
denominou de “pega-pega de moléculas”, onde os alunos firmaram o conceito da estrutura molecular
da água, e fizeram duplas nomeadas como hidrogênio, a fim de capturar um colega nomeado de
oxigênio e formar a molécula da água (H2O).
Por fim, para encerrar foi solicitado um texto para alunos onde os mesmos discorreram sobre tudo o
que haviam aprendido com a sequência aplicada.
Na quinta e última etapa da sequência didática, foi brevemente relembrado o tema abordado nos
outros encontros, e proposto a eles que elaborassem um pequeno texto para medir o que eles se
recordavam, visto que dos primeiros encontros para o último passaram-se aproximadamente três
semanas.
Resultados e Conclusões
De forma geral, cerca de 80% alunos das duas turmas avaliadas, dos sextos anos A e B, assimilaram
grande parte dos conceitos trabalhados em sala como as propriedades da molécula de água e seus
estados físicos, citaram a importância da água na vida dos seres vivos. Segue alguns textos
produzidos pelos alunos na última etapa da sequência:
“Eu lembro, que no vídeo que vimos mostrou o ciclo da água onde mostrava todo o caminha da água
em forma de desenho. Mas eu também me lembro do ciclo da água, que mostra: Precipitação que é
a chuva, transpiração [...]. E também me lembro das moléculas da água: H2O, dois hidrogênios e um
oxigênio.”
“[...] a água também precisa passar por vários processos para ser consumida.”
“A importância da água no mundo é que todos nós usamos água, até na gente, nosso corpo é 72%
água, nisso todos temos água. [...] A água também tem 3 estados físicos: gasoso, sólido e liquido.”
Com base nos textos apresentados averígua-se que os alunos atingiram o objetivo proposto:
compreender a estrutura molecular, propriedades físicas e químicas e assimilação das etapas do ciclo
da água. Conclui-se, portanto, que o uso de inovações educacionais deve ser utilizado em sala de
aula.
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A paródia como um caminho para discussões sociais nas letras de rap
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
As dimensões de ensino-aprendizagem, dentro do âmbito escolar atual, estão cada vez mais expostas
aos novos meios tecnológicos, que resultam na necessidade de renovar as habilidades de leitura e
escrita nas escolas. Entretanto, ao considerarmos essa carência de ampliação da utilização dos
recursos disponibilizados pelas TICs (tecnologias de informação e comunicação), ainda persistem
muitas dificuldades no uso dessas ferramentas para fins pedagógicos.
As concepções do senso comum, que ainda estão presentes nas didáticas escolares, priorizam os
gêneros pertencentes ao cânone como base para o exercício de ensino-aprendizagem dos gêneros
textuais. Essa problemática acaba se tornando um dos principais motivos que geram dificuldades e
confusões nos aprendizes quando envolvidos no processo de atribuição de sentido dos textos, pois
estão submetidos ao contato direto com várias diversidades textuais – muitas vezes encontradas
dentro das mídias –, que são deixadas de lado ao invés de serem usadas como um caminho para
abrir possibilidades de criação e interpretação de textos, vídeos, músicas e ferramentas disponíveis
na internet.
A partir desses questionamentos, o principal objetivo proposto por esse trabalho é reconhecer os
meios tecnológicos como uma ferramenta didática para auxiliar alunos e professores no âmbito
escolar, visto que:
... a presença das tecnologias digitais em nossa cultura contemporânea cria novas
possibilidades de expressão e comunicação. Cada vez mais elas fazem parte do nosso
cotidiano e, assim como a tecnologia da escrita, devem ser adquiridas (ROJO; MOURA,

2012, p.37).
Os gêneros textuais manifestam em suas esferas questões sociais expressivas, comunicativas e
culturais que fazem parte do cotidiano dos alunos, para, então, desenvolver novas possibilidades e
habilidades de comunicação e expressão ao produzir textos.
Para conseguirmos identificar as preferencias e conhecimentos prévios dos alunos, foi aplicado o
questionário Práticas e usos da internet e de outras tecnologias na turma do 1º F do ensino médio da
Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, que serviu de base para a elaboração de uma sequência
didática que visa o envolvimento dos alunos com questões sociais e o uso das tecnologias para
auxiliar nas produções textuais. Ao propor os estudos de gêneros, somados aos métodos de
multiletramento, optamos por trabalhar música e paródia, visto que, além de serem temas de
interesse dos alunos, são produtos culturais passíveis de transformação.
Além de ser o segundo estilo musical preferido pelos alunos contendo 18% do total de votos de
preferência da turma, as letras de RAP proporcionam reflexões de cunho social, por isso, esse estilo
musical foi escolhido para que, junto ao gênero textual paródia, que segundo Sant’Anna (1988, p.7)
“é um efeito de linguagem que vem se tornando cada vez mais presente nas obras contemporâneas”,
resulte em discussões que despertem a criatividade e o senso crítico dos participantes deste projeto,
que, ao atribuírem uma ressignificação ao texto durante o processo de produção das paródias,
tornam-se criadores de sentido e despertam seus instintos interpretativos.
Os procedimentos de multiletramento, sejam metodológicos ou teóricos, contribuem
concomitantemente com as práticas escolares, pois segundo Rojo e Moura (2012):
... trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o uso de
novas tecnologias de comunicação e de informação (“novos letramentos”), mas caracterizase como um trabalho que parte das culturas de referência do aluno (popular, local, de massa)
e de gêneros, mídias e linguagens por eles reconhecidos, para buscar um enfoque crítico,
pluralista, ético e democrático – que envolva a agencia – de textos/discursos que ampliem o
repertório cultural, na direção de outros letramentos. (ROJO; MOURA, 2012, p.8)

Partindo do princípio de multiletramento, podemos ampliar o leque de possibilidades para enfatizar o
propósito principal deste trabalho, que é abranger toda e qualquer possibilidade de inclusão de novas
ferramentas com propósitos pedagógicos como áudios, vídeos, imagens e textos não-verbais, para
viabilizar novas fontes de informações que vão além das escritas manuais.
Os resultados esperados deste trabalho consistem em levar o aluno a internalizar os usos das
tecnologias da informação e comunicação como portas de entrada para mudanças nos hábitos de
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ensinar e aprender, não só no campo das aulas de produções interativas, mas também em todas as
outras áreas educacionais do saber.
A Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos está localizada na área urbana e periférica de Campo
Grande/MS, no bairro Jardim Parati. O bairro tem áreas bem movimentadas, mas também outras
mais desertas. A escola fica próxima a principal via do bairro, Avenida da Divisão. Ela ocupa um grande
espaço no Parati, possui uma grande área de pátios ao ar livre, contudo os alunos apenas podem
circular no pátio coberto mais próximo às salas de aula. A escola Maestro Heitor Villa Lobos possui
ensino médio e fundamental e está equipada com meios tecnológicos suficientes para suprir os novos
letramentos digitais ao ensino de seus alunos. Foi feita uma parceria com a professora titular da
disciplina “Produção Interativa” que cedeu suas aulas para a execução do projeto.
Proposição de material didático e evidências para o uso das TICs
Baseadas no resultado do questionário, em uma fundamentação teórica e devido aos recursos
tecnológicos presentes na escola participante do projeto, o trabalho, em andamento, propõe em sua
execução seis aulas divididas em três módulos seguindo a seguinte sequência didática:
Módulo I: Introdução ao gênero RAP e as discussões sobre problemáticas sociais – Após a elaboração
da sequência didática, a primeira aula foi realizada em 19 de agosto de 2015. Na sala de vídeo da
escola, apresentamos o projeto, falamos sobre a Universidade, sobre o PIBID, sobre o uso das TICs
(Tecnologia da Informação e da Comunicação) na escola e sobre a atividade avaliativa a ser
desenvolvida por eles após aulas e discussões, a saber: os alunos de forma colaborativa e interativa
escreverão uma paródia contendo alguma questão social como crítica e produzirão um vídeo, como
uma espécie de videoclipe para a letra escrita. Na segunda parte da aula, começamos o trabalho com
a sequência didática: foi apresentado o gênero musical RAP (no âmbito de seu percurso histórico) e
a sua importância para as discussões sobre diversas questões sociais. Na sequência, exibimos o clipe
da música “Diferenças” do cantor Rael da Rima para realizar uma discussão sobre o conteúdo da
letra, que trata de diferenças sociais. Os alunos, antes tímidos, aos poucos contaram sobre suas
experiências e deram opiniões sobre o tema.
A segunda aula, realizada em 2 de setembro de 2015, aconteceu na sala de vídeo, reproduzimos a
música “Sucrilhos” do cantor Criolo e apresentamos uma entrevista dele. Na entrevista, o cantor está
acompanhado de seu pai, juntos contam suas trajetórias de vida, preconceitos que já tiveram que
enfrentar e descrições de como foram suas vidas nos centros periféricos. Levamos os alunos para a
sala de aula e comentamos mais algumas curiosidades acerca do cantor e sua história de vida para
posteriormente realizarmos mais uma discussão sobre os conteúdos propostos e para, a partir das
ideias debatidas na aula anterior e na presente aula, tirarmos temas que poderiam ser tratados nas
paródias que seriam produzidas por eles posteriormente. Na lousa e com a participação ativa dos
alunos, os temas extraídos foram: desigualdade social, política, criminalidade, drogas, racismo,
família, bullying, escola/estudo/formação, consumismo, feminismo, trabalho, entre outros.
Módulo II: Inserção ao gênero textual paródia e seus modelos – A terceira aula foi ministrada em 9 de
setembro de 2015, em um primeiro momento, ainda na sala de aula, fizemos uma linha do tempo na
lousa para situar os alunos dos conteúdos já estudados, realizando uma breve retomada das aulas
anterior. Ademais, introduzimos o gênero textual paródia com uma explicação teórica voltada para
seus aspectos formais quanto gênero textual, bem como, sua estrutura, seu estilo e seu conteúdo
temático, que pode ser o humor, a crítica, entre outros. Em um segundo momento, após a
apresentação do gênero paródia, encaminhamos a turma para a sala de vídeo da escola e mostramos
aos alunos diversos exemplos de paródias feitas por estudantes de outras escolas, por vloggers do
Youtube, dentre outros. Com os exemplos, os alunos tiveram uma noção visual e mais “palpável” do
que é a paródia e a partir dos modelos expostos, nossa intenção foi de proporcionar à turma reflexões
sobre qual tema e música escolher para sua paródia. Também, neste dia, foram divididos os grupos
para a execução do trabalho final.
Módulo III: Uso de tecnologias para execução das atividades propostas – A quarta aula, executada em
16 de setembro de 2015, na sala de vídeo, foi dedicada à introdução à ferramenta Windows
MovieMaker, o editor de vídeo que será utilizado.
Por conta do número de computadores e pelo sistema dos computadores da sala, dividimos os alunos
em trios (pedimos aos mais experientes com as mídias digitais que se juntassem aos menos
experientes), para que eles realizassem uma atividade de treinamento para a produção final. A
atividade proposta foi a produção de vídeos com pouca duração, que tratasse sobre algum dos temas
extraídos dos debates. Assim, eles conseguem adquirir prática com a ferramenta. Nós fornecemos
áudios e vídeos para compor a produção deles, mas também deixamos o acesso à internet livre para
que eles pudessem acrescentar mais conteúdo à tarefa.
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No dia 30 setembro de 2015, quinta aula, iniciou-se a produção das paródias dos grupos. A sexta
aula, 7 de outubro, também foi dedicada à escrita. Entretanto, ainda não ocorreu a aula de devolução
das letras para a correção e gravação do vídeo.
Considerações finais
A Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos possui recursos tecnológicos que devem ser explorados
para a elaboração de aulas interativas e que reconheçam a diversidade cultural e o cotidiano dos
aprendizes, são eles: sala de vídeo, biblioteca, dois laboratórios de informática e aparelhos projetores.
A inserção do projeto na disciplina Produção Interativa almejou a construção de conhecimento
individual e coletivo, além disso, considerou a diversidade cultural, trazendo as diferenças para serem
discutidas dentro sala de aula, levando os alunos ao protagonismo social, ampliando suas esferas de
conhecimento, criando objetos que condizem com sua realidade e, levando-os a se familiarizarem
com as mídias no ambiente escolar.
Durante a produção do clipe, conseguimos observar que os alunos desenvolveram autonomia ao se
ajudarem por meio de diálogos e troca de ideias, pois possuíam muitas dificuldades em desenvolver
postura crítica e reflexiva diante do desafio que lhes foi proposto. Também, puderam se conhecer
melhor e descobrir os talentos do outro, como, por exemplo, o colega que toca algum instrumento
musical, o que possui facilidade para rimar, o que tem facilidade em escrever sobre sua realidade,
entre outros. Ademais, chegamos à conclusão de que instigar os estudantes a desenvolverem o senso
crítico por meio do seu contexto social e das mídias é de suma importância para promover um
desenvolvimento satisfatório para a proposta final. Outro ponto que não deve ser deixado de lado é a
importância dos trabalhos interdisciplinares, pois, ao trabalhar questões sociais de cunho reflexivo,
não devemos desassociá-los às disciplinas como História, Sociologia, Artes e Língua Portuguesa.
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A reflexão sobre a prática da sequência didática na formação do
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Natureza do Trabalho: Relato de Pesquisa
Introdução
A sociedade brasileira é formada por diversas etnias e escolher temas transversais para se trabalhar
em sala de aula colabora para criar um meio em que todos aprendam a respeitar as diferenças. Os
temas transversais tendem a incluir no currículo escolar questões sociais que enriquecem através da
diversidade de temas contextualizados e trabalhados de acordo com as diferentes experiências do
individuo na sociedade.
Ser professor reflexivo, de acordo com Alarcão (2000), abarca questões como quem sou, as razões
pelas quais faço, o que faço e, principalmente, ter consciência do seu lugar na sociedade. A autora
acredita que o professor precisa agir ativamente no ambiente em que atua, desde o funcionamento
da escola até o bem maior que é a formação cidadã do aluno.
Não pretendemos com a descrição da sequência didática oferecer algo pronto, uma receita,
pretendemos compartilhar experiências e a partir delas refletir para uma mudança constante em sala
de aula, considerando a heterogeneidade dos alunos. Nesse contexto, o presente artigo propõe uma
reflexão do aluno pibidiano enquanto professor regente, em face de uma sequência didática que visou
trabalhar a “Pluralidade Cultural”, dialogando sobre a história na disciplina de Língua Portuguesa.
Objetivos
Refletir sobre a prática da sequência didática na formação do aluno pibidiano e contribuir para a
propagação de uma ação consciente e transformadora.
Fundamentação teórica
O PIBID, Programa de Bolsa de Iniciação à docência, na Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (PIBID/UFMS), possui como objetivos integrar as atividades desenvolvidas no espaço
escolar na formação inicial dos acadêmicos dos cursos de licenciatura; colaborar com a melhoria dos
Projetos Pedagógicos desses cursos; colaborar com a formação inicial dos licenciandos por meio da
reflexão sobre o ensino no âmbito da realidade escolar; contribuir com a melhoria do ensino básico
do estado por meio do desenvolvimento de atividades de docência e apoio à docência; e contribuir,
por meio da divulgação de suas ações, para a melhoria do ensino em escolas que não atua
diretamente.
O grupo Letras/ Português CPTL "Leitura, interpretação e produção de textos na educação básica"
considera necessário o ensino sistematizado, fundamentado na comunicação oral e escrita. Para
tanto essa sistematização articula-se com a sequência didática, com módulos sequenciados e
organizados para melhorar uma determinada prática de linguagem. As sequências didáticas de
acordo com Dolz e Schneuwly (2004, p. 43) “buscam confrontar os alunos com práticas de linguagem
historicamente construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a oportunidade de reconstruí-las e dela
se apropriarem”.
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) definem a sequência didática como uma organização sistemática
de um conjunto de atividades escolares e possui como principal instrumento o gênero textual oral ou
escrito. Uma sequência didática pretende ajudar o aluno a compreender melhor o gênero textual,
dessa maneira ela oferece aos alunos práticas de linguagem novas.
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) representaram a sequência didática pelo seguinte esquema:
Inserir figura
Fonte: DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY,2004, p. 98
A apresentação inicial visa expor o projeto, seu produto final e o gênero a ser estudado preparando o
aluno para a produção inicial. Esta pretende possibilitar ao professor a avaliação das capacidades já
adquiridas e adaptar o planejamento às possibilidades reais da turma, ou seja, ela regula a SD. Os
módulos trabalham os problemas identificados na produção inicial e oferecem aos alunos
instrumentos para superá-los. E na produção final o aluno tem a oportunidade de pôr em prática o
que aprendeu durante os módulos, por meio do gênero textual.
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Assim, a SD vai do complexo para o simples e, no final, para o complexo novamente. Primeiro a
produção inicial, complexa por ser a representação do gênero textual, e depois os módulos, simples
porque trabalham as capacidades necessárias ao domínio do gênero em etapas, e a produção final,
complexa por ser a representação do gênero textual com suas capacidades desenvolvidas.
Os gêneros textuais são fenômenos históricos conectados com a vida cultural e social que colaboram
para a ordem e estabilidade das atividades comunicativas diárias. Esse fato se mostra uma excelente
oportunidade de aprendizagem nos mais diversos usos da língua.
Para Marcuschi (2002) os gêneros não são instrumentos estagnados e imutáveis da ação criativa,
são maleáveis e dinâmicos, surgem a partir de necessidades socioculturais e se caracterizam por
aspectos sociocomunicativos e funcionais. Ou seja, são de natureza linguística, porém não se definem
por essa característica, caracterizam-se pela natureza funcional e interativa. Hoje há inúmeros
gêneros tanto na oralidade quanto na escrita.
Bronckart apud Marcuschi (2002) afirma que os gêneros são instrumentos importantes para a
socialização, isso significa dizer que eles operam em situação sócio-histórica. Além disso, são formas
socialmente desenvolvidas em práticas comunicativas.
Todo gênero se define por três dimensões essenciais:
1) os conteúdos que são (que se tornam) divisíveis por meio dele; 2) a estrutura (comunicativa)
particular dos textos pertencentes ao gênero; e 3) as configurações específicas das unidades de
linguagem, que são sobretudo traços da posição enunciativa do enunciador, e os conjuntos
particulares de sequências textuais e de tipos discursivos que formam sua estrutura. (DOLZ;
SCHNEUWLY, 2004, p.44)
Para Dolz e Schneuwly (2004) a melhor alternativa para trabalhar o ensino dos gêneros textuais é
envolver os alunos em situações concretas de uso da língua, de modo que consigam, de forma criativa
e consciente, eleger meios apropriados aos fins que se desejam alcançar. É necessário ter a
consciência de que a escola é um lugar de comunicação e as situações escolares proporcionam
ocasiões de produção e reprodução de textos.
Essas ocasiões são proporcionadas por meio da linguagem, que de acordo com Geraldi (1993), é vista
como uma atividade constitutiva, coletiva, histórica e social. Sabendo que a linguagem é fundamental
para o desenvolvimento do ser humano e que ele necessita dela para compreender o mundo e nele
agir, ela usa dessa coletividade para encontros de posições porque assim, elas se tornam públicas.
Dessa maneira é importante pensar em ensino de língua portuguesa não limitada a linguagem, mas
sim a partir da linguagem.
Sabe-se que toda língua é um patrimônio cultural, um bem coletivo. A maneira que nos apropriamos
dela (em todo convívio social, família, amigos, escola e outros agentes) determina os usos que dela
são feitos nas práticas sociais do dia-a-dia.
Os textos são meios importantíssimos para o ensino e a aprendizagem de uma língua, pois, sempre
revelam usos diferentes da língua e levam a reflexões, contribuindo para a criação de competências
e habilidades específicas como algumas citadas pelo Brasil (2002), o reconhecimento, a produção, a
compreensão e a avaliação de uma produção textual própria ou alheia.
Percebe-se a importância das competências e habilidades também na aquisição e no
desenvolvimento dessas competências, o aluno do ensino médio deve estar apto para analisar e
interpretar, dialogar com pessoas e textos no próprio ato de interlocução, para assim, conseguir
intervir nessa situação interlocutora e produzir seu próprio texto oral.
Para a Educação nos tempos modernos observa-se a necessidade de uma formação de professores
que busque desenvolver competências como analisar e compreender os contextos histórico, social,
cultural e organizacional e o alcance de uma postura reflexiva do cotidiano das atividades escolares,
possibilitando que aconteça uma mudança em sua identidade profissional. Entende-se que a
formação profissional implica que educar vai além de passar informações ou indicar um caminho, é
oferecer opções entre muitos caminhos para que cada um escolha o que vá de encontro com seus
valores.
Um “professor reflexivo” não deve se limitar ao que aprendeu com a teoria ou então por apenas ao
que já se passou em aulas anteriores. Ele precisa estar constantemente descobrindo maneiras para
se aperfeiçoar e acreditar que tudo o que o rodeia serve para aprimorar sua prática de lecionar e ter
contato com outros professores, fazer seu caderno reflexivo colocando os pontos fortes e fracos da
aula.
Como afirma Alarcão (2003) em seu artigo sobre Professores reflexivos em uma escola reflexiva:
O professor não é o único transmissor do saber e tem de aceitar situar-se nas suas novas
circunstâncias que, por sinal, são bem mais exigentes. O aluno também já não é mais o receptáculo
a deixar-se rechear de conteúdos. O seu papel impõe-lhe exigências acrescidas. Ele tem de aprender
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a gerir e a relacionar informações para transformá-las no seu conhecimento e no seu saber.
(ALARCÃO, 2003, p. 01)
O professor precisa de competências como a aptidão para enfrentar várias situações análogas, agindo
de uma forma apropriada e criativa usando de saberes, valores, atitudes, da percepção e de
raciocínio. O desenvolvimento de práticas reflexivas do professor pode contribuir para o
desenvolvimento de competências reflexivas em seus alunos. Alarcão (2003) diz que a noção de
competência além dos conhecimentos inclui ter capacidades de saber o que fazer e como fazer, pois
em sala de aula deve haver situações de aprendizagem e não de mera reprodução de conteúdos, nas
quais o aluno venha a participar mais da aula e se aproprie daquele conhecimento para a vida e não
o limitando apenas a uma avaliação.
A avaliação está presente em todo o processo educativo. Ao planejar seu trabalho ou selecionar
recursos e atividades o professor está avaliando a capacidade do aluno de fazer o que irá propor e,
da mesma forma, estará avaliando a adequação de sua proposta aos interesses do aluno e aos
resultados gerados.
O profissional da educação está entrando em contato com as dinâmicas que podem transformar a
Educação. O professor tem a tarefa de mediar o processo de ensino-aprendizagem e não deve propor
atividades com questões que busquem uma resposta singular e neguem aos alunos a oportunidade
de construção do conhecimento. Essa construção faz com que os alunos sintam-se sujeitos de sua
própria história e não meros repetidores e expectadores.
Os Educadores devem participar da construção e do desenvolvimento de uma ação educativa
consciente, que promova no aluno suas potencialidades e capacidades de criar soluções e respostas
adequadas, ou seja, uma consciência cidadã. Exercer este papel só é possível se o professor for um
profissional reflexivo, agente de sua própria formação, e estimulador da formação do educando,
mediando a construção do conhecimento com atividades desafiadoras, criativas e significativas,
possibilitando aos alunos tornarem-se sujeitos participantes, autônomos e críticos em relação ao
contexto em que estão inseridos.
As Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a Educação Básica fazem ainda
menção específica ao conhecimento advindo da experiência: É um tipo de conhecimento que não
pode ser construído de outra forma senão na prática profissional e de modo algum pode ser
substituído pelo conhecimento ‘sobre’ esta prática. Saber - e aprender - um conceito ou uma teoria é
muito diferente de saber - e aprender - a exercer um trabalho. Trata-se, portanto, de aprender a ‘ser’
professor (...) (BRASIL, 2002, p.244)
Metodologia
O caminho metodológico utilizado neste trabalho focou na pesquisa-ação como uma oportunidade de
desenvolver o conhecimento teórico e prático de licenciandos do curso de Letras. Uma vez que esse
tipo de pesquisa é uma intervenção caracterizada por ter ênfase no conhecimento de uma realidade
específica, ou seja, ocorre de acordo com uma situação particular.
Para a realização deste estudo participaram três alunas do grupo PIBID de Letras CPTL/UFMS,
formado por quatorze pibidianos, duas professoras supervisoras e uma coordenadora. O grupo atende
a duas escolas estaduais de Três Lagoas/MS, mas este artigo retrata apenas o trabalho realizado nas
turmas do 2º e 3º anos do ensino médio de uma das escolas. As pesquisas teóricas e o planejamento
aconteceram no LELET (Laboratório de Ensino de Letras) de forma colaborativa entre todo o grupo
PIBID de Letras.
Esta pesquisa é conduzida em cinco etapas de coleta de dados: a) leitura teórica- pesquisa sobre o
ensino, linguagem e pluralidade cultural, que se sucedeu com a participação de todo o grupo que se
preocupou em buscar teóricos que exploram esses temas; b) observação- o licenciando aproximandose da realidade a partir do diagnóstico, em sala de aula, a partir do qual os problemas são analisados
e as hipóteses são desenvolvidas; c) planejamento- após o reconhecimento dos espaços e das turmas
é elaborada a SD; d) intervenção- a aplicação da SD; e e) reflexão- é pensar, atribuindo sentido à sua
atuação profissional.
A observação é um momento importante de análise metodológica e conhecimento do campo de
intervenção, assim como também dos alunos que participarão da mesma. Alguns dos principais
objetivos são conhecer as regras que conduzem as aulas, assim como a dinâmica entre professor e
aluno no processo de ensino-aprendizagem.
Após a observação foram elaboradas dezesseis aulas, por meio de SD, que objetivaram trabalhar com
o tema “identidade africana” explorando discursos de líderes negros da história, abordando as cinco
competências exigidas para uma boa redação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
Na apresentação inicial foi exposto o projeto e seu objetivo de trabalhar com o gênero redação do
ENEM e com a pluralidade cultural, em seguida foi a vez de os alunos se apresentarem. Para a
produção inicial começamos uma discussão e propusemos a escrita de uma redação acerca do tema
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compilado do ENEM 2007: “A construção de uma sociedade mais justa: ações contra a
discriminação”.
A SD foi dividida em três módulos que abordaram respectivamente o tema, mostrando os discursos
dos líderes negros, a luta das mulheres negras e a situação dos negros na sociedade atual; a
gramática que aborda as cinco competências para uma boa redação do ENEM e os erros mais
frequentes das redações; e os tipos textuais dissertação e argumentação.
Essa sequência necessitou de produtos para serem apresentados na comemoração do dia da
consciência negra que acontece todos os anos na escola. O nosso projeto evidenciou a linguagem e
desse modo como produto final os alunos escreveram uma redação com o mesmo tema da produção
inicial, desta alguns trechos marcantes foram expostos em sala temática, em um painel interativo. Os
alunos também elaboraram, com a supervisão das pibidianas, apresentações de música e danças da
cultura negra.
Refletir sobre alguns pontos principais que serão trabalhados na aplicação de uma sequência didática
é tornar as aulas prazerosas sem perder o objetivo principal, buscar melhores ferramentas para se
utilizar e aperfeiçoar a maneira de utilizá-las. Essas ferramentas são pensadas no processo de
observação.
Resultados
Nas observações feitas nas turmas, foi possível diagnosticar as dificuldades existentes sobre como
fazer uma redação. Assistimos aulas nas quais os alunos apresentaram trabalhos com os temas:
manifestações populares, variação linguística, desafios da saúde pública, consumo de álcool entre
adolescentes e água e sustentabilidade. Em outra aula de observação também tivemos contato com
a construção de uma redação com o tema: O que é ser criança na idade contemporânea? (tema
sugerido pelo livro didático do professor regente). Por meio dessas observações, percebemos que os
alunos tinham grandes problemas em desenvolver argumentos, aprofundar-se no conteúdo e
encontrar soluções e medidas. Assim, ao refletirmos sobre a SD que seria aplicada nessa turma,
vimos a necessidade de produzir mais atividades que propunham ao aluno maior reflexão da leitura,
construção textual e debates em sala.
Através da observação é possível diagnosticar os problemas principais das turmas e assim elaborar
uma SD que supra as necessidades da sala em geral. O trabalho das pibidianas é sempre promover
o diferenciado, sair das aulas monótonas do dia a dia e promover algo diferente e ousado, objetivando
um maior aprendizado e levando ao aluno momentos prazerosos e inesquecíveis. Nem sempre as
atividades conseguem atingir todos os alunos da mesma maneira, pois entendemos que a sala é
heterogênea e que cada um tem seu tempo de aprendizagem. Entretanto, nunca nos limitamos a
passar apenas o que estava na SD, uma vez que a cada dia nos deparávamos com situações
inusitadas que nos exigiam maneiras diferentes de conduzir a aula. Um exemplo disso foi quando
uma aluna precisou levar o filho bebê para a sala e tivemos que tirar a atenção da criança e trazer o
foco para a disciplina.
Diante da realidade das escolas públicas atuais, das dificuldades do ensino, sabemos que, como
futuras professoras, precisamos procurar meios de superar qualquer eventualidade numa sala de
aula e encarar os problemas que surgem de maneira racional. Assim, sabemos da importância de
uma aula se tornar interessante a ponto de fazer com que os alunos tenham vontade de ir e
permanecer na escola, ter um bom desempenho com relação a sua aprendizagem e
consequentemente ter uma realização satisfatória.
Ao refletir sobre o resultado da SD, um ponto negativo foi a elaboração de uma única sequência para
duas escolas com realidades diferentes e a grande quantidade de conteúdo para poucas aulas.
Apesar disso, por meio do produto final, percebemos os avanços linguísticos e artísticos dos alunos.
Considerações finais
O professor deve considerar a importância de ensinar os seus alunos a aprender e dar exemplo da
necessidade do aprendizado. O educador precisa sempre se ajustar entre o que planeja e entre aquilo
que efetivamente acontece na sua relação com os alunos em sala de aula, alguns ajustes exigem
uma mudança imediata, como uma situação imprevista, por exemplo. Pensar que o desenvolvimento
de competências no aluno permite que este se torne capaz de aprender a pensar por si, a criar suas
próprias respostas para as questões apresentadas pelo professor, e não simplesmente reproduzi-las.
As aplicações das sequências didáticas permitem ao aluno pibidiano estar em contato real com o
ambiente escolar, enriquecendo sua formação e interação com os alunos.
No momento em que há a transformação da realidade escolar por meio da transformação dos sujeitos
a atividade de ensino se constituirá como práxis pedagógica. É importante que na atividade de ensino
o professor se preocupe com a sua aprendizagem e continue se apropriando de conhecimentos
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teóricos que possam auxiliar na organização de ações para o melhor desenvolvimento teórico dos
alunos.
Percebe-se a necessidade de pesquisas sobre e com a escola que considerem a cultura e o momento
histórico em que se situa. Escola e cultura são universos interlaçados, não há espaços para
dificuldades em lidar com a pluralidade e a diferença.
Data de postagem do trabalho: 10/17/2015 2:48:59 PM

Faltaram as referências citadas no texto.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Este artigo está voltado para o relato da experiência de trabalho, realizado pelos acadêmicos do curso
de letras da UFMS que estão inscritos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID. Com ênfase em produção de texto, desenvolvemos atividades na disciplina de Produção
Interativa, de forma compartilhada com o professor titular das turmas do 9º ano da Escola Estadual
Coração de Maria. O presente projeto é direcionado para a aplicação da concepção metodológica da
sequência didática, com o objetivo de proporcionar aos alunos ferramentas que possibilitem o
desenvolvimento do pensamento crítico e argumentativo na produção de um artigo de opinião. Assim,
além de relatar com eficiência as suas produções textuais, poderão ainda expandir a consciência
adquirida oferecendo, desse modo, contribuições em seu meio social.
Para tanto, os alunos contaram com a orientação do professor titular Ricardo Leandro Flores Ricalde
e dos acadêmicos bolsistas do PIBID, obedecendo a estrutura da sequência didática adotada, com
base nas teorias de Dolz e Schneuwly (2004), que parte da aplicação de um trabalho para o ensino
do gênero textual escolhido, artigo de opinião, desenvolvido em módulos, que inicia com a
apresentação da situação, culminando com a produção final. Para esse procedimento foram
planejadas cinco aulas de cinquenta minutos, em concomitância com as turmas A e B do 9º ano,
levando em consideração que a disciplina Produção Interativa, cuja carga horária é de uma aula
semanal, tem como objetivo a compreensão e produção de gêneros textuais que envolvem o
cotidiano, ou seja, a língua em uso para que haja uma interação entre os alunos e o meio social em
que estão inseridos. O PIBID, partindo dessa perspectiva, veio contribuir com a disciplina uma vez que
possui objetivos afins.
O tema escolhido para a produção textual foi a “redução da maioridade penal”, por ser este um
assunto que gera polêmica e amplamente discutido na atualidade, além de ser de interesse da
sociedade, e principalmente por afetar diretamente os jovens brasileiros. A apresentação da situação
foi realizada primeiramente por meio de um documentário, exibido em duas aulas, sobre as condições
dos presídios no Brasil. Na outra aula, foram expostos gráficos demonstrativos acerca do número de
pessoas presas no sistema carcerário brasileiro, “Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil”, o
qual foi elaborado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, do Conselho Nacional de Justiça, em
Brasília – DF, 2014.
Na aula seguinte foi efetuado um debate com os educandos, a fim de que eles expusessem suas
primeiras impressões sobre o assunto. Dentre as argumentações apresentadas, houve inúmeras
opiniões em clima de discussão entusiasmada, abrangendo diversos pontos de vista de conotação
pessoal, social, cultural, política e religiosa.
Posteriormente foi solicitada a elaboração da primeira produção textual, artigo de opinião,
possibilitando assim a obtenção de um diagnóstico que proporcionasse a verificação do aprendizado
dos educandos quanto ao gênero textual em estudo. Após a entrega dos artigos produzidos
individualmente pelos discentes, os pibidianos corrigiram e atribuíram nota (vide amostras nos anexos
1 e 2).
Ainda nessa etapa de desenvolvimento da sequência didática, foi possível identificar os pontos
positivos e os que poderiam ser melhorados. Com o objetivo de proporcionar uma melhor
argumentação, coesão, coerência e encadeamento das ideias, além de ressaltar a necessidade de
estruturar adequadamente o texto de maneira a apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão
na produção de seus artigos, os alunos foram orientados por meio de um roteiro simplificado,
elaborado pelos acadêmicos pibidianos.
Na continuidade dos módulos foram solicitadas as refacções do artigo de opinião aos estudantes,
para uma nova avaliação, tendo em vista que alguns problemas linguísticos foram detectados, tais
como necessidade de melhorar a pontuação, acentuação, ortografia, coesão e coerência,
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concordância verbal, argumentação e adequação ao gênero e ao tema. Isto posto, os resultados foram
considerados satisfatórios.
Diante disso, foi possível perceber que houve uma evolução na nossa formação não só pelas
experiências vivenciadas durante o desenvolvimento dos trabalhos como um todo, mas, sobretudo
pela aproximação com os educandos, e os demais partícipes da instituição educacional.
Verificou-se também a importância da criação da disciplina de Produção Interativa, no currículo das
escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, de maneira desvinculada da disciplina de Língua
Portuguesa, ao menos sua discussão e espaço para a prática de produção textual, fato que veio ao
encontro dos objetivos do Programa Institucional de Bolsa para Iniciação à Docência – PIBID, com
nossa contribuição ativa na assimilação da mesma na escola. Houve um ganho significativo de
aprendizado com o exercício desse programa, uma vez que a refacção realizada pelos discentes
apontou uma grande melhora nos textos produzidos, o que evidenciou que o trabalho dos Pibidianos
atingiu o resultado esperado na qualidade da escrita consciente dos alunos, esse projeto também
veio colaborar para a aquisição de experiência pedagógica dos acadêmicos no cotidiano escolar, na
prática em sala de aula, na reflexão em torno da novidade de uma disciplina focada na textualidade.
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Anexo I
PLANO DE AULA
Acadêmicas de Letras do projeto PIBID Arleth Bento Vargas, Isabella Pereira Marucci, João Maria
de Faria, Márcia de Souza Salgado
Disciplina
Produção Interativa
Escola Escola Estadual Coração de Maria
Município
CAMPO GRANDE – MS
Bimestre
3º
Ano
9º ENSINO FUNDAMENTAL
Turma A e B Turno
VESPERTINO
Período do Plano
Quantidade de Aulas
05
Objetivos
Identificar e reconhecer no texto o gênero artigo de opinião
Demonstrar clareza, objetividade e adequação na elaboração do artigo.
Argumentar seu ponto de vista sobre o tema justificando sua opinião
Escrever com coerência e coesão, obedecendo à norma padrão da Língua Portuguesa.
Conteúdos
Gênero Textual: Artigo de Opinião
Metodologia / Atividades a serem desenvolvidas Entregar aos alunos o artigo de opinião elaborado
anteriormente por eles, já corrigidos.
Na sequência distribuir entre os alunos o roteiro abaixo para direcioná-los a uma refacção da
produção textual em questão.
ROTEIRO PARA REFACÇÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO
1.
Seu artigo se baseia em uma questão polêmica?
2.
Você informa ao leitor a origem dessa questão?
3.
Tomou uma posição?
4.
“Introduziu sua opinião com expressões como “penso que”, em minha opinião”?
5.
Levou em consideração os pontos de vista de opositores para construir seus argumentos?
Por exemplo: ‘para fulano de tal, a questão é sem solução. Ele exagera, pois...’
6.
Usou expressões que introduzem os argumentos como “pois”, por que”?
7.
Usou argumentos de autoridade, de exemplificação, de provas, de princípios/crença pessoal,
de causa e consequência?
8.
Usou expressões para introduzir a conclusão, como: “então”, “assim”, “portanto”?
9.
Concluiu o texto reforçando sua posição?
10.
Verificou se a pontuação está correta?
11.
Corrigiu os erros de ortografia?
12.
Substituiu palavras desnecessariamente repetidas?
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13.
Escreveu com letra legível para que todos possam entender?
14.
Encontrou um bom título para o artigo?
•
Esclarecer essas questões com os alunos antes de propor a refacção.
•
Propor a reescrita do artigo como tarefa de casa.
Recursos Didáticos
Quadro, cópias das questões disponibilizadas pelo professor.
Avaliação da Aprendizagem
Compromisso, participação e interesse pelas atividades
propostas;
Reescrita do artigo.
Observações do Professor
Este PL pode não ser concluído caso seja detectado algum
problema quanto à aprendizagem, ou ocorra algum evento na unidade escolar.
Observações do(a) Coordenador(a)
Professor titular: RICARDO LEANDRO FLORES RICALDE
Referências: http://educacacao.no.comunidades.net/sequencia-didatica-artigo-de-opiniao
ANEXO II
Primeira produção
ANEXO III
Refacção
Data de postagem do trabalho: 10/17/2015 3:03:47 PM
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A sequência didática: metodologia de trabalho docente
Letras/Espanhol - CPAN
MENEZES, C. C. O.
camila.canndido@gmail.com
ORICHUELA, A. R.
Palavras-chave: Sequência Didática; Gênero Textual; Língua Portuguesa
Natureza do Trabalho: Descrição de Material Didático
Introdução
A sequência didática consiste em aplicação de um projeto didático elaborado em várias etapas com
o objetivo de fazer com que o aluno tenha domínio em determinada área do saber. No caso específico
da atividade por nós desenvolvida, aplicamos à sequência o gênero textual tanto escrito quanto oral.
A proposta dessa intervenção no ambiente escolar é necessária visto que muitos professores ensinam
a língua portuguesa de maneira descontextualizada e fora de um gênero textual. Fato que tem gerado
inúmeras dificuldades para assimilação e aplicação da norma culta da língua aos contextos nos quais
ela é exigida.
A partir do momento em que o aluno entra em contato com um gênero específico, compreende um
nível de modalidade da língua portuguesa, o que se refletirá na sua maneira de entender o
funcionamento da linguagem humana. Trabalhar a sequência didática é reflexo também de uma
prática docente eficaz, pois, o contato contínuo com os gêneros textuais conduz a uma prática mais
produtiva e reflexiva. Isto porque conhecimento é algo que quanto mais se doa mais se tem.
Referencial teórico
A elaboração das atividades da sequência didática está baseada na teoria sociointeracionista que
descreve a língua como lugar ou meio de interação social. A partir desse ponto, leva-se em
consideração o uso do texto como unidade básica de ensino inserido em um gênero textual para
desenvolver a prática de análise linguística (gramática contextualizada); a escuta e leitura dos textos
propostos e finalmente, o domínio do gênero trabalhado durante toda a sequência.
Justificativa da atividade proposta
As atividades realizadas na sequência didática foram propostas para o desenvolvimento nas escolas
públicas na tentativa de refletir a prática de ensino de língua portuguesa, a análise e a reflexão
aprofundada do gênero textual.
Descrição da atividade desenvolvida
O procedimento “sequência didática” consiste em um conjunto de atividades escolares
sistematicamente estruturadas que permite ao aluno um conhecimento mais aprofundado de um
gênero textual oral ou escrito. Isto acontece a partir do momento em que o aluno se depara, em sala
de aula, com um tipo de gênero que não está inserido em seu contexto de comunicação, e então esse
gênero será apresentado juntamente às propostas que, ao longo do processo, o farão habilitado a
desenvolver com êxito uma boa produção textual ou, até mesmo, uma apresentação oral.
Como um estratégico procedimento didático, a sequência didática é composta por partes. São elas:
apresentação da situação, produção inicial, módulos e, por fim, produção final. Cada componente
desse todo constitutivo representará uma etapa de aprendizagem e de aprofundamento que deverá
ser realizado no âmbito de um projeto de classe, pois torna as atividades significativas e pertinentes,
uma vez que os alunos serão motivados a construir algo proveitoso para a turma, para a escola e para
a comunidade em que residem.
Na apresentação da situação, o aluno já será preparado para a produção inicial, pois é neste momento
que ele terá o primeiro contato com o gênero e suas características. Ao identificar o gênero abordado,
do que ele trata, quem serão seus destinatários, seu formato (oral ou escrito) e quem participará da
produção (todos, individualmente ou em grupo) o aluno já possuirá subsídio para então dar início a
produção inicial.
A segunda parte e de maior relevância nesse processo é a produção inicial, pois é colocado como “o
primeiro lugar de aprendizagem da sequência”, como o instante em que o aluno é confrontado a
realizar uma produção textual delimitada de forma precisa e a ter consciência de suas dificuldades
em relação ao objeto de aprendizagem, o qual ultrapassa seu conhecimento comunicativo, o delimita
e, consequentemente, o desafia. Para o aluno essa estratégia é bastante enriquecedora. E é, também,
a partir da produção inicial que o professor obtém o diagnóstico necessário para tentar sanar qualquer
desconhecimento e dificuldade que tenham sido encontrados pelo aluno nesta atividade, para então
aplicar os módulos.
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Nos módulos serão tratados os problemas recorrentes que surgiram na primeira produção e
fornecerão aos alunos as ferramentas indispensáveis para ultrapassá-los. Cada módulo será
composto por atividades de observação e de análise de textos orais ou escritos (comparação de vários
textos do mesmo gênero ou de gêneros distintos), tarefas simplificadas de produção de textos
(reorganizar o conteúdo de um texto, dar um final a um texto, elaborar um texto com introdução,
desenvolvimento e conclusão já pré-definidos, criar uma pergunta a partir de uma resposta) e
elaboração de uma linguagem comum (durante toda sequência, na elaboração dos critérios explícitos
para a produção de um texto oral ou escrito).
Com a produção final, a sequência didática chega ao seu término, dando a oportunidade ao aluno de
colocar em prática tudo o que aprendeu, todas as noções adquiridas em cada módulo. E, ainda,
permite ao professor avaliar os resultados e fazer com que os alunos reflitam sobre o que
aprenderam, o que resta fazer e quais foram os reais progressos obtidos. O gênero que foi trabalhado
durante todo o período proposto, enfim será elaborado com mais conhecimento e segurança pelos
estudantes.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
A utilização desse procedimento como forma de inserir com mais frequência nas aulas de língua
portuguesa o estudo e a produção de gêneros textuais orais e escritos, transporta a língua ao lugar
da interação, ou seja, é nas diversas formas de comunicação e expressão onde se materializa. Na
sequência didática, os alunos aprendem a utilizar a língua de muitas maneiras, com diversas
finalidades e para diferentes destinatários, tornando a aula de português um momento para descobrir
outros contextos de comunicação que se desconhece até então.
Há, indubitavelmente, uma melhora significativa na escrita do público alvo de toda sequência didática.
É fato que, por menor que seja o interesse do estudante, este acaba apreendendo algo, já que há um
trabalho continuado sendo desenvolvido em sala. A repetição contínua do uso de termos de cada
gênero textual oral ou escrito acaba por sedimentar o conhecimento desse nível de aplicação e gera,
uma vez mais, a afinidade maior com a língua. O avanço, em termos de estudos sobre a língua
materna, deixa de ser estanque, apenas nas gramáticas, e passa a ser aplicado aos diversos âmbitos
que abarcam a língua, especificamente, dentro dos gêneros textuais.
O desafio dos alunos do PIBID em inserir esse método é bastante enriquecedor pelo fato de ser uma
proposta inovadora e de sucesso, pois se há comprometimento de ambas as partes, o ganho de
conhecimento é evidente. Enfim, a sequência didática permite uma grande troca de conhecimento
entre os alunos do PIBID e os alunos da escola, possibilitando um ganho significativo às duas partes.
Avaliação do impacto na formação do aluno
Ao início de cada sequência é feita uma sondagem com os alunos em relação aos gêneros que serão
estudados, se eles já ouviram falar anteriormente, o que eles sabem sobre suas características e o
que eles já dominam. Na maioria das vezes, esses alunos lembram que já viram o conteúdo antes,
porém, por não terem estudado com profundidade os assuntos, acabam “aprendendo-os novamente”
e, de forma mais intensa, com os acadêmicos pibidianos através dos módulos desenvolvidos. Isso,
sem dúvida, tem feito com que os alunos das escolas se interessem cada vez mais pela introdução
do PIBID nas salas de aula e sempre avaliem como um projeto que qualifica de modo latente os
profissionais da educação em formação.
Quando a sequência didática chega ao final, o retorno de tudo o que foi feito deve ser passado para
os alunos juntamente com as informações dos objetivos atingidos e o que ainda pode ser aprimorado.
Igualmente, os alunos das escolas avaliam cada aspecto da sequência didática e o quanto obtiveram
de conhecimento através de cada aluno integrante do PIBID e é sempre gratificante saber o quanto o
nosso trabalho e o deles fizeram a diferença na execução da sequência. Somados ao fato de que a
maioria deles reconhece o valor do projeto no cotidiano da escola na qual estudam.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF,
1998.
BUNZEN, C; MENDONÇA, M. (orgs). Português no Ensino Médio e formação do professor. São Paulo:
Parábola Editorial, 2006.
SANTOS, L. W.; RICHE, R. C; TEIXEIRA,C.S. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012.
SCHNEVWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: Mercado de
Letras, 2004.
SOUZA, Ana Lucia S.; CORTI, Ana Paula; MENDONÇA, Márcia. Letramentos no Ensino Médio. São
Paulo: Parábola, 2012.
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A teoria das inteligências múltiplas nas aulas de Espanhol como língua
adicional
Letras/Espanhol - CED/São G do Oeste
ARAÚJO, J. L.
pibidletraseadufms@gmail.com
MONTAGNA, T. A.
Palavras-chave: inteligências múltiplas; formação de professores; Espanhol
Natureza do Trabalho: Relato de Pesquisa
Introdução
A presente pesquisa faz parte do subprojeto “Espanhol no Ensino Médio”, vinculado ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), desenvolvido por parte das acadêmicas do
curso de Letras Português e Espanhol, na modalidade a distância, da UFMS, matriculadas no polo de
apoio presencial de São Gabriel do Oeste. O trabalho tem por objetivo apresentar as atividades de
língua espanhola para alunos do ensino médio, presentes no livro didático selecionado pelo Plano
Nacional do Livro Didático (PNLD) (BRASIL, 2014), intitulado Cercanía Joven, que contemplam ao
menos parte da teoria das inteligências múltiplas proposta pelo psicólogo estadunidense Howard
Gardner. Para o pesquisador, não existe um tipo de inteligência apenas que deva ser valorizado.
Dessa forma, respeitando a individualidade dos aprendizes e suas diferentes habilidades,
consideramos que o professor, o livro didático e os projetos educacionais devem levar em conta que
há diferentes formas de ensinar e diferentes formas de manifestar o conhecimento. Nosso trabalho
está estruturado do seguinte modo: inicialmente, apresentamos o referencial teórico, abordando de
modo sintetizado a teoria das Inteligências Múltiplas (doravante IM), defendida por Gardner; na
sequência, justificamos a pertinência da pesquisa desenvolvida para o professor em formação e para
o ensino de espanhol como língua adicional; depois discorremos sobre a metodologia aplicada,
seguida da análise de atividades de língua espanhola para estudantes do ensino médio, presentes
no livro didático Cercanía Joven, e, por último, evidenciamos nossas considerações finais e as
referências bibliográficas.
Referencial teórico
Howard Gardner, no livro Inteligências Múltiplas - a Teoria na Prática (GARDNER, 1995), descreveu a
teoria de IM como uma nova abordagem que vai de encontro à tradicional acerca da inteligência
humana que a caracterizava como única medida por meio dos incontáveis testes de Quociente de
Inteligência (doravante QI) e inata.
A teoria, que ficou mundialmente conhecida e utilizada principalmente na área pedagógica, explica o
porquê um indivíduo é muito bom com cálculos matemáticos, porém não tem muita habilidade com
expressão artística ou ainda, aquele que joga muito bem futebol não necessariamente é bom orador.
É importante destacar que o fato de um indivíduo ser um excelente engenheiro e outro um exímio
artesão não os deveriam fazer mais ou menos dignos na sociedade. De acordo com Gardner (1995),
são raros casos em que uma pessoa possui diversas inteligências desenvolvidas bem como são raros
os casos em que uma pessoa não possui nenhuma inteligência. Segundo a teoria, há oito tipos de
inteligências, conforme as descreveremos a seguir:
(a)
a inteligência lógico-matemática está voltada para conclusões baseadas em dados
numéricos e na razão. As pessoas com essa inteligência possuem facilidade em explicar as coisas
utilizando-se de fórmulas e números. Costumam fazer cálculos rapidamente.
(b)
A inteligência linguística é a habilidade em expressar opiniões, convencer e transmitir ideias.
Pode-se reconhecê-la pela capacidade oral e escrita. O indivíduo também tem a facilidade para
aprender outros idiomas.
(c)
o indivíduo com a inteligência corporal tem grande capacidade de utilizar o corpo para se
expressar em atividades artísticas e/ou esportivas. Um campeão de ginástica olímpica ou um
dançarino famoso, por exemplo, com certeza, possuem essa inteligência bem desenvolvida.
(d)
a inteligência naturalista é voltada para a análise e compreensão dos fenômenos da natureza
(físicos, climáticos, astronômicos, químicos).
(e)
a inteligência intrapessoal caracteriza-se pela capacidade de as pessoas de se
autoconhecerem, tomando atitudes capazes de melhorar a vida com base nesses conhecimentos.
(f)
a inteligência interpessoal refere-se à facilidade em estabelecer relacionamentos com outras
pessoas. Indivíduos com essa inteligência conseguem facilmente identificar a personalidade das
outras pessoas, costumam ser ótimos líderes e atuam com facilidade em trabalhos em equipe.
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(g)
a inteligência espacial está relacionada à habilidade na interpretação e reconhecimento de
fenômenos que envolvem movimentos e posicionamento de objetos. Um jogador de futebol habilidoso
possui essa inteligência, pois consegue facilmente observar, analisar e atuar com relação ao
movimento da bola.
(h)
por fim, a inteligência musical é a que está voltada para a interpretação e produção de sons
com a utilização de instrumentos musicais.
As IM, defendidas por Gardner, têm sido estudadas durante anos e reconhecida pelos docentes do
mundo todo, como demonstra o livro Inteligências Múltiplas ao Redor do Mundo de Howard Gardner
e colaboradores (GARDNER et. al., 2010). Gardner afirma que o educador precisa conhecer bem a
teoria e o seu aluno, pois, se não o souber, estará correndo risco de cometer alguma distorção do que
ele realmente defendeu.
Justificativa
A aplicação da teoria das IM no processo de ensino e de aprendizagem de Espanhol como Língua
Adicional (doravante E/LA) pode ajudar alunos e professores a utilizarem diferentes habilidades para
aprender e ensinar esse idioma.
Ter o domínio de uma segunda língua nos dias de hoje é fundamental para qualquer cidadão, seja
para participar de processo seletivo para o ensino superior, para o trabalho, para o turismo, para
leitura de textos acadêmicos, enfim, para fins diversos. Dessa forma, as pesquisas na área de ensino
e aprendizagem de E/LA tornam-se extremamente pertinente para que haja avanços nessa área.
É importante lembrar que, no caso da língua espanhola, desde 5 de agosto de 2005, a Lei 11.161
determina que as escolas de educação básica devem ofertar esse idioma para os alunos do ensino
médio. Tradicionalmente, no ensino de línguas, ocorre o privilégio da linguagem verbal e, mais
especificamente, escrita. Mas será a forma escrita a única maneira de ensinar e de aprender uma
língua? Acreditamos que por meio do conhecimento da teoria das IM poderemos ter avanços no
âmbito de ensino e de aprendizagem de E/LA.
Metodologia
Para elaboração desta pesquisa, buscamos na coleção didática Cercanía Joven (COIMBRA et. al.,
2013) para o ensino médio, selecionada pelo PNLD (BRASIL, 2014), atividades relacionadas às IM
que, se aplicadas em sala de aula, poderão desenvolver e/ou potencializar diferentes habilidades de
cada aluno. A obra em questão apresenta três volumes. Foi escrita por Coimbra, Chaves e Barcia e
publicada em 2013 pela editora SM. Com base no referencial teórico, buscamos verificar se algumas
das IM estavam contempladas nas atividades propostas na coleção didática, valorizando as
diferentes inteligências.
Análise dos dados
Nesta parte do trabalho, comentaremos algumas atividades presentes na coleção didática em
questão que contemplam a teoria das IM defendidas por Gardner.
(a)
Inteligência lógico-matemática:
Uma das possibilidades de desenvolver a inteligência lógico-matemática nas aulas de E/LA é a partir
da atividade de escrever e falar as horas, em espanhol. Para dizer as horas, depois de 30 min., o
aprendiz deve subtrair os minutos das horas. Por exemplo: 9h40 corresponde a 10h menos 20min.
Em sala, observamos que há alunos que aprendem com bastante facilidade e fazem o cálculo
rapidamente, outros já apresentam mais dificuldades. Na atividade da página 91, do volume 1, o
aluno terá que calcular os minutos para poder identificar que horas são no relógio. O docente ainda
pode explorar essa inteligência desenvolvendo atividades com gráficos, escalas, porcentagens com
base em dados expressos em diferentes gêneros textuais, de modo que o aprendiz possa utilizar
essas informações de representações de quantidade, aplicando-as na realidade que o cerca.
(b) Inteligência linguística:
Uma das possibilidades de se trabalhar a inteligência linguística, na coleção referida, é por meio da
atividade das letras embaralhadas (ver volume 3, página 18), na qual os alunos terão que
desembaralhá-las para escrever os nomes dos eletrodomésticos. A inteligência linguística pode ainda
ser desenvolvida por meio de atividades que incentivem a elaboração de argumentos para fins de
convencimento, que instiguem a capacidade de explicar, de organizar e manifestar as ideias, seja na
forma oral, seja na forma escrita.
(c) Inteligência musical:
Para trabalhar essa inteligência com os alunos, a atividade presente no volume 1, página 125, propõe
que os alunos ouçam uma canção tendo em mãos a letra da música com algumas lacunas a serem
preenchidas. Os estudantes deverão utilizar os verbos irregulares no futuro. Nessa atividade, não
somente a inteligência musical está envolvida, mas também a linguística. Em várias atividades de
E/LA é difícil dissociar as diferentes habilidades envolvidas. O professor pode explorar ainda mais
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esse tipo de inteligência, favorecendo espaço para que o aluno manifeste habilidades de ritmo,
arranjo para a mesma ou outras músicas.
(d) Inteligência espacial:
Encontramos também no livro Cercanía Joven, volume 2, na página 30, uma atividade em que o aluno
deve observar o desenho de uma praça e os lugares que estão ao seu redor. Depois deve completar
os espaços em branco das alternativas com a devida localização de cada estabelecimento tais como
a biblioteca, a escola, entre outras. Dessa forma o professor poderá observar e trabalhar a inteligência
espacial do aluno. Nas aulas de Espanhol é possível também trabalhar essa inteligência a partir de
jogos que envolvam detalhes visuais.
(e) Inteligência corporal-cinestésica:
Para trabalhar esse tipo de inteligência, sugerimos uma adaptação da atividade constante na página
80, do volume 2. A atividade pede para que os alunos ouçam a música e que assinalem os objetos
de beleza nas imagens propostas, conforme o que eles consigam compreender oralmente. Antes de
iniciar essa atividade, poderíamos propor uma dinâmica, a mímica. Um aluno sorteia uma palavra ou
imagem e deve reproduzir para seus colegas, fazendo mímica, até que adivinhem a que produto de
beleza se refere. As aulas de E/LA podem favorecer várias atividades que explorem essa inteligência.
Em conjunto com o professor de Artes e Educação Física, o docente pode solicitar tarefas que
envolvam movimentos corporais que expressem emoções, resolvam situações problemas, por
exemplo.
(f) Inteligência intrapessoal:
Para trabalhar essa inteligência, encontramos uma atividade no volume 1, nas páginas135 e 136,
com o objetivo de trabalhar a produção oral e escrita em espanhol como língua adicional por meio
das emoções. Nessa atividade, os estudantes devem descrever as emoções transmitidas pelas
imagens que mostram famílias antes e depois do desaparecimento de pessoas sem qualquer tipo de
explicação. O professor pode trabalhar também emoções por meio de obras de arte, filmes, anúncios
publicitário, músicas, videoclipes, entre outros, materiais autênticos.
(g) Inteligência interpessoal:
Um aluno com inteligência interpessoal mais aguçada tem muita facilidade para se comunicar com
outros indivíduos, para liderar e, para essa atividade, pensamos numa atividade em grupo como a
que foi proposta no volume 1, página 39. Nessa atividade, dois estudantes precisam decidir quem
fará o papel de argentino que não fala português e quem será o brasileiro. Por meio de uma conversa
telefônica, o brasileiro terá que convidar o colega argentino a participar de uma feira, no Brasil. Dessa
forma, a atividade valoriza a inteligência interpessoal, além da linguística, quando requer a
capacidade de interação e de cooperação no trabalho em grupo, além do espírito de liderança. O
professor pode solicitar outras atividades em grupo para debater, simular situações de compra e
venda de produtos, decidir sobre um roteiro de viagens, por exemplo.
(h) Inteligência naturalista:
A atividade que encontramos para a inteligência naturalista está na página 123 do volume 2. Nesse
caso, trata-se de um jogo de tabuleiro e os alunos têm que dizer a que grupo de vertebrado pertence
um dado animal, selecionado conforme seja o número do dado. Por exemplo: se sair o número cinco
no dado, o aluno anda cinco casas no tabuleiro. Segundo a proposta da atividade, o animal é o beijaflor e o estudante deve dizer que este faz parte do grupo das aves, tudo isso em espanhol, obviamente.
É importante observar que determinados aprendizes revelam alta habilidade em compreender a
ciência, a Biologia e aquilo que envolve os fenômenos da natureza. Esse tipo de inteligência
demonstra habilidade no reconhecimento e classificação das espécies e na compreensão dos
fenômenos naturais. O docente de espanhol como língua adicional pode explorar outras atividades,
inclusive em parceria com professores de Ciências Biológicas, sobre como associar os saberes
adquiridos com métodos científicos, propondo discussões sobre o meio ambiente, por exemplo.
Considerações finais
Conforme já mencionamos em nosso trabalho, o ensino e a aprendizagem de uma língua adicional
muitas vezes se deram/se dão a partir da linguagem verbal, exclusivamente escrita. É comum
observar que as avaliações se concentram na verificação de conhecimentos gramaticais, de
compreensão leitora e, às vezes, de produção escrita. Contudo, é importante observar que os
indivíduos podem aprender e manifestar seu conhecimento de diversas formas. Nesse sentido, o
estudo da teoria das IM, proposta por Gardner, possibilita que o docente crie e proponha diversas
atividades que permitam o desenvolvimento de diferentes inteligências e a manifestação do
conhecimento da cultura e da língua que está aprendendo não somente de forma escrita.
Outro aspecto importante a ser observado é que os livros didáticos mais atuais passaram a
contemplar atividades que promovem outras formas de desenvolver e de manifestar o conhecimento
da língua adicional. No nosso caso, analisamos algumas atividades propostas num dos livros didáticos
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de Espanhol selecionados pelo PNLD (BRASIL, 2014) e notamos que várias delas contemplam as
diferentes inteligências propostas por Gardner (1995).
Por fim, salientamos que esse estudo teórico e as discussões decorrentes dele asseguraram
significativas contribuições no que se refere ao embasamento para construção de materiais didáticos
e em nossa metodologia de ensino durante a atuação nos minicursos de Espanhol, na escola pública,
ainda enquanto professores em formação.
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Introdução
O presente trabalho aborda a aplicação de jogos didáticos, para o ensino de Geografia. O conteúdo
trabalhado trata do assunto Litosfera. Segundo Referencial Curricular do Mato Grosso do Sul, para
este conteúdo, sugere-se quatro habilidades (formação do planeta terra, a estrutura interna e externa
da terra, o relevo terrestre e suas formas fundamentais e os agentes formadores e modificadores do
relevo. BRASIL, 2012) e competências a serem atingidas (Compreender a evolução da terra a partir
das eras geológicas, diferenciar as formas de relevo da superfície da terra, compreender a formação
do solo e sua ocupação, observar as formas de relevo a partir de suas diferenças. BRASIL, 2012),
porém para o presente trabalho não nos aprofundamos á compreender a formação do solo e sua
ocupação.
O trabalho foi desenvolvido em uma classe de aceleração na Escola Estadual Padre João Tomes, cuja
lei determina que para essas particularidades um tratamento e uma metodologia diferenciada.
“A promulgação de Lei nº 11.274/2006 define que alunos retidos ou evadidos antes de
concluírem os nove anos iniciais, têm a possibilidade de acelerar seus estudos por meio de
programas que buscam oferecer condições para que esses alunos possam avançar no
processo de escolarização, integrar-se na escola e vir a frequentar os anos compatíveis com
sua faixa etária.” (HANUM, 2010, pag.22).

As salas de aceleração tem o objetivo de eliminar a defasagem idade/série entre os alunos. Elas
devem oferecer condições para que os alunos avancem no trajeto escolar, buscando, assim, contribuir
para a reversão do quadro de repetência e evasão escolar e um bom êxito do trabalho. Sua função
social é de atender às necessidades de aprendizagem de todos. Essa defasagem é gerada por alunos
que não conseguiram acompanhar sua série ou mesmo saíram da escola antes de encerrar o ensino
fundamental e avançaram na idade, muito além da série em que deveriam frequentar.
No Estado do Mato Grosso do Sul, a primeira sala de aceleração, foi desenvolvida no município de
Campo Grande – MS, essa proposta visou tratar o aluno como um sujeito ativo que constrói o
conhecimento interagindo com outros alunos, e é mediado pelo professor que é fundamental nesse
processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto Souza (2000), diz que os professores são
fundamentais por que:
“Ao proporcionar reais interações com o conhecimento nas situações de ensinoaprendizagem, o professor possibilita que os alunos vivenciem situações ricas, com múltiplas
oportunidades de diálogo e expressão, interação grupai, experimentação e manipulação de
materiais” (Souza, 2000, pag. 140).

Para o desenvolvimento deste programa, seria necessário seguir alguns critérios para a escolha do
professor, ele que deveria fazer parte do quadro efetivo e ter apenas um turno de trabalho para que
pudesse utilizar o outro para estudo, planejamento e programas de capacitação, ele também
precisaria ter entusiasmo e comprometimento com a sala e ser aberto a mudanças. Para esses
professores e outros membros da escola, foram efetuadas 130 horas de formação continuada.
Para essas classes no material didático utilizado, constavam de quatro módulos para o professor
(Ensinar para valer!) e quadro módulos para o aluno (Aprender para valer!), que foram elaborados
pela Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) para as classes de aceleração do
Estado de São Paulo, porem os conteúdos de Historia e Geografia foram adequados ao Estado do
Mato Grosso do Sul. Além desses módulos, outros materiais como fichas, cartazes, jogos também
fazer parte do material.
Em relação às avaliações, para fugir do método tradicional, não haveria provas nem mesmo notas
nessas classes, então esses alunos seriam avaliados de uma forma diagnostica e processual, que
viria á partir da observação e registros diários dos alunos. Com isso a participação dos pais seria de
grande importância, manifestada por diversas reuniões, para atender as necessidades dos alunos.
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Sobre avaliação e mudanças alguns autores retratam a estagnação dos processos propostos.
“Até o momento atual, a própria escola não mudou, os modelos didáticos evoluíram, porém
a maneira como o aluno era impulsionado para um novo estágio continuou a mesma. A
avaliação, de uma maneira cruel, avalia pessoas diferentes de maneiras iguais. Para que o
modelo de avaliação pudesse ser modificado, seria necessário adequar todo o sistema de
ensino, onde pessoas diferentes deveriam ser ensinadas e avaliadas de maneiras distintas,
pois números não definem pessoas, conhecimento sim. (Bettio e Martins, 2003).”

Portanto, para o sucesso desse programa, o professor precisaria de auxilio de toda a equipe da escola
(coordenação, diretores, etc.) e planejar sempre uma aula diferenciada para fazer com que os alunos
se motivem novamente ao aprendizado.
Na Escola Padre João Tomes, essas classes estão constituídas em duas turmas a AE I (Aceleração 1)
de os alunos cursando o sexto ano em um semestre e o sétimo ano no outro semestre concluindo
dois anos em apenas um, e a classe AE II (Aceleração 2) alunos que cursam o oitavo e nono ano em
apenas um ano.
No acompanhamento da sala durante as intervenções de projetos do PIBID – Geografia, pudemos
observar um processo de desmotivação aos conteúdos proposto, o que poderia ser amenizado com
um trabalho diversificado para que ocorra um resgate dessa motivação, pois a maioria desses
conteúdos já foram apresentados sem êxito na aprendizagem.
Porém, não é tão simples desenvolver novas práticas todos os dias, no que se referem ao tempo, os
professores normalmente trabalham em mais de um período e lecionam em diversas classes/escolas,
em relação ao numero de alunos x sala, não são respeitados os limites máximos dessas salas de
aceleração, tornando muitas vezes a mediação não eficaz. Essas questões fazem aumentar o nível
de desinteresse e agravar a indisciplina, porque não conseguir interagir e motivar os alunos no
desenvolvimento das atividades.
Na Escola Estadual Padre João Tomes – Três Lagoas MS, as classes de aceleração utilizam métodos
tradicionais em todas as classes, inclusive nas classes de aceleração, deste modo, o professor expõe
o conteúdo e o aluno tem que compreender tudo que o professor apresenta. Ao contrario do que é
preciso para uma classe de aceleração, não há diferenciação com as classes tradicionais, nem no
conteúdo, nem na metodologia e tão pouco na avaliação.
Por isso, observamos que os professores muitas vezes não são qualificados para estarem ali, no
projeto original além de selecionados, esses professores eram supervisionados a fim de corresponder
ao trabalho proposto.
Observou-se também, que os professores são encarregados das salas de aceleração e das
tradicionais, o que a carreta não ter nenhum período livre para planejar aulas diferenciadas,
ocasionando em aulas tradicionais em que os alunos não conseguem aprender a disciplina ou mesmo
não se sentem motivados a participar da aula.
Nota-se que o problema nem sempre é a dificuldade de aprendizagem do aluno, mas sim a
experiência e preparação do professor em resgatar e motivar esses alunos para o aprendizado, pois
a grande maioria só esta lá porque são obrigados a estarem presentes na escola. Os professores
também não têm materiais didáticos suficientes nem auxilio para criar aulas diferenciadas
ocasionando em um possível fracasso da proposta das salas de aceleração.
“Reconhecendo que as politicas de correção de fluxo desde há muito estão sendo
implantadas no cotidiano de nossas escolas e sabendo das dificuldades funcionais de
implantação em nível tanto federal, estadual e municipal, cumpre registrar que se trata de
tentativas de promover um ensino de qualidade; No entanto, a realidade não corresponde as
intenções proclamadas.”(Hanum, 2010, pag.14)

Segundo depoimento informal da professora da sala de aceleração da Escola Padre João Tomes, “...
devido a falta de estrutura que é dada aos alunos e aos professores, isso acarreta na deficiência do
ensino e da aprendizagem, pois é precioso antes de tudo, ensina-los a aprender para após abordar
os conteúdos. Outra questão abordada é a desmotivação, e é visível a dificuldade de muitos para o
aprendizado, porem sem a estrutura certa, fica difícil a tarefa do professor de mediar o conhecimento
até eles.”
Diante do exposto, por leituras e vivencia na docência com o Programa PIBID, pudemos observar que
diversos programas criados na escola, buscando sanar problemas que ocorrem, podem fracassar.
Mas a maioria das vezes isso acontece não pelo programa ser falho, mas pela estrutura, politicas e
regulamentos em que se baseiam esses programas, onde são deixadas a estrutura inicial o qual se
baseiam e são aplicados de uma maneira desorganizada, fazendo com que o resultado esperado não
seja alcançado, ocasionando em déficits para o programa que pode ter sido um sucesso quando
aplicado em outros lugares.
Para esse trabalho propomos os seguintes objetivos: Ensinar o conteúdo por meio de jogos,
Proporcionar maior interesse e participação dos alunos na aula, Instigar motivação para o
aprendizado, Ensinar o conteúdo de litosfera, Diferenciar as formas de relevo da superfície da terra.
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Metodologia:
Esse projeto foi criado pela estrutura do SIGPROJ e desenvolvido na Escola Estadual Padre João
Tomes, localizada no Bairro Vila Piloto em Três Lagoas – MS é um bairro de periferia e nele habita
uma população carente com uma realidade muito diferente do que estávamos acostumados a ver. O
projeto foi desenvolvido nessa escola, pois o PIBID – GEOGRAFIA do Campus de Três Lagoas a
escolheu para tentar ajudar a sanar seus problemas na educação.
O projeto foi criado em aproximadamente três meses e aplicado no inicio do mês de Agosto de 2014,
onde ficamos duas semanas aplicando o projeto. Estivemos acompanhando esta sala durante todo o
primeiro semestre de desenvolvimento do projeto, para que pudéssemos conhecer a sala e suas
principais dificuldades além de poder criar certa afinidade com os alunos para quando
começássemos a desenvolver o projeto os alunos já estarem familiarizados com nós e participassem
mais do desenvolvimento das atividades.
Antes de o projeto ser aplicado, a professora já havia trabalhado o tema anteriormente, porém notouse que os alunos não conseguiram compreender, pois se trata de um assunto difícil e pouco palpável,
com isso, esse projeto veio como um reforço para que os alunos conseguissem compreender o tema.
Quadro 1: Plano de aulas
Plano de aulas
Atividades Elaboradas
Aula 1
Leitura do texto
Aula 2
Elaboração das perguntas
Aula 3
Correção em forma de brincadeira
Aula 4
Produção de texto
Aula 5-6
Aplicação do jogo
No primeiro dia trouxemos um texto com diversas imagens para fazermos uma leitura com os alunos,
uma das coisas que eles tinham bastante dificuldade, era um texto repetitivo e de linguagem simples
para que eles pudessem lembrar alguns conceitos principais, porém ao inicio da leitura, poucos
alunos se interessaram em participar, o que já era normal daquela classe, pois estavam sempre
desmotivados. Com isso, pontuamos diversas curiosidades que não estavam no texto e explicamo-las
em paralelo com o que acabara de ser lido, isso fez com que surgissem algumas duvidas fazendo com
que à medida que elas foram sanadas todos os demais alunos participassem da aula.
“(...) eu diria que Pedro Demo se aproxima da filosofia educacional de Rubens Alves que, ao
invés de avaliar suas aulas em termos de rendimento escolar, se pergunta, ao final delas, se
seus alunos conseguiram viver mais felizes, se o conhecimento aprendido lhes trouxe alguma
nova alegria de viver, se eles sentiram sabor em saber mais.” (Gadotti, 1987).

Na outra aula, nós trouxemos novamente o texto, mais desta vez pedimos para que os alunos
sentassem em duplas e formulasse perguntas á partir do texto para posteriormente elas serem
usadas no jogo que nós traríamos para eles, isso fez com que pudéssemos notar que todos tinham
muita dificuldade em interpretar o texto e muitos criaram perguntas que eles mesmos não sabiam
responder. Com isso aproveitamos e relemos o texto, de uma forma individual (re)explicando todo o
texto para cada dupla e deixando-os nos perguntar suas duvidas e se caso quiserem escreve-las com
suas respostas para o jogo, isso fez com que todos entendessem o texto e estejam preparados para
a próxima etapa.
Nessa etapa, eles foram divididos em três grupos e fizemos uma brincadeira de perguntas e respostas
na forma do jogo de forca com base no texto e utilizando as perguntas que eles mesmos
desenvolveram, perguntávamos e o grupo que respondesse corretamente obtinha um ponto, como
normalmente crianças são bem competitivas, todos participaram e com isso eles leram e releram o
texto diversas vezes para responderem as perguntas e caso não encontrassem dávamos dicas e
explicávamos novamente para que compreendessem.
Devido a algumas politicas da escola, não pudemos aplicar o jogo na quarta etapa como estava
previsto, pois segundo a coordenação da escola, eles precisavam produzir algum material, pois não
acreditavam que o que estávamos fazendo ali traria conhecimento aos alunos e pensavam que
podíamos estar os prejudicando dando aulas sem que produzissem nada, por isso adiantamos uma
das etapas que viria após a aplicação do jogo, onde foi feita a produção de um texto avaliativo, onde
eles poderiam escrever de uma forma critica as aulas e também pontuar o que entenderam do
conteúdo.
Na quinta etapa foi aplicado o jogo que consistia em uma trilha com dez casas em que os alunos
sorteariam uma pergunta e se caso acertassem a resposta subiriam uma casa e poderiam responder
uma nova pergunta e em caso de errarem passariam a vez ao próximo grupo. Essa etapa constituiu
em três aulas, porem na primeira, aconteceram imprevistos e o jogo demorou a ser aplicado fazendo
com que os alunos não passassem da quarta casa, com isso foi entregue uma folha com as perguntas
e as respostas para que os alunos estudassem em casa e para motiva-los dissemos que traríamos
uma recompensa ao aluno que terminasse o jogo antes dos outros. No outro dia de aplicação do jogo,
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todos estavam empolgados e acertavam a maior parte das perguntas que os era feito, com isso
decidimos aplicar o jogo mais uma vez mais desta como forma de avaliação.
“O jogo é gratificante por si mesmo, o estudar é gratificante em relação ao que proporciona
(nota ou passar de série). Isso faz com que quando na escola o indivíduo perde o incentivo
externo (notas baixas, reprovação) a atividade perde o interesse, no caso do jogo isso não
ocorre, porque o estímulo vem do próprio indivíduo.” (Verri, 2009).

Avaliação
A principio a avaliação seria feito a partir do jogo e a nota que eles teriam viria de acordo com a casa
que atingissem durante o jogo (ex. Casa 7, nota 7), porem a escola não considerou isso como uma
forma de avaliação válida e foi preciso que o professor elaborasse uma prova tradicional para eles
serem avaliados.
“Desde a criação da escola obrigatória tem–se a necessidade de avaliar a capacidade de
compreensão e aprendizado dos alunos, com a finalidade de aprová-los ou não para o
próximo nível ou série. O mundo evolui, mas a escola parece que não consegue acompanhar
esse ritmo de mudança. Muito se fala e pouco se faz para que haja a tão esperada e
necessária mudança na educação.” (Verri, 2009).

Porem, segundo a professora Larissa Santander supervisora do PIBID e discente da classe de
aceleração os alunos se saíram melhor na prova tradicional escrita, pois devido ao tempo e a
competitividade entre os alunos fez que a avaliação pelo jogo se tornasse complicada e sem êxito.
Conclusão
Apesar dos alunos terem obtido notas apenas no modo tradicional imposto pela escola, podemos
dizer que tivemos mais resultados positivos á negativos, pois os principais objetivos que tínhamos
como instigar a motivação ao aprendizado e conseguir ensina-los o tema de Litosfera foram
alcançados, por mais que não tenham se saído bem em um modo diferente de avaliação os alunos
conseguiram alcançar a nota fazendo uma prova tradicional que é vista como um método vil de
avaliação e considerado mais difícil que os demais, método que já haviam falhado antes do projeto.
Abaixo trouxemos uma tabela com os resultados positivos e negativos que obtivemos do projeto.
Quadro 2: Resultados O que deu certo
O que não deu certo
Participação dos alunos
Interferência da escola
Compreenderam o conteúdo
Método alternativo de avaliação
Aumento da nota na prova tradicional
Resultado abaixo do esperado
Integração dos alunos com os professores
Problemas no horário
Todos os alunos participaram totalmente das atividades e não tivemos problemas em relação a eles,
sendo positivo ao projeto. Podemos dizer que houve a compreensão do conteúdo, e foi visto isso no
desenvolver das atividades. Acreditamos que essa participação derivou da afinidade que
conseguimos com os alunos no decorrer do ano, pois cada um do PIBID é responsável por
acompanhar uma sala e desenvolver projetos nela a fim de conhecer e aproximar dos alunos.
A escola interveio em algumas atividades, atrapalhando um pouco o desenvolvimento do projeto,
porem não podemos critica-la nisso, uma vez que os alunos fracassaram no método novo que criamos
para avalia-los conforme sua colocação no jogo obrigou a professora a criar uma prova tradicional
com base nas perguntas utilizadas no jogo, apesar de o fracasso no jogo possa ter vindo da falta de
tempo que decorreu de diversas mudanças no horário da escola, durante o projeto foi pensado na
aplicação do jogo em aulas duplas que ocorria nas terças feiras, e após as mudanças, tiraram as
aulas duplas de geografia dessa classe e dificultaram o processo de avaliação decorrente do jogo.
Tivemos dificuldade no desse projeto devido ao que se pode dizer como falta de experiência por ser
nosso primeiro projeto e aplicado em uma classe de aceleração que já apresenta diversas
dificuldades ate para um professor com experiência de carreira, por serem alunos cuja realidade foi
distorcida e foram obrigados a crescer em um ambiente totalmente diferente do que nós podemos
entender como “real”. Muitos desses alunos já precisaram agir como adultos muito antes dos 12 anos
e por traz de diversos outros métodos que utilizam para ganhar a vida consideram a escola uma perda
de tempo e só comparecem por serem obrigados pelos pais ou se divertir. Alguns desses alunos têm
trabalhos ilícitos, que os fazem pensar em que eles tenham certa “autoridade” aos outros alunos e
funcionários da escola, fazendo agirem como “independentes” dentro da escola, fazendo assim com
que seja difícil de serem controlados.
“aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida
pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade.
Portanto o conhecimento que o educando transfere representa uma resposta à situação de
opressão a que se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica” (Libâneo, 1991,
pag. 54).

Apesar desse histórico dos alunos, sentimos que tivemos facilidade ao lidar com essa turma, uma
tranquilidade que ate não acreditamos, que muitas vezes os professores regulares não têm durante
suas aulas, conseguimos a participação geral dos alunos durante a aplicação do projeto, e para
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conseguimos isso tivemos que entender um pouco da realidade deles e trata-los não como
professor/aluno mais como pessoas iguais em que uma estava ali pra ajudar a outra.
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Introdução
Este artigo relata uma aula diferenciada para os alunos do Ensino Fundamental II da Escola Estadual
Fernando Corrêa no ano de 2015, que tem por objetivo auxiliar os alunos com o conteúdo de fração.
Esta aula foi elaborada após os acadêmicos do grupo PIBID-Matemática, Campus de Três Lagoas
(CPTL), observarem um bloqueio dos alunos em relação ao conteúdo de fração e suas representações
(algébrica e geométrica).
Sendo assim, pensando em ações a serem desenvolvidas na escola, que contribuíssem com a
formação dos acadêmicos e auxiliassem os alunos em suas necessidades de compreensão do
conteúdo abordado, seguimos com a ideia de realizar algumas pesquisas sobre as atividades lúdicas
que poderiam ser utilizadas em aula para suprir as necessidades dos alunos.
Com esse intuito, encontramos no jogo “Dominó de frações”, cujo objetivo é explorar o conceito de
frações e sua representação fracionária e escrita, um modo de explorar o conteúdo. Desta maneira,
a utilização do jogo em uma aula diferenciada, possibilitará o interesse do aluno no conteúdo
trabalhado, facilitando a compreensão do conceito de frações e aprimorando sua capacidade de
abstração em um assunto tão complexo e subjetivo para os mesmos.
Objetivos propostos
Por meio da aula proposta aos alunos do 6º ano e relatada neste artigo, foi aplicado um jogo para
auxiliá-los na compreensão e na remoção do bloqueio que os alunos possuíam no ensino de fração.
Esta aula tem o propósito de explorar o conceito de fração e estimular a capacidade de observação
dos alunos para que os mesmos compreendam a leitura e as diversas representações fracionárias,
por meio das figuras geométricas e das frações escritas numericamente, representadas nas peças
dos dominós e, desenvolver o raciocínio lógico matemático, a concentração e a capacidade de criar
estratégias, por meio das etapas e das partidas que o jogo proporciona, estimulando e conduzindo os
alunos à vitória.
Referenciais teórico-metodológicos
O uso de atividades lúdicas para o ensino de conteúdos matemáticos é importante para auxiliar os
alunos na compreensão dos conceitos e ideias sobre os assuntos vistos em sala de aula. A concepção
de adotar atividades diferenciadas, cujo objetivo seja a contribuição no aprendizado das crianças é
praticada há tempos. E, segundo Brenelli (1996):
A utilização do lúdico no aprendizado da criança é muito antiga, vem dos gregos e romanos
e, de acordo com os novos ideais de ensino, o jogo deve ser utilizado para facilitar as tarefas
escolares. Importante para o desenvolvimento físico, intelectual e social, o jogo vem
ampliando sua importância deixando de ser um simples divertimento e tornando-se a ponte
entre a infância e a vida adulta. Seu uso é favorecido pelo contexto lúdico, oferecendo à
criança a oportunidade de utilizar a criatividade, o domínio de si, à afirmação da
personalidade, o imprevisível. (BRENELLI, apud MOTA, 2009)

A utilização de mecanismos distintos, como as atividades lúdicas, para o ensino de fração é um
procedimento envolvente e muito importante aos alunos, já que a ideia de números racionais, em
forma de fração, é nova para esta série e pouco usada no cotidiano dos mesmos. Além disso, segundo
Mota (2009, p. 47), “O jogo é facilitador da aprendizagem devido ao seu carácter motivador, é um dos
recursos didáticos que podem levar os alunos a gostar mais de Matemática”. Logo, temos que, através
dos jogos podemos resgatar o interesse e o estimulo dos alunos em relação à matemática e seus
conteúdos. Tornando-a menos complexa e mais atrativa para os mesmos.
Segundo Froebel (1912, apud SALES pp. 54-55), “Brincar é a fase mais importante da infância - do
desenvolvimento humano neste período - por ser a autoativa representação do interno - a
representação de necessidades e impulsos internos”. Com isso, pode-se dizer que, quando as
atividades lúdicas são apresentadas aos alunos de forma clara e objetiva, os conteúdos pertencentes
à mesma tornam-se uma atividade diferenciada para os alunos, o oposto do que normalmente é visto
Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
73

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
em sala de aula. Logo, o desenvolvimento dos alunos é estimulado de forma direta ou indiretamente,
auxiliando os mesmos nos diversos conteúdos a eles apresentados.
O manuseio de jogos para o ensino e aprendizagem na sala de aula gera resultados satisfatórios, pois
cria situações que permitem aos alunos desenvolverem métodos de resolução de problemas,
estimulando a sua criatividade.
Segundo Borin (1995, apud KEGLER, p. 8) “a atividade de jogar, se bem orientada, tem papel
importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização, atenção e
concentração, tão necessárias para o aprendizado, em especial da Matemática, e para resolução de
problemas em geral”. Com isso, temos também que, os jogos tem ligação direta com o pensamento
matemático, uma vez que neles temos regras, instruções, operações, definições, estratégias e
desenvolvimento. Além disso, os jogos em forma de atividades permitem que os alunos façam da
aprendizagem uma ação atraente e agradável.
De acordo com Mota (2009, p. 32),
Embora haja alguma resistência ao uso de jogos no ensino, devemos ter consciência que a sua
introdução deve ter uma intenção educativa. Os jogos são um instrumento que podem ajudar a
desenvolver competências, mas que não dispensam a intervenção do professor para ajudar a
desenvolver e a consolidar essas competências.
Apesar de sabermos que ainda existe uma resistência dos professores em relação ao uso de jogos no
ensino da matemática, temos que o trabalho com jogos é um instrumento que auxilia o raciocínio e a
interação entre os alunos, desenvolvendo competências e proporcionando ao aluno uma visão crítica.
De fato, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), tem-se que, a utilização de jogos
como recurso para o ensino e aprendizagem dos alunos, pode fornecer a eles mecanismos que os
auxiliam na construção de estratégias, contribuindo para a criatividade na elaboração de estratégias
e estimulando as ações dos alunos na prática de debates, os quais permitem a prática da
argumentação e da organização de pensamentos, formação de atitudes, desenvolvimento da crítica,
da intuição.
Desenvolvimento e metodologia
O jogo tratado neste trabalho foi retirado do trabalho de DRUZIAN (2009), onde é chamado de Dominó
de Frações Equivalentes. No nosso jogo “Dominó de frações” as peças do dominó convencional
(dotadas normalmente de uma espessura que lhes dá a forma de paralelepípedo, em que uma das
faces está marcada por pontos indicando valores numéricos) são substituídas por peças de frações
equivalentes e representações gráficas (imagem 1) devendo cada uma delas ficar em peças
diferentes, a fim de se encaixarem na hora de jogar. Confeccionamos as peças colando em papel
cartão as figuras da Imagem 1 impressas, e as mesmas foram revestidas com papel contact. Foram
produzidos 5 (cinco) kits de 28 cartas.
Inserir figura
Figura 1 – Peças do jogo “Dominó de Frações”
Foi preparada uma aula de 100 minutos que teve por objetivo a aplicação da atividade lúdica.
Dividimos a turma em 5 (cinco) duplas, cada dupla ficou com um kit de cartas. Após entregar o
material, explicamos os seguintes procedimentos do jogo:
•
O jogo pode ter dois, três ou quatro participantes;
•
As peças serão embaralhadas e distribuídas para cada jogador, de forma que cada um tenha
sete peças e ninguém consiga ver as peças do outro;
•
Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça na mesa, de modo que as partes das peças que
se encontram representem a mesma parte do todo considerado;
•
Caso o jogador não tenha peça para continuar o jogo, ele compra novas peças da mesa, até
que possa jogar;
•
Caso não haja mais peças a serem compradas, o jogador passa a vez;
•
Caso o jogo “tranque”, é possível “abrir”, retirando a peça de uma das pontas e colocando na
outra até que um dos jogadores consiga continuar o jogo;
•
Como propósito do jogo é livrar-se das peças antes do seu adversário, ganha o jogo o primeiro
que atingir esse objetivo.
Após a apresentação dos procedimentos, autorizamos que iniciassem o jogo e, a partir desse
momento, auxiliamos os alunos no decorrer das partidas.
O interesse e atenção dos alunos (ver imagem 2) contribuiu para o desenvolvimento da atividade,
proporcionando uma interação entre os alunos bem como entre alunos e nós, pibidianas. O jogo
aplicado despertou a curiosidade dos alunos e, desta forma a concentração dos mesmos aumentou,
tornando mais fácil o entendimento e o estudo sobre o assunto.
Inserir figura
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Figura 2 – Alunos nas partidas do jogo “Dominó de Frações”.
Resultados e conclusões
Realizando a atividade proposta, foi observado um maior interesse dos alunos em relação ao tema
estudado. Pode-se observar um avanço considerável dos alunos em relação ao conteúdo trabalhado,
o qual proporcionou a eles uma abstração do conceito de fração, levando-os a relacionarem as
representações geométricas e algébricas. Além disso, foram perceptíveis outros benefícios
proporcionados pelo jogo, sendo eles, evolução no raciocínio lógico e no desenvolvimento de
estratégias para a resolução de problemas.
Como o propósito do jogo é livrar-se das peças antes de seu adversário, os alunos atentaram-se a
criar estratégias em busca da vitória, reconhecendo as diversas formas de representação de uma
fração e as frações existentes no jogo. Dessa forma, foi possível suprirmos as dúvidas que surgiam
ao longo das partidas, onde, a principal dificuldade dos alunos foi associar as representações
algébricas e geométricas das frações e, auxiliarmos nas estratégias do jogo, para que os alunos
exercitassem o raciocínio e concluíssem a partida com êxito.
Através de uma nova avaliação proposta aos alunos, a qual continha as mesmas atividades propostas
na avaliação anterior, pode-se constatar que, as atividades lúdicas, como o jogo “Dominó de frações”
aplicado aos alunos, influenciam no aprendizado do aluno e facilitam a compreensão e a associação
dos conteúdos trabalhados com a realidade dos mesmos. Com isso, observamos que os mesmos
obtiveram progresso evidente na avaliação sobre o conteúdo trabalhado e, consequentemente,
compreendendo melhor os conceitos sobre o assunto. Logo, suas notas em sala de aula também
melhoraram consideravelmente.
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Introdução
O conteúdo deste texto apresenta relatos de experiências vivenciadas por acadêmicas do curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) enquanto bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) durante o período letivo de 2014 até o presente
momento, sob a orientação da Professora Drª Ana Cristina Fagundes Schirmer Coordenadora de
Grupo do Subprojeto de Pedagogia da UFMS.
Promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), busca oferecer suportes para licenciaturas em
diversas áreas do conhecimento, a fim de promover articulação, potencialização e vinculo durante a
formação acadêmica e o cotidiano de instituições de ensino. Diante disso, as atividades foram
desenvolvidas na Escola Municipal de Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista,
localizada no município de Campo Grande MS.
O trabalho realizado nesta escola permitiu-nos uma reflexão sobre a importância do estudo da
afetividade para a formação do professor. Nesse sentido serão pontuadas algumas experiências e
observações vivenciadas durante o desenvolvimento das atividades do PIBID, abordando as relações
afetivas estabelecidas entre professor/aluno, sob a luz teórica da afetividade de Henri Wallon.
Procurou-se nos limites deste texto produzir uma reflexão sobre em que medida as emoções
influenciaram na realização das atividades pedagógicas propostas, tecendo nexos entre relação
afetiva e apropriação do conhecimento.
Estudos e pesquisas embasadas pela obra deste autor respaldaram melhores práticas pedagógicas,
ao discutir a afetividade, atribuiu importância ao modo como professor e aluno se relacionam,
demonstrando que estes aspectos influem diretamente no processo ensino-aprendizagem.
Considerada tão importante quanto à inteligência, à afetividade constituiu tema das teorias de Henri
Wallon, autor francês, que segundo Almeida (1999) preocupou-se em situar a psicologia como ciência,
em seus primeiros trabalhos investigou a afetividade, “termo que abrange inclui sentimento que são
estados subjetivos mais duradouros e menos orgânicos que as emoções das quais se diferenciam
nitidamente” (p. 53).
Após o caminho percorrido nos aproximamos de análises a respeito das dificuldades de
aprendizagens dos educando, percebeu-se que problemas familiares, relação de conflito entre alunos,
desinteresse pelas atividades, oposição à dinâmica do professor, podem gerar ansiedade, medo,
raiva, tristezas ou alegrias, que podem refletir diretamente no desempenho intelectual do educando
e no trabalho do professor em sala de aula.
Diante disso surgiu a necessidade de uma aproximação a respeito das condutas infantis. Centrada
na criança, a obra de Henri Wallon enfoca o desenvolvimento em seus domínios afetivo, cognitivo e
motor. GALVÃO (1995, p. 12) destaca que:
Para Wallon, o estudo da criança não é um mero instrumento para compreensão do
psiquismo humano, mas também uma maneira de contribuir para a educação. Mais do que
um estado provisório, considerava a infância como uma idade única e fecunda, cujo
atendimento é tarefa da educação. A preocupação pedagógica é presença forte na psicologia
de Wallon, tanto nos escritos em que trata de questões mais propriamente psicológicas –
que constituem a maioria – como aquelas em que discute assuntos específicos da pedagogia.

Segundo Almeida (1999), tanto a escola quanto a família tem o seu papel no desenvolvimento infantil,
e a relação professor-aluno oferece riquíssimas possibilidades de crescimento. A mobilização em
torno do projeto do PIBID nos conduziu a reflexão sobre a vida emocional dos envolvidos: acadêmicos
e alunos no contexto escolar.
Ao discorrer sobre conceitos de alfabetização e letramento SOARES (2003, p.16), expõe:
“a necessidade de rever e reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino
fundamental, de modo a torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar
na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas brasileiras”. Esta mesma autora
destaca que “garantir uma sólida formação acadêmica para este profissional constitui
caminho para o reconhecimento da especificidade da alfabetização” SOARES (2003, p.16).
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Compreende-se então que o professor que não reflete sobre sua prática acaba (re)produzindo ideias
errôneas sobre sua ação. Conhecer e posteriormente se aprofundar no pensamento dos grandes
teóricos, e suas contribuições para a educação, viabiliza a compreensão do processo educacional,
nos diversos campos em que se envolve a prática pedagógica, como concepções de homem, criança,
sociedade, desenvolvimento humano, cultura, saber, e outros mais. Destarte, este texto é resultado
de uma aproximação inicial sobre o papel da emoção e suas influências nas relações pedagógicas.
Metodologia
Aproximar-se do contexto escolar é sem dúvida um grande desafio, entretanto a formação do
profissional Pedagogo requer este caminho de forma a provocar questionamentos e reflexões sobre
a prática pedagógica.
[...] a aproximação com o objeto de investigação – professor e / ou contexto escolar –
seguida de sua aproximação, para posteriores análises e interpretações à luz de teorias
científicas, é o caminho possível para conduzir a novos conhecimentos e compreensão sobre
como os aspectos individuais e sociais são determinantes na constituição do docente e no
desenvolvimento de ações pedagógicas no interior as escola. (OSORIO, 2008, p.66).

A este respeito, Osório (2008, p.69) sinaliza que, primeiramente é necessário que o pesquisador
“tenha clareza a respeito do objeto que se pretende investigar, eleger um método de pesquisa,
escolher procedimentos e instrumentos de investigação adequados de forma a “alcançar”,
“(des)construir” e “(re)construir” o fenômeno pesquisado, sempre considerando a subjetividade do
pesquisador.”
Assim sendo, o objeto de estudo surgiu a partir de experiências das autoras, registradas por meio de
caderno de campo. Os dados socializados em momento oportuno desenharam um quadro consensual
que levaram a escolha do mesmo. A coleta de dados foi realizada durante as atividades do Subprojeto
do PIBID de Pedagogia. Após o período de observação, para que posteriormente com a colaboração
da professora regente o acadêmico tivesse condições de escolher um aluno/a para desenvolver seu
trabalho.
As atividades pedagógicas primeiramente concentraram-se no atendimento das necessidades
educacionais. No decorrer do processo outras questões foram surgindo, o que conduziu um
aprofundamento na identificação das possíveis causas das dificuldades de aprendizagem
apresentadas por cada um dos alunos atendidos. Para tanto, se colocou em foco “o aluno, o professor,
e o conteúdo”, sobre a qual se assenta toda situação ensino-aprendizagem como afirma Kaufman,
(1995).
Tendo claro que dificuldades de aprendizagem podem surgir em qualquer momento da vida
acadêmica do educando, e podem ser ocasionadas por diversos fatores, que associados a problemas
de socialização e emocionais comprometem o desenvolvimento intelectual do aluno. Dessa forma,
procurou-se propor ações pedagógicas no sentido de identificar o erro do aluno, e trata-lo não como
algo ruim, mas como princípio para reflexão e construção de conhecimento.
Veremos com Kaufman (1995, p.4) que: “O respeito pelo trabalho intelectual das crianças não pode
conduzir ao abandono: não informar ou corrigir quando necessário implica deixar o aluno entregue às
suas próprias forças”. Para esta autora, o erro deve ser trabalhado construtivamente, pois permite ao
aluno validar seu aprendizado.
Diante disso, conhecer as causas e apresentar respostas que contribuam para a superação destas
dificuldades constitui um grande desafio para o professor, que primeiramente deve ter clareza do seu
papel. A este respeito Lima (2012, p. 160) ressalta que:
“[...] o professor é mediador entre as crianças, os objetos de conhecimento, organiza e
propicia espaços e situações de aprendizagem que articulem os recursos e capacidades
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios”.

Como mediador, diante dos obstáculos o professor deve adotar atitudes incentivadoras, ações
pedagógicas voltadas para atender o aluno, para que este construa uma nova relação com os saberes.
As propostas de trabalho desenvolvidas em pequenos grupos ou individuais privilegiaram a
necessidade de cada educando, outras ações vieram por meio de: Projetos culturais, busca por
suporte e atendimento psicológico oferecido dentro da própria instituição de ensino, diálogo com
familiares, e ainda, elaboração e acompanhamento de atividades comemorativas como dia das
crianças e aniversariantes do mês, constituíram caminhos e estratégias para o trabalho com os
alunos.
Ações pedagógicas, impacto das emoções
O que passamos a apresentar corresponde a experiências vivenciadas por acadêmicas enquanto
bolsista PIBID no exercício de suas atividades na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira
Batista, localizada no bairro Paulo Coelho Machado região centro-oeste de Campo Grande MS,
inaugurada em 01/07/2008 com a intenção de atender os moradores do seu entorno, a escola conta
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com uma estrutura, organização, atividades diferenciadas e tempo ampliado de permanência dos
alunos ampliado.
Construindo um corpus de informações por meio de relatos de duas experiências individuais
apresentadas separadamente: Caso I e II. Procurou-se contemplar aspectos emocionais que se
evidenciaram no decorrer das ações do grupo, objetivando confirmar e confrontar as percepções
apreciadas, na tentativa de uma aproximação do objetivo proposto, em que medida as emoções
influenciaram no desenvolvimento das atividades propostas pelas acadêmicas, autoras deste texto.
Compreender os efeitos da emoção favorece o processo educativo, a escola como instituição eleita
para promover o desenvolvimento das aptidões humanas, deve ampliar as possibilidades de acesso
à cultura universal e oferecer igualdade de oportunidades para todos. Neste propósito cabe ao
professor ter “clareza sobre o que é emoção, como funciona, para poder administrá-la em si e no
outro” (ALMEIDA, 1999, p. 15).
A ausência de uma educação que aborde a emoção na sala de aula traz prejuízos para a ação
pedagógica, pois suas consequências atingem não só o professor, mas também o aluno. A falta de
habilidade em administrar as imprevisíveis crises emocionais provoca um desgaste físico e
psicológico no professor. (ALMEIDA, 1999, p. 15).
O caso I, diz respeito a L. Y., oito anos, aluno do o 2° ano do ensino fundamental I em 2014, e a P.
F. também com 8 anos, aluna do 3° ano B do ensino fundamental I em 2015.
A primeira experiência ocorreu no período letivo de 2014. L. Y., na ocasião apresentava dificuldades
de aprendizagem em leitura e escrita, no primeiro encontro o aluno manifestou medo e a
desconfiança, na maior parte do tempo permanecia de cabeça baixa, após a apresentação me
perguntou porque ele iria ser meu aluno. Estes fatos provocaram insegurança, o medo de não ser
aceita tomou conta, e por alguns minutos me senti sem ação.
Diante disso, no próximo encontro me posicionei de frente para o aluno, e de maneira calma iniciei
um diálogo. Em resposta a tentativa de aproximação, o aluno se dispôs a falar sobre si, e sua família.
O medo e desconfiança foram aos poucos dando lugar a uma relação de respeito e cordialidade entre
acadêmico-bolsista e educando.
Para Dantas (1992), a dimensão afetiva ocupa lugar central na teoria de Wallon, a emoção vista como
o instrumento de sobrevivência da espécie humana. É fisiológica e também social, realiza a transição
entre o estado orgânico do ser e a sua etapa cognitiva. As emoções se manifestam desde o
nascimento quando ainda não existe racionalidade, com o tempo se modificam, manifestam no corpo
sinais, e tem capacidade de regredir as atividades de raciocínio, e capacidade de contagiar o outro,
ou seja, as reações suscitadas pelas emoções no ambiente alimentam sua manifestação.
O caráter altamente contagioso da emoção vem do fato de que ela é visível, abre-se para o exterior
através de modificações na mímica e na expressão facial. As manifestações mais ruidosas do início
da infância (choro, riso, bocejo, movimento dos braços e das pernas) atenuam-se sem dúvida, porém
a atividade tônica persiste, permitindo ao observador sensibilizado captá-la. (DANTAS, 1992, p. 89)
Acredito que a aproximação mais segura de minha parte levou o aluno a ter um pouco mais de
confiança a meu respeito. Essas indicações mostram que, deve haver uma articulação entre aspecto
afetivo e cognitivo, a partir de uma reflexão é possível depreender que, para compreender as
dificuldades de aprendizagem em toda sua amplitude, é necessário buscar conhecimentos que levem
a novas posturas diante dos desafios apresentados.
Com o passar do tempo novos desafios surgiram, L.Y. passou a provocar conflitos, por meio de
agressões físicas e verbais durante as aulas e também no intervalo. Aparentando um descontrole
emocional o que contagiava toda a sala, quando perguntado sobre o porquê da agressão aos colegas,
o aluno mencionou que sentia raiva, e que não queria ser contrariado.
O progresso até então já apresentado, deu lugar a falta de atenção no desempenho das atividades.
Diante da crise, a estratégia foi buscar compreender o que causava os momentos de extrema
irritação, por fim concluiu-se que problemas familiares desencadearam as mudanças de conduta.
Conforme Almeida (1999) a emoção tem capacidade de fazer regredir as atividades de raciocínio, sua
presença implica a redução das capacidades cognitivas do indivíduo. Neste sentido, torna-se evidente
a sua relação com o domínio do conhecimento. “Emoção e inteligência são duas propriedades
inseparáveis da atividade humana”. (p. 82).
Neste caso, a relação de confiança entre acadêmico e aluno foi fundamental para superar as
dificuldades, não somente de aprendizagem, mas bem como uma significativa melhora no
comportamento do educando. O aluno que no início não construía frases simples terminou o ano
letivo sendo capaz de ler com desenvoltura e escrever pequenos textos.
A segunda experiência do caso I diz respeito a P. F., caso ainda em andamento, as dificuldades de
aprendizagem são nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Nos primeiros encontros a
aluna demonstrou indiferença para com a acadêmica, recusou a realizar atividades propostas e ainda
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não aceitou a aproximação. Este fato foi demostrado inúmeras vezes por meio de comportamento
ríspido, não aceitando conversar e nem tão pouco contato físico.
“Não preciso de ajuda”. “Não quero conversar”. Estes são alguns exemplos da fala da aluna durante
os encontros, acrescidos de recusas em responder a cumprimentos, chegando ao ponto de
cumprimentar com abraços e sorrisos outra acadêmica. Esta situação causou um sentimento de
impotência e frustração, pois na experiência anterior descrita, a receptividade por parte do aluno foi
positiva.
Neste caso as atividades desenvolvidas individualmente não produziram um bom resultado. Sem
sucesso, passou-se a realizar as atividades em grupos, envolvendo alunos da mesma e de outras
salas. Nestas aulas a aluna demostrou interesse, compreensão e capacidade de realizar as atividades
propostas, dando o entendimento que as dificuldades de aprendizagem estavam sendo superadas.
Analisando estas duas experiências, o fato de se ter estabelecido uma relação afetiva entre o
educando L. Y. e a acadêmica contribuiu substancialmente para o sucesso no final do processo. No
entanto no caso de P. F., trabalho ainda não finalizado, a indiferença da aluna em relação a acadêmica
resulta em um desalinhamento no processo de ensino aprendizagem, e após alguns meses de
trabalho a relação com a aluna permanece instável, a situação de oposição permanece.
Por mais que as estratégias metodológicas fossem diversificadas a relação acadêmico-bolsista/aluna
não se alterou. Neste caso reconheceu-se a “oposição direcionada”, mencionada por (Galvão, 1995,
p. 106). Diante disso, pode-se lançar mão de procedimentos práticos para lidar com a situação,
privilegiando o aprendizado da aluna.
O caso II refere-se a P.V. de 10 anos, aluno do 3° ano B do ensino fundamental I no ano de 2014, e
a K.O., sete anos, 2ºano B do também do ensino fundamental I, no ano de 2015.
No caso II a primeira experiência refere-se à P. V. aluno do 3° ano B em 2014. As atividades iniciaramse com um diálogo com a professora regente do 3º ano B que forneceu informações sobre os alunos
que mais apresentavam dificuldades de aprendizado, e sobre planejamento de atividade e rotinas da
sala. Informou ainda sobre como procederia dentro da sala, demostrando satisfação procurou deixar
a acadêmica à vontade para escolher qual criança iria acompanhar durante o ano, tarefa que levou
algumas semanas.
Diante do desafio a primeira estratégia foi conversar com algumas crianças que apresentavam,
segundo a professora, maiores dificuldades de acompanhar o restante da turma. Foi pedido que
contassem um pouco das suas vidas e das suas preocupações em relação à aprendizagem. O diálogo
fluiu muito bem, todas elas se abriram, exceto um aluno, P. V. de 10 anos, que nas semanas seguintes
viria ser escolhido para ser acompanhado.
No primeiro encontro individual P. V. aparentou ser extremamente tímido, expressando vergonha
evitou olhar de frente, o que causou um sentimento de impotência, como iniciar alguma atividade
sem ao menos conhecer o aluno. Apenas no segundo encontro foi possível iniciar um diálogo.
Perguntado ao aluno se poderia ver seu material, diante da resposta positiva constatou-se que ele
possuía muita dificuldade de leitura e escrita, não sabia ler nem escrever.
Procuramos então, mais informações junto à professora, esta informou que o aluno viera do estado
de Pernambuco juntamente com a mãe e dois irmãos. Um deles, uma menina, que também estudava
na mesmo escola, no 1º ano, já alfabetizada, conforme relato do próprio P.V.. Ao mencionar este fato
o aluno demonstrou tristeza e constrangimento, e isto nos causou certa aflição.
P. V. se mostrou muito animado com a proposta feita a ele sobre como poderíamos trabalhar para
que ele fosse capaz de superar suas dificuldades. Nos primeiros encontros o aluno se saiu muito bem,
escrevendo as palavras e refletindo sobre como escrever. No entanto as dificuldades de leitura
sinalizavam algumas limitações. P. V. na maioria das vezes apenas fazia cópias e não entendia o que
estava escrevendo.
Após alguns encontros percebeu-se que as dificuldades eram maiores que as previstas, Além de não
ser alfabetizado, P. V. tinha histórico de muitos problemas familiares e de saúde. Diante das
atividades propostas era possível constatar seu entusiasmo para realizar as atividades, porém sem
sucesso. Esta situação provocou um sentimento de frustração muito grande, mesmo diversificando
as atividades e didática o discente não apresentava progresso. Mas a alegria manifesta pelo aluno
nos encontros semanais provocou-nos uma empatia por ele. O que deu ânimo para buscar outras
formas de ajuda-lo a superar as dificuldades. Diante de tal complexidade, buscou-se auxílio junto à
psicóloga da escola, e foi constada a necessidade de um laudo médico, para que através deste fosse
possível intervenção pedagógica mais adequada.
Sabe-se que é papel do professor como mediador o deve de administrar conflitos, observar,
interpretar, e identificar as dificuldades que se apresentam. Na escola as relações afetivas se
evidenciam, pois a transição de conhecimento envolve a interação entre as pessoas (Almeida, 1999,
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p. 107). Na relação professor-aluno o afeto está presente, em relação a P.V. o afeto cognitivo conduziu
a busca pela solução mais correta.
A segunda experiência do caso II refere-se a K. O. de sete anos, aluna do 2ºano B de 2015, onde as
expectativas foram um pouco menores, tendo em vista a experiência anterior. Pensando em uma
proposta que atendesse às necessidades da criança, foi realizado um trabalho que estimulasse sua
imaginação e criatividade através de diálogos, histórias, leituras, jogos, brincadeiras e produções
textuais, onde se percebeu que houve de imediato entrosamento e confiança de ambas as partes.
Ao iniciar o trabalho com a criança, a insegurança foi imensa, apesar da força de vontade de realizar
um bom trabalho, com o passar do tempo foi possível perceber que o afeto era mútuo, mesmo com
algumas aulas mais desgastantes, o que me provocou mais calma e segurança. Segundo Almeida
(1999), Wallon afirma que é possível atuar sobre o cognitivo de modo afetivo e vice-versa, nesse
sentido, torna-se evidente que condições afetivas favoráveis facilitam a aprendizagem.
Toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais,
num processo de união e cumplicidade. Pensando especificamente na aprendizagem escolar, a
relação que se tece entre educando, acadêmica, professores, conteúdo escolar, não acontece
puramente no campo cognitivo, concordando com Almeida (1999), que destaca;
A ausência de uma educação que aborde a emoção na sala de aula traz prejuízos para a ação
pedagógica, pois suas consequências atingem não só ao professor, mas também o aluno. A falta de
habilidade em administrar as imprevisíveis crises emocionais provoca um desgaste físico e
psicológico no professor (ALMEIDA, 1999, p.15).
Considerações finais
O presente texto buscou produzir uma reflexão sobre em que medida as emoções influenciaram no
desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas pelas acadêmicas no exercício de atividades
referentes ao PIBID, e quais os reflexos na apropriação do conhecimento por parte dos alunos
envolvidos. Pode se concluir por meio das experiências vividas durante as ações do projeto que as
emoções presentes na relação professor-alunos influem diretamente no desenvolvimento das
atividades pedagógicas, e que quando se tem atitudes positivas diante de suas manifestações criamse novas possibilidades de aprendizagem, que podem conduzir o aluno a estabelecer uma nova
relação com o conhecimento.
Um segundo aspecto importante, foi à percepção de que é fundamental para o professor em formação
conhecer o papel das emoções no desenvolvimento da criança, e qual sua relação com a construção
do conhecimento, em virtude das novas demandas da sociedade atual. É certo que as relações entre
as pessoas não são sempre permeadas pela tranquilidade e pela suavidade. Os fenômenos afetivos
referem-se igualmente aos estados de raiva, medo, ansiedade, tristeza. Essas emoções e sentimentos
estão presentes nas interações sociais.
Nossos encontros com as crianças apresentaram momentos onde se destacou a preocupação em
transmitir tranquilidade às crianças, favorecendo o processo de aprendizagem, atuamos com o
objetivo de combater o excesso de ansiedade que surgia durante as atividades, buscando contagiar
o ambiente com sentimentos que tranquilizavam, encorajavam e que nos fortaleciam na execução
das mesmas.
Consideramos que o medo, a angústia, a ansiedade e a frustração são sentimentos que desgastam
o aluno. A serenidade e tranquilidade auxiliaram na redução ou até na eliminação desses sentimentos
durante as atividades propostas nos nossos encontros semanais. As diversas formas de interação
entre acadêmicas e alunos, contribuíram para a construção da autoestima e da autoconfiança,
influindo diretamente no processo de aprendizagem.
As experiências vividas permitiram trocas afetivas positivas que, não só marcaram positivamente
professor/acadêmico e docente, como também favoreceram a autonomia e fortaleceram a confiança
dos alunos em suas capacidades e decisões. Diante dessas observações, acreditamos que
independente de questões familiares e sociais, é papel do professor promover a mediação entre aluno
e conhecimento, para tanto cabe ao professor uma reflexão sobre a forma como se relacionar e
expressar seus valores, resolver conflitos, e até mesmo na forma de falar e ouvir.
Concluímos que diversas experiências e conhecimento adquiridos durante a atuação como bolsista
PIBID, certamente constituirão a subjetividade de cada uma de nós. No que se refere à reflexão
proposta concluímos, que a capacidade de identificar e tomar decisões corretas diante de crises
emocionais certamente constitui uma das implicações da função pedagógica, que tem como objeto
privilegiado a aprendizagem do aluno, pelo qual sua ação se realiza.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
De modo geral, a realidade das escolas aponta para a necessidade de aprimorar formas de trabalho
numa perspectiva do ler e escrever em um contexto social mais amplo e isso revela a importância da
indissociabilidade entre alfabetização e letramento.
Tendo em vista a importância da alfabetização na perspectiva do letramento, o objetivo desse relato
é apresentar a prática de iniciação à docência pautada na ludicidade. Assim, tínhamos no momento
da intervenção na sala de aula os seguintes propósitos: contribuir com a aprendizagem da leitura e
da escrita por meio de jogos; identificar dificuldades das crianças no que se refere ao ato de ler e
escrever; colaborar com o ensino da Língua Portuguesa nos primeiros anos da educação básica.
O grupo do subprojeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) câmpus de Naviraí, é constituído
de oito acadêmicas, uma professora supervisora e um professor coordenador das ações. Desse
modo, é importante destacar que as práticas de vivência do programa são relativamente recentes,
pois é o segundo ano das atividades desenvolvidas em conjunto com a escola parceira. A
implementação ocorreu em fevereiro de 2014, por meio da aprovação em Edital nº 61/2013 da
Coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
Para tal, é importante acrescentar que o PIBID do curso de Pedagogia ao qual estamos vinculadas/os
tem como base atender duas necessidades formativas emergentes, a saber: 1ª) contribuir com a
formação docente e; 2ª) auxiliar na melhoria dos índices de avaliação externa em relação à
alfabetização, letramento e matemática.
As observações e as intervenções na sala de aula no 2° ano do Ensino Fundamental são realizadas
em duplas, geralmente de segunda à quinta-feira, em uma escola da rede municipal de Naviraí. Tal
proposta visa promover atividades de iniciação à docência tendo em vista o aprimoramento das
competências didático-pedagógicas. Entretanto, cabe esclarecer que a proposta não configura como
reforço escolar e sim como uma experiência na formação de futuros professores.
Referencial teórico
Podemos dizer que um dos maiores desafios postos à educação brasileira envolve o processo de
formação de professores e a relação entre ensino e aprendizagem nas escolas. Além disso, resultados
de estudos e pesquisas (SOARES, 2004; GOULART, 2006) apontam que os níveis de proficiência em
leitura e escrita são preocupantes quando testadas as habilidades básicas de alfabetização nos
primeiros anos de escolarização.
Paulo Freire (1989) aponta que: “alfabetizar é conscientizar [...] alfabetizar-se não é aprender a repetir
palavras, mas dizer a sua palavra, criadora de cultura”.
Dessa forma, a alfabetização tem uma especificidade que engloba características que se determina
por meio do contexto social, sendo necessário o foco no desenvolvimento do sistema de leitura e
escrita adquirido por um processo.
Ressalta-se a importância da não dissociabilidade entre alfabetizar e letrar. Para isso, acrescenta
Soares (2003, p.18), que “Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e
escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência
de ter-se apropriado da escrita”.
Nesse sentido, constatamos as dificuldades dos alunos com a leitura e escrita na aprendizagem de
Língua Portuguesa, propomos uma aprendizagem dinâmica a fim de contribuir para o enriquecimento
social e cultural.
Justificativa da atividade proposta
Os trabalhos de intervenções pedagógicas acontecem em uma turma de 2° ano do Ensino
Fundamental, constituída por 31 alunos, integrada a uma escola da rede municipal de Naviraí/MS. A
atuação no espaço escolar ocorreu a partir das indicações do material organizado pelo Pacto Nacional
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pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC/MEC (BRASIL, 2014) que ressalta ser necessário refletir
sobre os conceitos a serem desenvolvidos em sala de aula.
Durante as observações percebemos as dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita, assim,
consideramos a proposta de trabalhar de forma lúdica propondo aulas diferenciadas com o objetivo
de chamar a atenção dos alunos, sem fugir da problematização.
Descrição da atividade desenvolvida
O trabalho das ações do grupo PIBID/Pedagogia dedicou-se ao planejamento da proposta de
intervenção que foi construída coletivamente entre os integrantes do grupo, e para a realização das
ações na escola, as acadêmicas foram dividas em duplas, das quais eram realizados rodízios em dias
alternados.
Nessa direção, salienta-se que a intervenção pedagógica com o foco na alfabetização e letramento
ocorreu respeitando a rotina da instituição e as atividades propostas foram:
A “Rádio PIBID”: o canto das músicas infantis; inicialmente partiu-se da ideia de construção de um
cartaz no qual constavam músicas infantis. Essa prática foi adotada pelo grupo porque diz respeito
ao trabalho com a rotina diária da turma já implementada pela professora supervisora. No momento
da atividade, os alunos eram questionados sobre quais músicas constavam no cartaz e desejavam
cantar, bem como quais outras poderiam fazer parte do repertório musical.
O Alfabeto móvel: no momento da intervenção apresentamos a proposta às crianças, assim cada uma
sorteava letras do alfabeto. Na etapa seguinte de acordo com a letra, os alunos socializavam
oralmente um nome próprio e uma palavra que começasse com a referida letra. De acordo com as
palavras mencionadas, uma acadêmica realizava a escrita na lousa, sempre questionando os alunos
sobre a forma de escrita, ou seja, nosso papel se constituiu em sermos além de escribas, mediadoras
entre a criança e a linguagem oral/escrita, já que a formação das palavras partia delas.
Dando sequência na atividade, foi realizada a leitura coletiva para o registro no caderno. Essa
atividade se caracteriza pela formação das palavras, em conformidade com Brasil (2012a, p.09) “[...]
levar a criança a escrever “do jeito que acha que é” é uma maneira de incentivá-la a buscar estratégias
para colocar no papel o que quer informar ao seu leitor”.
Nessa perspectiva, acreditamos que esse tipo de atividade possibilita estratégias diversificadas de
escrita de modo que proporciona ao aluno a correção espontânea dos possíveis “erros” em uma forma
de reflexão sobre a língua.
A história sequenciada: consistiu em figuras dos mais variados tipos, espalhadas no centro da sala
de aula. Para essa proposta, os alunos formaram um círculo, e foram convidados a cada um pegar
uma figura e dar sequência na narrativa que se iniciou com: “Era uma vez (...)”. Os alunos imaginavam
a sequência da história e uma acadêmica realizava a escrita, assim ao término, a turma fez a leitura
e em conjunto analisou quais adequações seriam necessárias para uma melhor compreensão das
informações.
Contação de história por meio do avental: a proposta oportunizou o conhecimento da obra de
literatura infantil intitulada “Menina Bonita do Laço de Fita” de Ana Maria Machado. Com isso, no
momento da aula foi apresentado para turma o referido avental e questionado se alguém já conhecia
a história. Na sequência, foi realizada a contação com apoio das imagens que eram fixadas no avental,
foi nítida a participação ativa de todos.
Em outro momento, as próprias crianças recontaram a história explorando a imaginação, a
criatividade e a prática da oralidade, essa proposta tornou-se uma brincadeira divertida para a turma.
Caixa de jogos do MEC: utilizamos o caça rimas, bingo dos sons iniciais, palavra dentro de palavra,
entre outros jogos. Nesse sentido, a proposta foi levar as crianças a identificação dos sons e a
compreensão das variadas dinâmicas de formação de palavras, contudo reforça-se a ideia de que
“[...] o lúdico (...) enquanto promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, deve ser considerado
como um importante aliado para o ensino” (BRASIL, 2012b, p.22).
A participação dos alunos nos dias da intervenção foi muito positiva, todos interagiram e colaboraram
com as propostas desenvolvidas. A receptividade deles quanto a nós como professoras foi muito boa.
Em relação às atividades ministradas nesse período, vimos à necessidade de tirar os alunos da
aprendizagem “maçante”, com a qual estão inseridos no contexto escolar.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
A partir de nossas reflexões que resultaram na elaboração do projeto pedagógico, as ações de
intervenção se realizaram no período de 4 (quatro) dias de aula. Os materiais utilizados foram tanto
confeccionados pelo grupo quanto disponibilizados pela escola parceira.
Contudo, a essência desses recursos tentou resgatar o papel da cultura da oralidade na sala de aula
como sendo um princípio fundamental para práticas de alfabetização na perspectiva lúdica.
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As expectativas foram muitas e a experiência prática na escola possibilitou uma reflexão e uma
aprendizagem gratificante para nossa formação. Avaliamos que os instantes das aulas foram muito
prazerosos tanto para as crianças quanto para nós futuras/os professoras/es.
Avaliação do impacto da atividade na formação do aluno
Constatamos que a participação no PIBID contribui para o processo de formação docente, pois por
meio das discussões teóricas das reuniões do grupo, da observação, da elaboração do projeto e da
intervenção, conhecemos e refletimos sobre a prática do trabalho do professor dos anos iniciais, como
também uma aproximação com as crianças, a fim de conhecer a rotina da sala e verificar quais eram
as necessidades dos alunos.
Outro ponto que contribuiu para o enriquecimento desse processo foi à elaboração dos relatórios
diários da intervenção realizados pelas duplas de acadêmicas e disponibilizados diariamente por meio
eletrônico, para que as duplas do dia posterior pudessem conhecer de forma mais abrangente o
processo de intervenção das demais.
Por fim, realçamos a relevância dessa experiência de iniciação à docência, que possibilitou conhecer
formas de mediação pedagógica em relação às dificuldades das crianças, bem como as relações
entre os conteúdos e o trabalho viabilizado por meio do lúdico.
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Introdução
O presente artigo relata algumas experiências docentes vivenciadas pelas acadêmicas bolsistas,
autoras deste texto, na escola parceira do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), do curso de Pedagogia, desenvolvido
na modalidade a distância, no município de Bela Vista/MS. Optamos pela modalidade “relato de
experiências” para orientar a organização deste texto pela possibilidade de exposição de resultados
e situações concretas do cotidiano que este tipo de modalidade permite, revelando aspectos da
realidade escolar. A caracterizamos como uma metodologia eficiente quando se objetiva socializar
vivências.
Para a composição deste artigo optamos por apresentar inicialmente algumas informações da escola
parceira, do Projeto PIBID/Pedagogia e uma discussão do referencial teórico que subsidia nossas
ações. Em um segundo momento socializamos, a partir do relato de experiências, algumas
intervenções realizadas na escola parceira. Na sequência, apontamos alguns impactos do PIBID na
formação dos alunos atendidos e em nossa formação docente.
Situada no centro da cidade com aproximadamente 611 alunos, dos quais a grande maioria pertence
a famílias de baixa renda, a escola parceira do projeto PIBID/Pedagogia recebe alunos de seu entorno,
assentamentos, fazendas da região e do país vizinho (Paraguai). Tem como principal objetivo formar
cidadãos críticos e conscientes. Conta com quadro de professores habilitados em suas devidas áreas,
sendo alguns concursados e outros contratados.
A nossa experiência como bolsistas do PIBID no ano de 2015, no qual centraremos as reflexões deste
texto, iniciou com um período de observação em uma sala do 3º ano do Ensino Fundamental que
oferece um amplo espaço, boa ventilação, sendo adequada para o desenvolvimento dos trabalhos
pedagógicos.
Desde o ano de 2014 estamos desenvolvendo ações formativas e de intervenção pedagógica por
meio do Projeto PIBID/Pedagogia “Alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino
Fundamental na perspectiva da educação inclusiva”, cujo objetivo principal é contribuir com o
processo de leitura e escrita dos alunos por meio de experiências lúdicas e significativas, tendo como
foco a participação e aprendizagem de todos.
Uma das ações centrais do Projeto em desenvolvimento está na elaboração de miniprojetos
relacionados à alfabetização e letramento a serem executados na escola parceira, em duplas, a partir
da realidade escolar e da realidade particular das salas de aula do 1º ao 5º ano. Nesse sentido,
estamos desenvolvendo o projeto “Alfabetização e leitura para todos” no 3º ano, que tem como
finalidade colaborar com o trabalho de alfabetização e leitura reforçando o uso da Língua Portuguesa,
principalmente com os alunos que ainda não conhecem o alfabeto e, dessa forma, também não
sabem ler.
Segundo a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 anos, estabelece-se, no artigo 30, que os três anos iniciais do Ensino
Fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, mas também o desenvolvimento das
diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música
e demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, das Ciências, da
História e da Geografia.
Considerando essas orientações ressaltamos que em uma concepção de alfabetização focada na
inserção das crianças nas práticas sociais podem ser desenvolvidas metodologias que, de modo
concomitante, favoreçam a apropriação do sistema alfabético de escrita por meio de atividades
lúdicas e reflexivas e a participação em situações de leitura e produção de textos, ampliando as
referências culturais (BRASIL, s/d., p. 20).
A escola tem por papel viabilizar esse processo como prática que assume a função social dentro de
uma sociedade baseada nas linguagens oral e escrita e que perpassa pela aprendizagem significativa
da língua, associando a história de vida de cada estudante com realidades e movimentos que o
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indivíduo tem o direito de conhecer e ser participante, contribuindo para a remoção das barreiras que
dificultam o exercício de sua cidadania.
Nossas ações, voltadas à construção do letramento dos alunos, não desconsideram este papel
fundamental da escola. Entendemos por letramento, conforme Soares (2003, p. 18), “o resultado da
ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social
ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”.
Esta concepção de letramento, que sustenta as intervenções que temos realizado na escola parceira,
orienta especificamente o miniprojeto em desenvolvimento. É preciso destacar que para iniciar as
ações do miniprojeto auxiliamos e observamos os 28 alunos do 3º ano. Elaboramos e aplicamos
atividades relacionadas à leitura e escrita, em aulas compartilhadas com a professora regente.
Em comum acordo com a professora observamos que na referida sala encontram-se dois alunos não
alfabetizados, ou seja, com grandes dificuldades na leitura e na escrita. Os mesmos vieram de outras
escolas e não acompanham os demais colegas em suas atividades. Sendo assim, começamos a
preparar atividades lúdicas diferenciadas para toda a turma e outras que são aplicadas apenas para
esses alunos, no formato de aula individual (um aluno para cada bolsista).
Temos percebido que nossas intervenções vêm sendo bem aceitas pela professora regente, pela
escola e principalmente pelos alunos. Para trabalhar o referido miniprojeto recorremos a materiais
lúdicos de forma a buscar a interação e participação dos alunos no processo de alfabetização e
letramento para que além de brincar as crianças possam aprimorar e desenvolver suas habilidades,
tanto motoras como cognitivas.
Assim, podemos trabalhar de forma diferenciada proporcionando ao educando o direito de aprender
a ler e escrever evitando exclusões e evasões, já que temos conseguido ajudá-los na superação de
suas dificuldades.
Com base nas leituras de diferentes autores como Vygotsky (1991) e Kishimoto (2008),
compreendemos que a ludicidade no processo de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino
Fundamental incentiva o aluno a desenvolver e exercitar seus conhecimentos, tanto individuais
quanto coletivos.
Para Leal (2006) os professores e professoras podem adaptar as brincadeiras em sala de aula a fim
de que os alunos possam aprender de forma lúdica. Os jogos e brincadeiras trazem valiosas
oportunidades de desenvolver práticas de letramento diversas, ou seja, ao mesmo tempo em que a
criança está sendo estimulada a brincar ela está adquirindo conhecimento sobre a Língua Portuguesa
e a Matemática.
Para Kischimoto (2008, p. 36):
Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais
(cognição), à manipulação de objetos e desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as
trocas nas interações (social), o jogo contempla várias formas de representação da criança
ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento
infantil.

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e
cultural, bem como o processo de socialização, comunicação, expressão e construção do aprendizado
sendo de grande importância a sua aplicabilidade no processo de alfabetização e letramento do
educando. Nesse sentido, o brinquedo auxilia o desenvolvimento fazendo com que, pouco a pouco, a
criança comece a distinguir os significados dos objetos reais. Sua percepção evolui a partir das
experiências que o próprio brinquedo proporciona, ampliando seu imaginário (VYGOTSKY, 1991).
Com isso se faz necessário ressaltar a importância de se utilizar jogos e brincadeira em sala de aula
como recursos pedagógicos, levando em consideração a aquisição do conhecimento. Porém, é
fundamental que o docente planeje bem cada atividade a ser realizada para que a aprendizagem se
dê de forma positiva, contribuindo assim para o desenvolvimento do aluno.
Após esta rápida apresentação do Projeto PIBID/Pedagogia, do miniprojeto que estamos
desenvolvendo na escola parceira e do referencial teórico que subsidia nossas ações, a seguir
trazemos parte de nossas experiências no PIBID. Ressaltamos que o que justifica a opção pela
discussão da alfabetização e do letramento com alunos que possuem dificuldades de aprendizagem
neste texto foi a identificação desta situação-problema no momento do levantamento pedagógico
realizado na escola no início do ano de 2015. Este aspecto - dois alunos no 3º ano do Ensino
Fundamental que não sabem ler e escrever – culminou em uma questão para nós: o que podemos
fazer, como pibidianas, para ajudá-los? Algumas das ações que temos empreendido com esses alunos
foram escolhidas para serem relatadas neste artigo. Cumpre destacar que muitas outras estão sendo
realizadas com a turma toda, apesar do foco neste momento ser voltado para esses dois casos
específicos.
O PIBID e sua contribuição para alunos com dificuldades de aprendizagem: alfabetização e letramento
em foco
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Para o início da discussão desta seção optamos por socializar uma das atividades realizadas no bojo
do miniprojeto em execução – “Alfabetização e leitura para todos”. Trata-se da atividade “Descobrindo
as palavras com alfabeto móvel”. Nosso objetivo com esta atividade foi o de proporcionar métodos de
alfabetização e letramento para os alunos que ainda não estão alfabetizados.
Consideramos que o amparo e atenção a esses alunos são fundamentais, especialmente pela
situação de constrangimento dos mesmos diante dos colegas. Assim, apesar do miniprojeto propor
atividades para a turma toda, como já mencionado neste artigo focaremos na situação pedagógica
dos alunos com dificuldades de aprendizagem, destacando o quanto essa experiência tem sido rica
e motivadora tanto para nós quanto para os alunos em questão.
A atividade supramencionada foi desenvolvida a partir do momento em que foi detectada a
dificuldade de dois alunos da sala do 3º ano. Primeiramente apresentamos aos alunos, em folha
sulfite, as vogais, consoantes e o alfabeto. Em seguida pedimos aos alunos que nos acompanhassem
na leitura das vogais, posteriormente as consoantes e em seguida o alfabeto. As leituras foram
realizadas, de diferentes formas, até que os mesmos conseguissem identificar e codificar as vogais,
consoantes e, consequentemente, o alfabeto.
Uma vez identificando as vogais e as consoantes os alunos já foram capazes de organizar as letras
coloridas, recortadas em EVA, em um pequeno quadro de papelão preparado por nós para este fim.
Todo este trabalho foi acompanhado e monitorado pela professora regente da sala, supervisora do
Projeto PIBID na escola parceira.
Na sala de aula, no decorrer das aulas, observamos que os alunos obtiveram êxito ao diferenciarem
as letras, sendo capazes de desenvolver jogos silábicos confeccionados em papelão, formando
pequenas sílabas e gradativamente pequenas palavras.
Cada palavra formada foi colada em papel sulfite e os alunos as escreveram ao lado. A partir deste
momento foi possível evidenciar resultados mais concretos, pois os alunos começaram a ler as
primeiras palavras, depois frases, logrando êxito em suas atividades. A seguir foi possível “tomarmos
leitura” dos alunos por meio dos textos do livro didático “Ler e Reler”.
Neste momento “tomamos leitura” cronometrada, sendo que os alunos deveriam ler o máximo de
palavras possíveis em um minuto. Foi muito gratificante quando percebemos que tais alunos
avançaram em seu processo de letramento, pois um conseguiu ler 29 palavras e, o outro, 35 palavras.
Essa foi uma das experiências que marcou nossa participação como bolsistas do PIBID, pois não há
nada mais satisfatório para nós, que somos iniciantes na área da educação, como poder participar
do aprendizado dos alunos. Deste modo, ficamos satisfeitas com o resultado e agradecidas pela
escola ter “abraçado” as bolsistas do PIBID e confiado em nossa capacidade de colaborar com a
educação e desenvolvimento dos estudantes.
Observando especificamente o desenvolvimento dos alunos que não estavam alfabetizados,
podemos dizer que nossas intervenções, apesar de ser um trabalho que vem requerendo tempo e
dedicação, têm obtido bons resultados, haja vista que anteriormente os alunos não conheciam vogais
e hoje eles leem pequenos textos.
Estes resultados são importantes para os alunos porque eles deixam gradativamente de se sentirem
excluídos, pois como não sabiam ler e escrever tornavam-se “copistas” - somente copiavam, conforme
observavam na lousa. Assim, podemos afirmar que o Projeto PIBID tem contribuído com a situação
de alfabetização e letramento dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da escola parceira na
perspectiva da educação inclusiva, entendida aqui como a educação para todos, isto é, aquela que
proporciona as mesmas oportunidades de conhecimento e aprendizagem a todos os alunos, a partir
de suas especificidades.
Para nós, pibidianas, tal resultado proporcionou momentos de aprendizado, pois compreendemos
que cada criança tem seu tempo e dificuldades. Nenhuma criança é igual à outra. Conforme Freire
(1987), a alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, mas de dentro para fora. Nesse sentido,
o educador é um colaborador. O PIBID tem nos proporcionado essa sensação: de sermos
colaboradoras no processo de ensino e aprendizagem dos alunos por nós atendidos.
Por fim, é preciso destacar que a partir da nossa participação no PIBID aprendemos também a
confeccionar materiais pedagógicos, recursos lúdicos, considerando que acreditamos que a criança
precisa se envolver na atividade para que assim apresente resultados satisfatórios.
Considerações Finais
Tantos foram os aprendizados e temos consciência que muito ainda aprenderemos, pois estar em
sala de aula possibilita a vivência da relação entre a teoria e a prática. A nossa participação no PIBID
tem nos proporcionado um impacto positivo e grande impulso para nossa formação como Pedagogas,
pois aprendemos a lidar com a criatividade e o desenvolvimento de recursos lúdicos que têm
alcançado os alunos da escola parceira, inclusive os com dificuldades de aprendizagem.
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Nesse sentido, tem sido relevante a nossa prática na escola. Com o Projeto PIBID conseguimos
aprofundar nossas reflexões sobre as dificuldades e limitações de um professor iniciante perante um
aluno que necessita da nossa atenção e dedicação como educadoras e alfabetizadoras.
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O presente estudo visa destacar as contribuições oferecidas aos acadêmicos participantes do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, especificamente em sua formação,
enquanto profissional de educação. Como referências, utilizamos a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, 1996); (TEBEROSKY, s. d); (FREIRE, 1985); (SOARES, 2003), dentre outros.
Os autores ressaltam a relevância de alfabetizar o educando de forma que todos sejam contemplados
com uma aprendizagem significativa. É direito de toda criança aprender e obrigação da escola
oferecer mecanismos para que este processo tenha êxito e também que a diversidade cultural seja
respeitada, dentro de cada contexto. O professor deve ser um pesquisador frequente, aprimorando
suas técnicas e metodologias para atender as necessidades apresentadas por cada aluno. A escola
precisa ter seu ambiente favorável a ao processo ensinar/aprender, buscando meios de aprimorar
cada vez mais essa função. O PIBID é um dos programas que estão auxiliando as instituições de
ensino ao oportunizar que os acadêmicos bolsistas possam participar ativamente do seu dia a dia.
Dessa forma, o futuro professor tem a oportunidade de colocar seus conhecimentos teóricos em
prática ao desenvolver práticas docentes no ambiente escolar. O respectivo Programa tem contribuído
de modo eficaz na valorização da formação docente.
Introdução
Diante do contato frequente com a escola, especificamente com os anos iniciais do Ensino
Fundamental, acreditamos que o docente quando alfabetizador automaticamente cria uma
responsabilidade maior que os demais profissionais atuantes no ambiente escolar. Compreender as
dificuldades iniciais que envolvem a leitura e a escrita é tarefa constante dos professores que
alfabetizam.
Após inúmeras discussões acerca da problemática, como pibidianos cursando semestres diferentes
devem desempenhar o papel de docente apoiando-se nas contribuições advindas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)? Pretende-se apresentar caminhos alternativos
que possibilitem ao futuro docente aprimorar novas metodologias a partir de ensinamentos
observados durante o período como colaboradores do professor regente.
Os cinco principais objetivos do PIBID são:
apoiando os estudantes que optam pela carreira docente; valorizar o magistério, contribuindo para a
elevação da qualidade da escola pública;
II) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura das instituições de educação superior;
III) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a
integração entre educação superior e educação básica;
IV) proporcionar aos futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o desempenho da
escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras;
V) incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas nos processos
formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos
futuros docentes. (Portaria Nº 72/2010) [Grifos nossos].
O programa concede bolsas aos acadêmicos dos cursos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior em parceria com
instituições de ensino de educação básica da rede pública de ensino. O incentivo financeiro, aliado à
possibilidade de desenvolver práticas docentes nas escolas durante o curso, tem se mostrado
importante fator para o sucesso do programa.
Constatamos que o fator determinante para uma boa atuação do educador, seja ele pibidianos ou
regente, deve se basear em uma boa base teórica aliada a práticas significativas. Cabe ao professor
analisar a realidade da instituição escolar, atendendo as necessidades da comunidade em questão.
Referencial Teórico
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu 61° artigo:
Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras
atividades. (LDB, 1996).

O sucesso do processo de alfabetização se dá não somente pelas práticas pedagógicas inseridas de
formas diversificadas, mas também na atenção que o professor dá à criança, identificando suas
dificuldades.
No caso especificamente do professor que foi pibidiano, o aproveitamento dessas experiências
anteriores tem efeito positivo. Subentende-se que o bolsista que desempenhar um bom trabalho terá
mais chances de posteriormente atuar na instituição de ensino em questão.
Em entrevista concedida à revista Nova Escola, Ana Teberosky defende que todo professor precisa
saber os motivos para que a alfabetização não ocorra. Diz ainda que um professor que não acha que
o estudante seja capaz de aprender é o mesmo que o um pai que não compra uma bicicleta para o
filho pelo mesmo não saber pedalar.
Para se atingir resultados satisfatórios no que diz respeito à alfabetização é fundamental que o
professor crie situações didáticas que apresentem ao aluno o conhecimento das letras, escrita e
leitura como reforça Teberosky, ainda na entrevista.
Segundo Teberosky, um ambiente alfabetizador é aquele onde há uma cultura letrada, com livros,
com um mundo de escritos que circulam socialmente. A sala de leitura disponibilizada para os
pibidianos na escola conta com diversos livros literários, livros didáticos, fichas de leitura, jogos
pedagógicos, além de vários textos na forma de cartazes lúdicos.
Para Freire (1985), o processo de alfabetização caracteriza-se no interior de um projeto político que
deve garantir o direito a cada educando de afirmar sua própria voz, pois, segundo o autor, “a
alfabetização não é um jogo de palavras; é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica
do mundo humano, a abertura de novos caminhos (...) ( ALFERES apud FREIRE, 1985).
A abertura de novos caminhos pode ser feita pelo educador. A valorização da cultura feita pelo
professor e repassada aos alunos favorece o entendimento durante a alfabetização. Conhecer o
contexto social dos alunos é um dos fatores colaboradores para uma relação proveitosa e ferramenta
para a troca de experiências.
Soares (2003) afirma que é necessário rever os quadros referenciais e os processos de ensino que
têm predominado em nossas salas de aula, integrando alfabetização e letramento. Em determinado
momento as duas técnicas se confundem, fator este que explica a maior parte dos insucessos
educacionais comumente encontrados no início do Ensino Fundamental e ao seu decorrer.
Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da especificidade
da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita,
alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização
se desenvolva num contexto de letramento entendido este, no que se refere à etapa inicial da
aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e de escrita, e o
consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; [...] (SOARES, 2003,
p.12)
Partindo destas alegações, consideramos que uma alfabetização promissora acontece quando o
profissional de educação se predispõe a despertar no aluno a vontade de aprender no tempo certo
de cada criança. O educador deve alimentar seus alunos com ensino de qualidade, uma vez que a
alfabetização é a porta de entrada para a captação dos demais saberes.
Metodologia
Consideramos necessária a pesquisa, pois mesmo sendo uma esquipe cada indivíduo tem uma
diferente versão para cada experiência. Dentro do campo da alfabetização, contribuições
significativas merecem destaque, dentre elas as práticas pedagógicas realizadas por professores
experientes que visivelmente se preocupam com a qualidade de ensino que os alunos recebem,
motivando-nos a buscar novas metodologias e recursos atuais a fim de sanar algumas problemáticas
comumente ignoradas durante esse processo.
As atividades realizadas em sala possibilitaram uma visão holística por parte dos pibidianos sobre
como exercer suas funções como futuros docentes, mostrando também vícios reproduzidos pelos
professores regentes, teorias que não atendem as necessidades do alunado.
Tivemos a oportunidade de participar do PIBID, cujo programa nos permite fazer parte das aulas
auxiliando os docentes regentes. Tal contato direto com a escola possibilita a interação entre
bolsistas, alunos e professores. Essa troca de experiências encorajou-nos a produzir metodologias e
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coloca-las em prática. A instituição escolar nos recebe bem e atende nossas reivindicações sempre
que possível. Temos liberdade de opinar sobre a maneira que as atividades devem ser conduzidas e
criamos nosso próprio material sempre que necessário.
A organização do projeto deve ser sistematizada a fim de desenvolver uma fonte de conhecimento
através do desenvolvimento de atividades lúdicas nos anos inicias, transformando o ambiente escolar
como meio educativo e social.
A metodologia aplicada favoreceu um rendimento positivo quando utilizadas cantigas, fichas de
leitura, jogos pedagógicos aliados à alfabetização inseridos por nós educandos. Jogos matemáticos e
recortes complementam esses relevantes recursos. A confecção dos materiais através dos bolsistas
ampliou o conhecimento prático, mostrando o verdadeiro sentido de ser pedagogo.
Dentro da nossa formação profissional, pudemos aprimorar nossas técnicas partindo do
conhecimento prévio oferecido pelos professores. A partir disto, constatamos que cada profissional
tem sua própria metodologia, mesmo se baseando no Projeto Político Pedagógico ou no Referencial
Curricular Nacional, e que apesar disto não consideramos errada nenhuma forma de ensino.
A dedicação do corpo docente nos estimula à inovar, diversificar e ampliar nosso campo de
conhecimento, tornando a alfabetização para os alunos mais prazerosa. Cada conquista das crianças
observada por nós nos dá forças para que cada vez mais venhamos a nos esforçar e jamais desistir
do aluno. Cada criança tem seu tempo e sua forma de ser atingida mais facilmente pelo saber.
Considerações finais
Percebemos que o PIBID é relevante para a escola e que por meio deste programa inúmeras crianças
foram alfabetizadas e letradas. Superamos tabus e conquistamos a confiança da escola e dos pais,
bem como dos alunos.
Conseguimos identificar situações/problemas muito comuns nas escolas públicas. Participando
desse programa adquirimos conhecimentos. O apoio da escola engrandeceu esta ação, afirmando
que a iniciação à docência deve ser fator preponderante para o bom andamento das atividades
escolares, uma vez que somos sucessores dos educadores atuais.
Devido ao fato de estarmos em processo de aprendizagem constante, programas como este jamais
devem ter fim. A relevância do projeto não é apenas para os futuros docentes, mas também para a
escola e principalmente para o público alvo: os alunos.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) é um programa do Governo Federal
que tem por objetivo o incentivo à carreira do magistério, concedendo bolsas a alunos dos cursos de
licenciaturas de Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de Educação Básica
da rede pública de ensino.
A escola parceira na qual desenvolvemos ações do PIBID do curso de Pedagogia da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), desde o ano de 2012, está situada no centro da cidade de
Bela Vista/MS e tem aproximadamente 611 alunos matriculados no ano de 2015, sendo 443 alunos
do Ensino Fundamental e 168 do Ensino Médio. Possui uma boa estrutura física composta por três
pavilhões, sendo nove salas de aula, uma sala de laboratório, uma biblioteca, sala dos professores,
sala de coordenação, sanitários, secretaria, cozinha, quadra coberta, quadra aberta, um espaço com
uma mesa grande e palco destinados para jogos e apresentações, além de um corredor com murais
onde são expostos os trabalhos dos alunos e informativos. O método de alfabetização utilizado pela
escola é o método fônico, em que os alunos são alfabetizados através dos sons das letras e sílabas.
A escola tem como principal objetivo formar cidadãos críticos e conscientes. Conta com um quadro
de professores habilitados em suas devidas áreas, sendo alguns concursados e outros contratados.
Os professores, em geral, embasam seus planos de ensino de acordo com o Projeto Político
Pedagógico da escola, trabalhando com livros didáticos e também os livros do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Conta ainda com o auxilio das alunas do PIBID, que estão sendo
qualificadas como grandes aliadas da escola, trazendo melhorias no aprendizado dos estudantes de
uma forma geral e atendendo individualmente os alunos com dificuldades de aprendizagem.
A partir da realidade escolar estamos desenvolvendo, no ano de 2015, miniprojetos de ensino com
ênfase na alfabetização e letramento, foco do Projeto PIBID/Pedagogia, que tem como tema
“Alfabetização e Letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da Educação
Inclusiva”. Este projeto está sendo desenvolvido com o intuito de desenvolver estratégias
diferenciadas de ensino levando em consideração que cada aluno possui um ritmo próprio de
aprendizagem, articulando as necessidades da escola às contribuições das pibidianas.
Em andamento desde o início de 2014, o Projeto tem proporcionado às bolsistas do PIBID discussões
importantes acerca da alfabetização e letramento por meio de leituras e discussões teóricas e
intervenções na escola parceira. Um dos aspectos que o justifica está no fato de que o acesso restrito
a leitura no núcleo familiar e a falta de motivação têm ocasionado pouco interesse para a leitura e,
consequentemente, dificuldades posteriores marcantes. Desse modo, faz-se necessário que a escola
busque resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção
da cidadania.
O objetivo deste texto é socializar algumas experiências desenvolvidas na escola parceira, no 1º e no
2º ano do Ensino Fundamental por meio dos miniprojetos ligados à temática central do Projeto
PIBID/Pedagogia. Nos dois anos escolares temos centrado nossas ações em atividades que levem às
crianças a se interessarem pelo “mundo da leitura”, com propostas lúdicas e prazerosas por meio da
Literatura Infantil. Ao relatar algumas dessas atividades buscamos enfatizar o quanto o PIBID
contribui com o processo de alfabetização e letramento dos alunos e com a formação docente das
pibidianas.
A metodologia que utilizamos, baseada no relato de experiências, permite a socialização das
experiências vivenciadas e a reflexão sobre o impacto do programa PIBID na escola parceira e no
processo formativo das pibidianas sendo, portanto, eficiente para evidenciar relações entre a teoria
e a prática.
Um dos referenciais teóricos principais que dão sustentação ao Projeto PIBID/Pedagogia foi buscado
em Soares (2012), que também é utilizado nas reflexões e proposições dos miniprojetos em
andamento. A autora explicita que se alfabetizam crianças e adultos, mas não lhes são dadas as
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condições para ler e escrever. Partindo deste pressuposto, nossa proposta tem por objetivo dar
condições para que os alunos fiquem imersos em um ambiente de letramento.
No âmbito particular dos miniprojetos que estamos desenvolvendo a partir do Projeto
PIBID/Pedagogia na escola parceira, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, temos a intenção
de propor o letramento e a alfabetização da criança através do contato com uma gama variada de
histórias infantis com atividades diversificadas. Para justificar nossa escolha relacionada com a
temática da “Literatura Infantil” utilizamos Bettelhen (2002, p. 12), que afirma que o universo dos
contos de fadas:
[...] oferece níveis distintos de significado, a criança enriquece sua existência pela diversidade
das contribuições possibilitadas por esses contos à sua vida. Ela vai construindo o seu
conhecimento da linguagem escrita de maneira prazerosa e interessante, além de atingir os
objetivos pedagógicos da Educação Infantil [...].

Assim, a criança, ao inserir-se nesse contexto, amplia seu mundo letrado rico em significados,
desenvolvendo-se como cidadão participativo, autônomo e consciente dos seus direitos e deveres,
realizando melhor leitura do mundo que a cerca.
Como já anunciado, neste artigo trazemos algumas experiências que têm sido desenvolvidas nas
salas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental no período vespertino decorrentes dos miniprojetos que
estão em execução. A sala do 1° ano possui um total de 27 alunos, com idade entre 05 e 06 anos,
que são acomodados em um espaço amplo e com banheiro adequado. Segundo a professora regente
do 1º ano, que possui 12 anos de Magistério, as maiores dificuldades enfrentadas pela turma são as
recorrentes em grande parte das escolas públicas do país, dentre as quais se destacam a ausência
da participação da família e o número elevado de alunos. A professora trabalha de forma diferenciada
e desenvolve suas atividades com base no Referencial Curricular do estado de Mato Grosso do Sul.
Já a sala do 2º ano atende 29 alunos e a professora regente também trabalha com conteúdos do
Referencial Curricular do estado de Mato Grosso do Sul, destacando que se fazem necessárias
intervenções e atividades de produção de texto, leitura e interpretação.
Levando em conta que nestas salas a maior dificuldade enfrentada pelos alunos e pelas professoras
é a contextualização da leitura e da escrita, os miniprojetos têm o intuito de amenizar tal dificuldade
realizando atividades que contemplem a prática da leitura e escrita de modo diferenciado utilizando,
para tanto, os livros infantis do PNAIC que estão disponibilizados na escola e demais recursos
necessários.
Ambas as salas não possuem nenhum aluno público-alvo da Educação Especial, porém alguns alunos
apresentam dificuldades de aprendizagem. Sendo assim, os dois miniprojetos aqui em destaque são
desenvolvidos buscando suprir as dificuldades diagnosticadas, tendo por escopo estimular no
educando o gosto e o prazer pela leitura de modo a formar leitores competentes e autônomos,
contribuindo para sua inclusão e interação na sociedade.
Socializando experiências: alfabetização e letramento por meio da Literatura Infantil
O objeto dos miniprojetos em desenvolvimento encontra relevância e se justifica por oferecer respaldo
às professoras regentes das salas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, considerando que parte
dos alunos enfrenta dificuldades relacionadas à leitura e escrita.
Partindo desta premissa, desenvolvemos os miniprojetos de ensino focalizando a importância de
envolver a criança, desde o início da sua vida, no “mágico mundo da leitura”, mundo este que
despertará sua imaginação, sua criatividade, seu conhecimento, sua vontade de ler e conhecer o
novo.
Destacamos a importância de a criança ser inserida no mundo literário ainda nos primeiros anos de
vida, sendo este um fator importante na formação de um indivíduo crítico e atuante. A leitura tem sido
apresentada aos alunos como algo prazeroso, dando-se de modo dinâmico e contextualizado, fazendo
com que a criança, como leitora, viva e sinta a história, permitindo-a sentir-se como uma verdadeira
leitora: aquela que sabe ler e viver a história. Sendo assim, é partindo da premissa de que a Literatura
Infantil contribui diretamente para o desenvolvimento da leitura e da escrita nos anos iniciais que
justificamos nossas ações.
Até mesmo as crianças não alfabetizadas podem usufruir desta proposta, pois com a leitura de
imagens e observação da direção de escrita desenvolvem habilidades da oralidade e interpretação
se apropriando dos componentes para a aprendizagem da leitura e escrita. Sendo assim, faz-se
necessário a aplicabilidade de um letramento divertido para estimular, através de jogos, cartazes,
jornais, brincadeiras, músicas, teatros e outros meios, o conhecimento e a aprendizagem dos alunos
de forma lúdica e prazerosa no contexto que faz parte de seu cotidiano.
A seguir descrevemos duas atividades desenvolvidas por meio dos miniprojetos com foco na
Literatura Infantil, uma no 1º e outra no 2º ano.
A primeira atividade foi desenvolvida a partir da sugestão da professora regente do 1º ano para
trabalhar com a escrita da letra cursiva. Desenvolvemos a atividade em três etapas que
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contemplaram a leitura e a escrita. Em um primeiro momento dividimos a turma em duplas e
disponibilizamos revistas para cada dupla; posteriormente, os alunos procuraram palavras que
conseguiam realizar a leitura, recortaram e colaram em uma folha; por fim, os estudantes
reescreveram cada palavra com letra cursiva e em seguida trocaram as atividades com outras duplas,
tornando a intervenção bem dinâmica.
No 2º ano, utilizando o livro de história “Chapeuzinho Vermelho”, realizamos uma intervenção com
diversas atividades envolvendo a história infantil, em que foram trabalhadas as habilidades de escrita,
interpretação e criatividade relacionadas com a história que primeiramente foi lida pelas pibidianas.
Após a leitura aplicamos uma atividade impressa em que os alunos deveriam reconhecer, entre
muitos, os personagens da história e destacá-los em uma folha para fazer a pintura dos mesmos e
escrever os respectivos nomes de cada personagem destacado.
Prosseguindo, apresentamos o teatro de fantoches da história “Chapeuzinho Vermelho”, utilizando
fantoches disponibilizados pela escola. Após a apresentação do teatro entregamos aos alunos a letra
da música que a “Chapeuzinho Vermelho” cantava no caminho para a casa da vovó. Eles escutaram
a música e a cantaram. Na sequência, os alunos fizeram a reescrita da história por meio de desenhos
dos personagens.
A intervenção foi finalizada com a confecção de palitoches dos personagens da história, sendo cedido
aos alunos imagens dos personagens para que realizassem a pintura, o recorte e a colagem em
palitos de picolé. Depois de terminados todos os personagens os alunos foram divididos em grupos e
apresentaram o teatro de palitoches da história “Chapeuzinho Vermelho”.
A avaliação de ambas as atividades relatadas deu-se de forma contínua, observando a participação
e o envolvimento dos alunos nas atividades orais e escritas e registros dos resultados em fichas
individuais, possibilitando-nos realizar uma análise progressiva do desenvolvimento de cada
estudante. O resultado dessa análise revelou o impacto positivo das intervenções que estão sendo
realizadas, pois os alunos que apresentavam maiores dificuldades progrediram significativamente,
fato reconhecido pelas professoras regentes, pelos professores especialistas e pela coordenação da
escola.
Observamos que o desenvolvimento de atividades envolvendo a Literatura Infantil promove maior
interesse das crianças pela leitura e pela escrita. Dessa forma, foi possível comprovar com as
atividades relatadas, conforme explicita Bettelhen (2002), que este tipo de instrumento pedagógico,
por envolver o lúdico, contribui para a vivência da alfabetização e do letramento de forma prazerosa
e significativa.
Diante disso, percebemos o quão difícil é o exercício da docência. Porém, maior que qualquer
dificuldade que possa surgir é o sentimento gratificante de poder fazer parte da formação de um
cidadão, perceber que o pouco que se faz por cada aluno significa muito para eles e que levarão essa
contribuição para seu futuro.
As atividades socializadas, bem como outras que estão sendo realizadas na escola parceira, tiveram
e têm tido grande impacto em nossa formação docente pela oportunidade de vivenciar o cotidiano da
escola e da sala de aula a partir de outro olhar, favorecendo a criação de um espaço de construção
de um novo conhecimento produzido a partir das relações entre instituições e sujeitos, integrando os
diferentes saberes que constituem o conhecimento profissional.
Considerações Finais
As atividades neste artigo relatadas revelam a possibilidade de exercitar um modo de pensar o ensino
da leitura e da escrita a partir da própria realidade dos estudantes do Ensino Fundamental. Como
bolsistas do PIBID estamos vivenciando o fazer docente e considerando os princípios pedagógicos
como elementos fundamentais para nossa formação, pois temos a oportunidade de aplicar as
atividades e acompanhar o ritmo de aprendizagem dos alunos, (re)orientando a ação pedagógica a
partir do que os estudantes da escola trazem de sua realidade.
As experiências vivenciadas estão produzindo uma prática de ensino que atende a uma nova
concepção de aprendizagem da docência que destaca a articulação entre sujeitos e espaços. Assim,
têm contribuído para propor novas relações na produção do conhecimento, por considerar a realidade
e as experiências docentes vivenciadas na escola.
Referências
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência de Biologia / CCBS / UFMS em 2014 tomou
como objetivo a produção de materiais didáticos visando auxiliar professores na sala de aula,
abrangendo diversos conteúdos e procurando atuar na melhoria do Ensino de Biologia nas escolas
conveniadas. Essa aplicação envolve um trabalho prévio de planejamento, buscas teóricas para
fundamentação, elaboração de atividades, de materiais didáticos, discussões e posterior aplicação
dos materiais tanto entre os integrantes do programa quanto nas escolas.
O grupo desenvolveu inúmeros projetos na tentativa de diminuir as dificuldades recorrentes no ensino
médio referentes à Biologia, como por exemplo quando abordado o assunto de células e seus
diferentes tipos de morfologia, organização, componentes e respectivas funções. Os alunos
demonstram dificuldade em mensurar algo tão microscópico, o que pode levar a falta de interesse, e
a formação de um saber pouco significativo. Pensando nisso, o desenvolvimento de um material
didático manipulável se torna algo indispensável para uma maior absorção do conteúdo.
Sobre o ensino de célula animal e vegetal TEIXEIRA; LIMA; FAVETTA, (s.d.), dizem que devemos notar
que a visualização e o entendimento não é tão óbvio para os alunos. Mesmo com a utilização de livros
didáticos de Biologia, os quais contêm representações lúdicas, os alunos possuem dificuldades na
hora de interpretar ou desenhar suas observações.
Segundo L. COELHO; S. PISONI; 2012, o método de aprendizagem procurou valorizar o conhecimento
prévio do aluno, interação entre os fatos do cotidiano e o saber cientifico, mostrando a interferência
da ciência e da tecnologia na sociedade. Para ele a criança inicia seu aprendizado muito antes de
chegar à escola, mas o aprendizado escolar vai introduzir elementos novos no seu desenvolvimento.
Pesquisas revelam que a maioria dos estudantes de ensino médio apresenta uma ideia pouco
definida sobre célula segundo BASTOS, 1992; CABALLER & GIMÉNEZ, 1993; GIORDAN & VECCHI,
1996, confundindo este conceito com os de átomo, molécula e tecido.
Justificativa
O ensino de biologia no ambiente escolar é por vezes abordado de forma teórica, fazendo com que a
visualização de alguns temas não se torne efetiva. Ao ser iniciado o conteúdo de célula, seja animal
ou vegetal, é perceptível a dificuldade de associação por parte dos alunos, de como o mecanismo
delas funcionam e qual a relação existente entre essas células com os seres vivos. Para muitos, a
relação entre seres vivos e células existe somente nos seres humanos (Silveira, 2003).
Segundo BASTOS, 1992; CABALLER & GIMÉNEZ, 1993, a tridimensionalidade também se torna uma
barreira para o entendimento, já que as células em sua maioria possuem tamanhos microscópicos,
exigindo assim uma maior imaginação dos discentes. Caso essa compreensão não seja acomodada
de forma íntegra, os alunos acabam por fazer associações distorcidas como já demonstrado em
algumas pesquisas, não construindo uma forma linear de pensamento, comprometendo a introdução
de conteúdos posteriores além de apresentar inúmeras defasagens conceituais.
A ideia do jogo foi desenvolvida pelo grupo como uma ferramenta de complementação ao conteúdo,
além de instigar o convívio social por meio da interação dos alunos. Essa interação entre os colegas
é essencial, pois instiga e aguça a curiosidade sobre o assunto.
Analisando essas problemáticas e pensando na proposta inicial do PIBID - Biologia/CCBS/UFMS de
elaboração de material didático, um jogo educativo se tornou uma alternativa viável. O material
desenvolvido tem como base modelos tridimensionais de células animal e vegetal, de tamanho
considerável, permitindo o manuseio das estruturas. Esse material é acompanhado de perguntas
relacionadas às células, suas funções e relações com o individuo na qual ela está inserida,
proporcionando funcionalidade ao jogo.
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Avaliações
Tendo em vista que inúmeros referenciais teóricos defendem a importância de um jogo lúdico com
um desenvolvimento satisfatório e de fato educativo. A primeira avaliação do material desenvolvido
ocorreu com todo o grupo, incluindo os supervisores e coordenação, que por sua vez se portaram
como estudantes de ensino médio, buscando avaliar de uma forma coerente e mais próxima á
realidade. Foram sugeridos algumas alterações pelo grupo visando melhorias e adequação do tempo
de excussão da atividade, sobretudo levando em consideração a experiência dos supervisores em
sala de aula para melhor aproveitamento do material.
Os professores da escola conveniada com o projeto introduziram o conteúdo tanto de célula animal
quanto vegetal, com isso o jogo serviu como ferramenta para fixação do conteúdo. O mesmo foi
aplicado para toda a sala ao mesmo tempo e abordou intercaladamente questões sobre as duas
células. Como os discentes já possuíam, em tese, uma base teórica completa e algumas turmas já
haviam sido avaliadas por meio de uma prova escrita (múltipla escolha e dissertativa), o jogo foi
levado e aplicado com o intuito de elucidação de alguns conceitos não compreendidos, além de
contribuir positivamente para a visualização das estruturas das células.
Em algumas turmas, a maioria dos alunos dominava o conteúdo e o jogo fluiu como o planejado, com
uma boa interação social e uma satisfatória aceitação da ferramenta lúdica. Já em outras turmas, o
domínio do conteúdo era pequeno e os conceitos pouco formados, permitindo que através dessa
defasagem o jogo também fosse avaliado como um modelo didático para a introdução de um
conteúdo e não apenas um apoio ao docente.
Para os docentes da escola, a aplicação do jogo foi avaliada como conveniente e abrangente, por
envolver uma quantidade considerável de alunos e auxiliar no entendimento de conteúdos
posteriores. Para nós, futuros docentes e integrantes do PIBID/CCBS/UFMS, a experiência do
desenvolvimento de material didático em forma de jogo educacional, foi fundamental para entender
que são ótimos aliados para despertar a atenção dos alunos, estimulando o interesse pela Biologia,
que foi representada nesse trabalho pelo conteúdo de célula, mas que poderia ser substituído por
muitos outros.
Considerações Finais
Essa ferramenta é instigante para os docentes, quando trabalhada de uma forma correta e coerente,
foge de uma abordagem tradicional e muitas vezes confusa, sendo uma forma interessante de
avaliação além de apontar as maiores dificuldades dos alunos e quais conceitos foram construídos
inadequadamente. A experiência é enriquecedora em relação ao desenvolvimento do material, desde
a revisão bibliográfica, leitura e pesquisa de referenciais teóricos, até a aplicação e avaliação dos
resultados apresentados. Essa ponte que o programa cria entre a graduação e as escolas é
fundamental para engrandecer a bagagem dos futuros professores.
Inserir figura
Imagem 1: Modelo de Célula Animal e seu componentes.
Inserir figura
Imagem 2: Modelo de Célula Vegetal e seu componentes.
Inserir figura
Imagem 3: Detalhe do modelo de A- Célula Animal - Mitocôndria; B - Célula Vegetal - Cloroplasto.
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Introdução
O presente artigo visa sintetizar e socializar algumas atividades desenvolvidas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), do curso de Pedagogia, na modalidade a distância (EAD). Focamos ações realizadas no
período de março de 2014 a setembro de 2015 na escola parceira, uma escola estadual situada no
centro da cidade de Bela Vista/MS. Esta escola atende alunos do Ensino Fundamental no período
vespertino e no período matutino alunos do Ensino Médio. O horário de funcionamento é das 07h às
11h25min e das 13h às 17h25min.
O tipo de construção da escola é um prédio de alvenaria e possui área própria em boas condições.
Verificamos as estruturas físicas da escola e observamos que a mesma possui um espaço amplo para
as crianças brincarem e o tamanho das salas de aula atende ao número de alunos matriculados em
cada sala. As cadeiras e mesas estão em bom estado e cada sala possui uma mesa para o professor.
Mas as carteiras não são adequadas para as crianças dos anos iniciais. A escola possui no período
vespertino oito salas de aula em funcionamento, todas com ar condicionado, sendo arejadas e com
boa iluminação. Possui também quadra coberta e outra sem cobertura, uma quadra de vôlei, sala de
tecnologia, cozinha, banheiros (masculino e feminino), sala dos professores, biblioteca, sala de
coordenação e secretaria.
Nesta instituição vem sendo desenvolvido o projeto PIBID/Pedagogia “Alfabetização e letramento nos
anos iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da educação inclusiva”. A proposta central do
projeto é desenvolver ações que promovam a participação e aprendizagem de todos os alunos,
focando atividades que contribuam com a alfabetização e o letramento dos estudantes. A partir deste
projeto, nosso foco no PIBID tem sido o desenvolvimento de miniprojetos de ensino que estão sendo
realizados nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A proposta de trabalhar com miniprojetos se justifica pela possibilidade de contemplar a realidade
das salas de aula. Assim, as acadêmicas-bolsistas do PIBID, em duplas, pensaram propostas de
intervenções para cada ano escolar – do 1º ao 5º ano, a partir de um diagnóstico pedagógico que
permitiu identificar a situação de escolarização dos alunos que seriam atendidos. Esta proposta inicial
foi socializada com as professoras regentes e posteriormente ajustada após suas considerações.
Portanto, consideramos que os miniprojetos que têm sido desenvolvidos na escola parceira estão
contextualizados com as necessidades e perspectivas de cada ano escolar. Neste artigo
apresentaremos algumas atividades desenvolvidas no 4º e 5° ano do Ensino Fundamental. A partir
deste relato de experiências objetivamos evidenciar o impacto do PIBID em nossa formação docente
e no progresso dos alunos atendidos nessas salas de aula na perspectiva da alfabetização e do
letramento. Para este texto escolhemos uma atividade que envolve o letramento em Língua
Portuguesa e outra que envolve o letramento matemático.
Optamos por enquadrar este artigo no âmbito do “relato de experiências” por considerarmos que essa
forma de exposição possibilita evidenciar resultados concretos das nossas ações. Ou seja, ao relatar
uma experiência docente é possível visualizar os impactos do PIBID tanto para nós, acadêmicasbolsistas, quanto para os alunos atendidos por nós na escola parceira. A partir desta escolha, como
procedimento metodológico optamos por expor, inicialmente, o referencial teórico que sustenta
nossas intervenções para, posteriormente, relatarmos duas experiências que expressam resultados
positivos para nós e para a escola parceira. Por fim, evidenciaremos os impactos dessas atividades
no processo de alfabetização e letramentos dos estudantes atendidos e como essas experiências
somaram em nosso processo de formação inicial.
A seguir apresentaremos o referencial teórico e, a partir dele, as justificativas que orientam nossas
ações na escola parceira.
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Justificando e referenciando nossas ações: o PIBID e a possibilidade de interação entre a teoria e a
prática
É preciso destacar que antes e durante todo o período de vivência na escola realizamos algumas
leituras que contribuíram para a nossa formação e mediaram nossas ações, como: “Letramento e
Alfabetização: um tema em três gêneros”, de Magda Soares e “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo
Freire.
A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento e desenvolvimento das
habilidades ligadas à leitura e escrita. O letramento tem início quando a criança começa a conviver
com as diferentes manifestações da escrita na sociedade e se amplia cotidianamente por toda vida,
com a participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita.
Segundo Soares (2003, p. 11), a alfabetização é “um processo técnico de aquisição do sistema
convencional de uma escrita alfabética e ortográfica”. Para essa mesma autora, letramento seria a
“capacidade de utilizar a técnica nas práticas sociais que envolvem a língua escrita” (SOARES, 2003,
p.14). A pesquisadora defende que embora haja especificidades em cada termo, essas proposições
são indissociáveis, ou seja, são dependentes quanto ao processo de aprendizagem bem como ao uso
eficiente da técnica e ao uso efetivo na sociedade.
Esta definição de letramento pode ser aplicada também no contexto da Matemática. Percebemos,
durante nossa experiência com o PIBID, que o ensino de Matemática se torna mais prazeroso com a
utilização de jogos e brincadeiras. Conforme Smole (2005, p. 15):
O jogo como metodologia, ou seja, uma matemática recreativa e atrativa, possibilita envolver
os aprendizes em resoluções-problema possibilitando ao educando aprender conceitos
matemáticos, conteúdos culturais, favorecendo ao educando estabelecer relações
qualitativas ou lógicas para atingir os objetivos, executar as jogadas permitindo avaliar e
refletir sobre os erros e os resultados válidos obtidos, pois inerentes ao jogo estão envolvidos
mais do que a sorte, mas situações de procedimentos cotidianos e características relevantes
e necessárias para a construção de novos conhecimentos.

Para Smole (2005), os jogos matemáticos podem ser comparados a problemas, pois na busca do
objetivo de ganhar o educando testa as habilidades em que estão envolvidas a investigação, a
reflexão, as dificuldades, a tentativa, o erro, as hipótese, as estratégias e o raciocínio lógico.
As leituras dessas obras, diretamente relacionadas ao tema central do Projeto PIBID/Pedagogia, nos
levou a refletir sobre alguns aspectos importantes na aprendizagem das crianças. Essas leituras
impactaram na elaboração das atividades pedagógicas em sala de aula e na elaboração de alguns
materiais didáticos, procurando sempre que possível atender a realidade das turmas da escola
parceira, contribuindo assim para a nossa formação docente.
Nosso intuito com os miniprojetos de ensino em andamento é despertar nos alunos interesse pela
leitura e escrita, por meio da Literatura Infantil, e pelo letramento matemático, a fim de que os
mesmos tenham objetividade e clareza em seus argumentos e ideias. Portanto, esperamos dos
alunos uma compreensão eficiente para que eles possam desenvolver suas habilidades com sucesso.
Nos dias de hoje os professores regentes procuram diversas formas, meios para garantir um ensino
eficiente e atrativo. Uma das alternativas é aliar o divertimento à aprendizagem, mas nem sempre é
fácil, pois os interesses muitas vezes são diferentes e nem todas as situações de ensino e
aprendizagem permitem o trabalho com o lúdico na escola. Cabe perguntar, então: porque não
trabalhar com algo inevitável para os dias atuais?
A ludicidade é uma das grandes necessidades do ser humano em qualquer faixa etária e não deve
ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento facilita a aprendizagem, os processos de
socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento.
A partir desta constatação, os alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da escola parceira têm
vivenciado, por meio do projeto PIBID, atividades práticas que envolvem o lúdico, pois acreditamos
que essas atividades auxiliam na educação integral do indivíduo além de oportunizar a
problematização das práticas presentes no cotidiano. Assim, adquire adaptação e evolui
internamente, transformando essas atividades em linguagem escrita. Alfabetização e letramento têm
tratamento metodológico diferente, que busca alcançar o sucesso no ensino da língua escrita, falada
e contextualizada na escola. É essa proposição, do trabalho com o lúdico no âmbito da alfabetização
e do letramento, inclusive matemático, que justifica nossa proposta de ação, descrita a seguir.
Socializando experiências docentes: o PIBID e o letramento por meio de jogos e brincadeiras
Antes de iniciar a execução dos miniprojetos em andamento realizamos, conforme já explicitado, um
diagnóstico pedagógico de cada sala de aula, em duplas. Ao apresentarmos a proposta inicial para a
professora regente responsável questionamos a respeito de suas dificuldades. O maior problema,
segundo a professora regente do 4º ano, estava na leitura e escrita. Já a do 5º ano apontou o
letramento matemático como uma dificuldade, incluindo as quatro operações. Diante disso,
(re)direcionamos nossa proposta de ação a fim de atender as demandas das salas.
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No 4º ano estamos desenvolvendo o miniprojeto “A Literatura Infantil como auxílio na alfabetização e
letramento” que tem por objetivo melhorar a formação leitora das crianças e da qualidade da
aprendizagem em relação à leitura e a escrita.
No 5º ano estamos desenvolvendo o miniprojeto “Aprendendo Matemática de forma lúdica” que tem
por objetivo desenvolver a linguagem matemática a partir do uso de jogos matemáticos e de
produções escritas que despertem para aprendizagem lúdica e participativa.
Sabemos que a aprendizagem é um processo em que a criança busca experimentar tudo que está
em seu convívio social. No entanto, tudo isso deve ocorrer por meio do incentivo de pesquisas,
reflexões, raciocínio lógico e soluções de problemas. Sendo assim, torna-se pertinente e coerente um
letramento diferenciado e divertido com jogos, cartazes, brincadeiras, jornais e outros conhecimentos
que sejam cabíveis aos alunos.
Cabe esclarecer que optamos por descrever as atividades desenvolvidas em cada miniprojeto, do 4º
e do 5º ano, separadamente, pois uma trata da leitura e escrita da Língua Portuguesa e a outra do
letramento matemático.
No 4º ano desenvolvemos as atividades todas as sextas-feiras, no período vespertino. Nossas
atividades vão desde assessorar a professora regente, conforme o seu planejamento, à execução de
atividades relacionadas ao miniprojeto em andamento. Realizamos o “Projeto da Dengue”, em que
pedimos para que os alunos colhessem materiais voltados á prevenção desta doença. Na semana
seguinte, realizamos uma apresentação em sala do que foi trabalhado. Logo após, foi feita uma
montagem de um painel para ser colocado no mural da escola. E ainda, desenvolvemos atividades
em sala com material dourado auxiliando diretamente na matemática.
Fizemos também leituras com livros da “Coleção Iagro”, escolhendo aqueles que abordam a
prevenção de doenças como: raiva, tuberculose e febre aftosa. Também trabalhamos com atividades
impressas e recortes, voltadas para a Literatura Infantil, visando à interpretação de texto, momentos
em que procuramos ficar atentas na hora da realização das atividades auxiliando na leitura e na
escrita dos alunos. As atividades propostas resgataram algumas obras literárias que muitas vezes
ficam escondidas por falta de estímulos.
No 5º ano desenvolvemos atividades semanais nas terças–feiras, das 13h às 17h25min. Começamos
assessorando a professora regente nas atividades, conforme seu planejamento. Auxiliamos os alunos
na disciplina de Matemática, pois os mesmos apresentavam muitas dificuldades com os múltiplos e
divisores. Realizamos um “Bingo dos Múltiplos”. Também auxiliamos os alunos com as frações. No
momento, estamos realizando disputa de tabuadas.
Esses jogos contribuíram consideravelmente no processo de ensino e aprendizagem para que os
alunos pudessem aprofundar e ampliar os significados e noções de Matemática. Os alunos
aprenderam relações, fatos, conceitos e procedimentos matemáticos que são úteis para a resolução
de problemas reais como para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Essas atividades foram de
grande valia, pois foi uma forma diferenciada dos alunos aprenderem Matemática. O miniprojeto em
andamento contribuiu para que os alunos se empenhassem mais, tendo compromisso de estudar e
aprender tabuada.
Após a descrição de algumas atividades desenvolvidas consideramos importante mencionar o
impacto das mesmas no cotidiano escolar dos alunos. As atividades que mais causaram impacto no
4º ano foram as de interpretações de textos e leituras voltadas à Literatura Infantil. Essas atividades
contribuíram muito em nossa formação docente, pois promoveram uma noção prática dos conteúdos
curriculares aprendidos no curso de Pedagogia. Quanto à aprendizagem dos alunos, destacamos que
através das ações propostas eles melhoraram a forma escrita e interpretação de textos.
Dentre as atividades trabalhadas no 5º ano destacam-se o “Bingo dos múltiplos” e a disputa de
tabuada, ambos pelo fato de se ter competição e envolver o lúdico de forma prazerosa. Após a
conclusão de cada atividade e no decorrer das aulas verificamos que os alunos conseguiram
identificar com maior facilidade os conceitos matemáticos envolvidos, despertando o gosto em
aprender Matemática, visto que o jogo quando bem planejado e com objetivos claros a serem
atingidos, além de chamar a atenção dos alunos tornam as aulas mais divertidas.
Notas finais: impactos do PIBID na formação docente
De modo geral, a nossa avaliação é positiva, pois só o fato de estarmos em sala de aula em contato
com os alunos proporciona uma troca de aprendizados, porque ao mesmo tempo em que procuramos
ensinar também aprendemos. E com isso adquirimos experiências positivas para nossa futura
atuação docente.
Participar do projeto PIBID está sendo muito importante para nós. As experiências vivenciadas farão
diferença quando começarmos a lecionar. A responsabilidade e o compromisso foram e têm sido
lições muito importantes ao longo deste projeto.
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As práticas pedagógicas que foram e estão sendo desenvolvidas abrangeram interpretação de texto
e leitura, bem como o letramento matemático. A participação em sala de aula forneceu instrumentos
necessários para entender esse universo de problematização que ocorre nas escolas. As situações
propostas deram uma dimensão das dificuldades dos alunos, bem como a aquisição dos saberes
entendidos de diferentes maneiras.
Aprendemos muito ensinando-os. A troca foi grande, não só de conteúdos, mas de experiências,
anseios e descobertas. Com o tempo na escola podemos perceber o esforço e dedicação dos alunos
nas atividades propostas. Foi e tem sido um grande desafio quando verificamos o interesse dos
estudantes.
Dessa forma, concluímos que o PIBID, enquanto um programa de incentivo à docência, tem
proporcionado experiências concretas e significativas tanto para nós, acadêmicas-bolsistas, quanto
para os alunos e professores regentes da escola parceira. O programa possibilita uma reflexão
constante da prática docente, uma (re)significação dos saberes docentes, uma vivência mediada do
contexto da sala de aula e uma possibilidade única de relacionar a teoria e a prática, construindo uma
práxis crítica e reflexiva.
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Introdução
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma atividade desenvolvida por bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Naviraí (CPNV), para as aulas de
Sociologia.
Especificamente, buscamos apresentar a metodologia elaborada e aplicada ao longo de uma
sequência didática, estruturada com base no diagnóstico realizado em sala de aula e à luz das
discussões teórico-práticas desenvolvidas ao longo do Curso de Ciências Sociais e no Grupo de
Estudos, parte das atividades do PIBID. A proposta foi distribuída em 07 aulas, em uma turma do 3º
ano do ensino médio, na Escola Estadual Presidente Médici, em Naviraí/MS.
A trajetória da Sociologia como disciplina na educação básica é marcada pela sua intermitência na
grade curricular. Devido a essa descontinuidade, não há muito material didático para ser trabalhado
em sala de aula, o que exige de nós, futuros professores da área, maior preocupação e compromisso
em elaborar conteúdos atrativos e que conduzam a compreensão significativa dos conhecimentos
acerca do mundo social por parte dos alunos.
Diante deste cenário, ao pensar a sequência didática, a nossa proposta foi trabalhar questões e
problemáticas sociais de forma mais atrativa e que gerasse participação efetiva dos alunos do ensino
médio, uma vez que eles não se prendem a aulas exclusivamente teóricas e se distraem facilmente
quando estas não podem ser confrontadas à realidade na qual estão inseridos. Assim, buscamos
recursos metodológicos que viabilizassem abordar os temas sociológicos de modo diferenciado da
tradicional aula expositiva, mesmo porque a ideia da Sociologia para o ensino médio é desenvolver
nos alunos o hábito de pesquisar, estranhar, desnaturalizar e compreender os fenômenos sociais.
Seguindo o disposto pelo Referencial Curricular do Estado de Mato Grosso do Sul, que propõe
trabalhar com as turmas dos terceiros anos do ensino médio, ao longo do terceiro bimestre letivo, o
conceito de Indústria Cultural, elaboramos um plano de aulas à luz dos principais teóricos da Escola
de Frankfurt, com ênfase em Theodor Adorno e Max Horkheimer (2002). A preocupação centrou-se
em que os alunos pudessem identificar como os meios de comunicação de massa, principalmente a
televisão, são utilizados como mecanismos para exercer o poder, o controle social e promover o
mercantilismo cultural.
Para isso, nossa proposta foi desenvolver uma sequência didática, utilizando inicialmente o
entendimento e a vivência dos alunos sobre o tema que, acrescidos a ferramentas pedagógicas, como
músicas, documentários, charges e entrevistas, conduzissem à problematização e análise de
contextos reais a partir de conceitos teóricos.
Além da compreensão do conceito de Indústria Cultural, a sequência objetivou despertar nos
educandos a necessidade da pesquisa como fonte possível de entendimento de determinado tema.
Conforme pontua Tomazi (2010), o professor de Sociologia deve desenvolver em seus alunos a
capacidade de ver a realidade social em que vivem, ultrapassando o senso comum. Desta forma, a
pesquisa é essencial para instigar os jovens do ensino médio a ter um olhar reflexivo, com
interpretações críticas sobre questões reais, proporcionando uma nova visão acerca do cotidiano e
da sociedade a qual pertencem.
Referencial teórico
Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNs), “[...] só é possível tomar certos
fenômenos como objeto da Sociologia na medida em que sejam submetidos a um processo de
estranhamento, que sejam colocados em questão, problematizados” (BRASIL, 2006, p. 107). Para
tanto, a fim de que ocorra esse estranhamento, é necessário que os acontecimentos sejam tomados
como objeto de análise, que sejam questionados.
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Ao tentar construir com os alunos, nas aulas de Sociologia no ensino médio, um cenário que
viabilizasse essa construção da realidade como algo passível de ser estranhado, nos deparamos com
um significativo problema: a falta de interesse dos alunos pela área de Sociologia.
Portanto, com o objetivo de construir mecanismos que motivassem os alunos, nos orientamos à luz
de alguns pressupostos teóricos capazes de subsidiar a nossa proposta. Nesse sentido, destacam-se
as contribuições de Tomazi (2008), Moraes (2010), Oliveira (2013), Silva et al (2013) e das OCNs de
Sociologia (BRASIL, 2006), ao evidenciarem que o ensino de Sociologia para o ensino médio
pressupõe desenvolver nos alunos uma perspectiva crítica sobre o cotidiano e a vida em sociedade,
mas sem deixar de problematizar as dificuldades encontradas pelos professores em conciliar teoria e
realidade dos jovens em sala de aula.
Tomazi (2010) destaca alguns desafios de ensinar sociologia para jovens e adolescentes, pois,
segundo o autor, trata-se de conduzir os alunos a pensarem criticamente, sem querer transformá-los
ou modificá-los de forma impositiva. Nos pautamos nessa premissa ao elaborar a sequência didática,
buscando aguçar o senso crítico como consequência dos conhecimentos adquiridos no cotidiano ao
problematizar o conceito de Indústria Cultural por meio das reflexões teóricas dos principais
pensadores do tema.
Por sua vez, as OCNs, ao também enfatizar essas dificuldades em ensinar Sociologia no ensino médio,
destacam a importância de se trabalhar em sala de aula a partir de três recortes: conceitos, teorias e
temas; porém, não como isolados, mas mutuamente referentes (BRASIL, 2006).
Segundo o documento, “um tema não pode ser tratado sem o recurso a conceitos e a teorias
sociológicas senão se banaliza [...]. Do mesmo modo, as teorias são compostas por conceitos e
ganham concretude quando aplicadas a um tema ou objeto da Sociologia, mas a teoria a seco só
produz, para esses alunos, desinteresse” (BRASIL, 2006, p.117). Por conseguinte:
“... entende-se também que esses recortes se referem às três dimensões necessárias a que
deve atender o ensino de Sociologia: uma explicativa ou compreensiva – teorias; uma
linguística ou discursiva – conceitos; e uma empírica ou concreta – temas (BRASIL, 2006,
p.117).

Nesse sentido, além da necessidade de congregar esses três recortes, há ainda a relevância de que
a mediação pedagógica dos conhecimentos sociológicos seja realizada por meio de atividade de
pesquisa. “A pesquisa deve estar presente nos três recortes, ou seja, ela pode ser um componente
muito importante na relação dos alunos com o meio em que vivem e com a ciência que estão
aprendendo” (BRASIL, 2006, p. 125-126). Por outro lado, “[...] partindo de conceitos, de temas ou de
teorias, a pesquisa pode ser um instrumento importante para o desenvolvimento da compreensão e
para explicação dos fenômenos sociais” (BRASIL, 2006, p.126).
Portanto, foi com base nessas perspectivas teórico-metodológicas que a sequência didática proposta
almejou instigar e direcionar os alunos a pesquisarem sobre cultura de massa, consumismo e o
sentido da indústria cultural, bem como que divulgassem suas pesquisas na forma de seminários, de
modo a correlacionar temas, conceitos e teorias.
Justificativa da atividade proposta
Pautados nos estudos teóricos e observações em sala de aula, realizados como bolsistas do PIBID,
foi possível identificar que os alunos do ensino médio não se prendem a teorias e metodologias de
aula unicamente expositivas. Desta forma, precisávamos buscar metodologias que atraísse a
atenção, a participação e o interesse desses alunos.
Desta forma, conforme destacado por diversas pesquisas da área, é de grande relevância construir
práticas de ensino inovadoras, associando aulas expositivas, dado o caráter teórico da disciplina, com
outros recursos didáticos, capazes de correlacionar os conteúdos das aulas com a realidade cotidiana
dos alunos e estimular o interesse desses pelo conhecimento sociológico.
Assim, tornou-se relevante a elaboração de uma sequência didática em que os próprios alunos do 3º
ano envolvido na ação, orientados e supervisionados pelos bolsistas de iniciação à docência, fossem
encarregados de pesquisar acerca do conceito de “Indústria Cultura”, organizar as informações e
apresentar aos demais colegas na sala de aula na forma de seminários, configurando-se em
protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.
A sistemática a partir da qual o sistema educacional permanece estruturado não promove o diálogo
e a participação de todos os atores envolvidos, condição primordial para o processo de
desenvolvimento intelectual e emancipador da juventude brasileira. Portanto, é urgente buscar
recursos mais atrativos para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do ensino médio, com
uma didática dinâmica e interativa que desperte a curiosidade e o interesse na realização das
atividades escolares, como, por exemplo, a sequência didática ora apresentada.
Enquanto possibilidade de desenvolver habilidades e competências cruciais para a formação humana
e cidadã, o envolvimento dos alunos no processo de sala de aula de maneira que possam se
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identificar com a realidade social em que estão imersos e problematizar a sua condição e a do outro
enquanto sujeitos sociais, é fundamental para uma educação de qualidade.
Descrição da atividade desenvolvida
A atividade proposta se pautou na perspectiva de resgatar e levar ao estranhamento os
conhecimentos adquiridos pelos alunos dos terceiros anos do ensino médio, no que se refere a ideias
e conceitos a respeito da mídia, consumo e indústria cultural. Durante o desenvolvimento da
sequência didática, a partir da utilização de diversas ferramentas pedagógicas, como músicas,
documentários, curtas, questionários para entrevistas, charges, debates, dentre outras, os
participantes foram levados o contrapor seus entendimentos pessoais e coletivos aos conceitos
teóricos sobre a temática.
A sequência foi estruturada em sete aulas, pensadas de forma a complementar umas às outras. A
primeira, foi dividida em duas partes: uma conversa inicial com os alunos, a fim de identificar e iniciar
a problematização de quais conhecimentos tinham acerca da relação mídia e consumo; e outra mais
expositiva e explicativa, já que, apesar do tema fazer parte do cotidiano, os alunos nunca tinham
ouvido falar sobre o conceito de Indústria Cultural, nem nos teóricos que cunharam essa
nomenclatura.
Nesse primeiro momento, os alunos já iniciaram uma participação mais ativa e interessada, o que
não é muito comum em outras aulas. Ao conversamos sobre internet, celulares, consumo, músicas,
muitos perceberam que tinham algo a dizer. A partir daí, a aula preocupou-se em estabelecer as
devidas relações entre as falas que apresentavam e as perspectivas dos autores Adorno e Horkheimer
(2002), com algumas problematizações teóricas.
Na segunda aula, de modo a continuar com a discussão, foi utilizado um conjunto de slides composto
por imagens de propagandas e programas de entretenimento de diversas emissoras de televisão.
Eram marcas comuns e conhecidas de todos os alunos, para que discutissem a presença e as
influências da indústria cultural no dia a dia das pessoas. Essa etapa foi bastante produtiva, pois
começaram a constatar e a estranhar o fato de que muitos nunca pararam para analisar as
mensagens subliminares, voltadas ao consumo, contidas nos programas televisivos.
A partir de então e em virtude da curiosidade despertada, propusemos que realizassem pesquisas a
fim de conhecer mais sobre essas questões. Já que gostaram da ideia e se mostraram interessados
na investigação, sugerimos que a sala fosse dividida em quatro grupos e que escolhessem qual tema
cada grupo ficaria responsável. Na sequência, foi apresentada a metodologia das próximas aulas:
apresentação de seminários. Após a definição dos temas a serem pesquisados, cada grupo recebeu
um informativo escrito orientando e indicando materiais que serviriam de base para as pesquisas e
apresentação dos seminários, como, por exemplo: links de vídeos, páginas dos textos do livro didático,
letras de músicas, questionários, charges, dentre outros.
Na terceira aula, o primeiro grupo apresentou o seminário, com o tema “Cultura de massa/indústria
cultural”. Utilizaram como material de apoio dois vídeos: “Criança a alma do negócio” e “A influência
das novelas no estilo de vida das pessoas”. Com tais provocações, os alunos que estavam conduzindo
as falas realizaram um importante debate sobre as influências impostas pelas mídias na vida das
crianças e adultos e quais as consequências que podem acarretar no comportamento e atitudes dos
mesmos, dialogando com o conceito teórico de Indústria Cultural.
O segundo grupo, subsidiados pela análise e debate das letras das músicas “Propaganda” e “Terceira
do plural”, abordou sobre “Consumo x Consumismo”. Durante essa aula, almejaram identificar e
evidenciar aos colegas de sala qual a mensagem contida nas letras das músicas, correlacioná-la com
os conceitos teóricos estudados no bimestre e refletir sobre o processo de alienação difundido pelas
propagandas.
Já o terceiro grupo ficou encarregado de apresentar o tema “As TICs e a construção da identidade
juvenil”. Fizeram uma pesquisa entre os próprios colegas de escola, de outras salas, sobre o uso das
tecnologias atuais e observando em que a internet e o celular contribuem ou interferem na
socialização das pessoas, bem como de que modo as telenovelas e os telejornais interferem, ou não,
no modo de ser e pensar dos sujeitos. A questão que serviu como pano de fundo foi se os jovens
conseguem conviver sem o uso das tecnologias. Para tanto, projetaram e discutiram com os colegas
de sala os vídeos “A razão instrumental nas redes sociais” e “No me venga con Wi Fi”.
O quarto e último grupo trabalhou com o tema “Política, influência e monopólio das mídias”. A partir
do documentário “Muito além do cidadão Kane”, o objetivo foi refletir e apresentar a questão e em
seguida debater com a sala a forma como os meios de comunicação podem formar opiniões segundo
aquilo que idealizam.
A título de fechamento da sequência, a última aula foi uma roda de conversa e debates, na qual
bolsistas de iniciação à docência e a professora supervisora dialogaram com os alunos sobre todas
as apresentações, correlacionando-as com os conceitos abordados em sala de aula, o que propiciou
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uma compreensão mais efetiva das ideias de Adorno e Horkheimer (2002) sobre Indústria Cultural e
suas implicações na vida cotidiana dos sujeitos.
Avaliação da sequência didática
Conforme apresentado anteriormente, a proposta do planejamento e elaboração da sequência
didática sobre a Indústria Cultural foi estimular os alunos a um posicionamento mais crítico e
autônomo em seu conhecimento de mundo e que pudessem, dessa forma, ter uma visão diferenciada
daquela apresentada pelo senso comum. Ou seja, que desnaturalizassem, de fato, a forma como
pensam o mundo de consumo e produção no qual estão inseridos.
Para que isso ocorresse, as atividades demandaram, por parte dos alunos e orientadas pelos bolsistas
do PIBID, várias pesquisas. Os alunos não foram ouvintes passivos das aulas, mas assumiram o papel
de pesquisadores e debatedores do tema proposto, passando de expectadores a protagonistas no
processo de ensino e aprendizagem.
A sequência foi muito bem recebida pelos jovens do ensino médio, que participaram ativamente nas
pesquisas extraclasse e nos debates realizados em sala. Ficou visível o interesse e a surpresa de
alguns estudantes ao se depararem com o tema e com as provocações apresentadas no decorrer dos
seminários.
Em virtude da visão naturalista que os alunos possuem sobre o que lhes é apresentado diariamente
pelas mídias, principalmente pela televisão, muitos não se davam conta que a todo instante a
Indústria Cultural estava tentando lhes vender um produto ou ideias prontas e acabadas sobre
determinado tema.
Todavia, a partir das pesquisas e análises realizadas, puderam estranhar essas relações e passaram
a se posicionar de forma mais crítica e consciente diante das mesmas, inclusive advertindo alguns
colegas de escola a respeito das intencionalidades do mercado tecnológico, que nos induz a querer
estar sempre “atualizado”, com equipamentos de última geração.
Em suma, os participantes se envolveram amplamente com a dinâmica adotada na sequência
didática e se demonstraram contentes e satisfeitos em pesquisar sobre temas, conceitos e teorias
que fazem parte das suas vidas.
Avaliação do impacto da atividade na formação inicial docente
Esta experiência foi para nós, bolsistas de iniciação à docência do PIBID, ímpar, tanto ao planejar as
ações e pesquisar sobre os temas, quanto conduzir a dinâmica das aulas. Além de demonstrar, na
prática, a importância de construir aulas inovadoras e pautadas no envolvimento ativo dos alunos
público-alvo, nos fez identificar o quanto os adolescentes do ensino médio podem ser criativos e
questionadores, quando estimulados a isso.
A socialização docente, a vivência teórica e prática, a convivência com os alunos e as orientações
obtidas acerca do desenvolvimento, execução e avaliação da sequência didática durante as reuniões
de planejamento e grupo de estudos no Grupo PIBID, possibilitou ampliar a visão a respeito do que é
ser professor, bem como das contribuições provenientes da ação consciente e compromissada dessa
profissão para com a transformação social.
Muitos professores, sobretudo no início da carreira docente, ao invés de buscar o questionamento e
a desnaturalização do mundo social do qual fazem parte, acabam por apresentar definições prontas
sobre o assunto. Nesse sentido, a atividade aqui relatada tornou evidente que precisamos ir além e
envolver os jovens para que estes possam compreender a sociedade a sua volta, pesquisando temas
e correlacionando-os com conceitos e teorias.
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As novas tecnologias na sala de aula: possibilidades e limitações na
construção do conhecimento matemático no ensino fundamental II.
Matemática - CPPP
CORREA, R. da S.
ronaldoscorrea@hotmail.com
GUIRARDI, A. L.
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Novas Tecnologias; Prática Pedagógica.
Natureza do Trabalho: Relato de Pesquisa
Introdução
As novas tecnologias estão presentes em todas as áreas e tornou-se uma prática comum inclusive na
educação. Podemos perceber que houve uma modificação no âmbito escolar se comparado às
ultimas décadas. O professor dispunha somente do quadro negro e livros didáticos para incitar o
estudante ao conhecimento. Geralmente os docentes optavam pelas aulas em que se usavam outros
meios de instrução a não ser quadro negro e os livros, como por exemplo, os materiais pedagógicos
concretos: sólidos geométricos, material dourado, fitas métricas, compassos, palitos de fósforos,
bolas de gude, entre outros.
Com o surgimento das novas tecnologias a realidade do ensino de matemática, como em outras áreas
do conhecimento, vem se modificando à medida que esses novos recursos são incluídos no processo
de ensino/aprendizagem nas etapas de ensino. As fontes de pesquisas que anteriormente eram de
certa forma limitadas, hoje abrange inúmeras possibilidades nos mais variados ramos da ciência,
ampliando as fontes de informação. Este fato nos leva a pensar que a informatização no âmbito
escolar torna o ensino e o aprendizado processos aprazível. No entanto as novas tecnologias por si
só não serão suficientes e nem trarão grandes contribuições na área de educação se for utilizada
como recurso único no processo educativo (REZENDE, 2002).
A inserção das novas tecnologias veio para modernizar e possibilitar o avanço no campo da educação.
Neste contexto devemos estar atentos e tomarmos os devidos cuidados ao caracterizar uma
ferramenta como objeto de ensino em vez de seu uso adequado como material didático de
fundamental importância para potencializar as possibilidades de o estudante aprender. A Internet
atua como principal foco de pesquisas onde o estudante tem acesso rápido aos conteúdos específicos
assim como diversas culturas. Se mal utilizados estes poderão gerar conflitos e os objetivos
pedagógicos poderão não ser alcançados. Quando uma nova tecnologia é inserida no processo de
ensino é necessário que se tenha conhecimento de suas funções para definir quando o seu emprego
é apropriado.
Este trabalho propicia um estudo e reflexão sobre o que dizem alguns autores a respeito das
possibilidades e limitações do uso das novas tecnologias em sala de aula no ensino de matemática.
Metodologia
Essa pesquisa bibliográfica apresentou uma abordagem qualitativa de tipo documental por
apresentar como característica a possibilidade de estudo e interpretação dos trabalhos referentes
aos estudos relacionados ao uso das novas tecnologias no ensino de matemática, pois o que se
pretende é realizar um levantamento a respeito das possibilidades e limitações da construção do
conhecimento matemático com o uso das novas tecnologias de comunicação e informação na sala
de aula. A mesma foi realizada por meio de livros, artigos científicos publicados nos sites da Scielo,
trabalhos monográficos disponibilizados em bibliotecas digitais de universidades.
Os textos escolhidos foram aqueles que faziam referência aos estudos das novas tecnologias
aplicadas ao ensino por tratarem de estudos que analisavam e refletiam sobre a temática voltada
para o ensino de matemática.
O uso das TICs em sala de aula
Segundo Sancho (2001) configura-se como tecnologia o conjunto das técnicas, processos e métodos
específicos de uma ciência. São classificadas em materiais, sociais, conceituais e teorias de sistemas.
Dentro de um vasto campo de definições mesmo que incompleta está presente nas diversas áreas
do conhecimento.
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Segundo o MEC (BRASIL, 2008) passa a ser meta das políticas públicas federais equiparem todas as
escolas públicas com laboratórios de informática. De fato podemos perceber as novas tecnologias
sendo inseridas no ambiente escolar em seus diversos segmentos e verificamos que no contexto atual
chega a ser impensável realizar alguma atividade sem o auxílio de um computador. Em meio a tantas
inovações temos muitos recursos que poderão auxiliar no processo cognitivo dentre eles softwares,
editores de texto, slides, lousa interativa e principalmente a Internet pela sua riqueza de informações
nos mais variados ramos da ciência.
Como se observa, as possibilidades no contexto educacional utilizando as novas tecnologias são
inúmeras, porém o professor deverá ter um grande conhecimento de causa, dado que não se admite
um ensino de qualidade se o professor não dispõe de conhecimento suficiente (para utilizar esses
meios tecnológicos e como inseri-los no ambiente escolar).
Na atualidade, segundo estudiosos constatamos que apesar de tanto investimento tecnológico nas
escolas públicas podemos verificar que o paradigma da educação está pautado na reprodução.
A visão fragmentada levou os professores e os alunos a processos que se restringem à reprodução
do conhecimento. As metodologias utilizadas pelos docentes têm estado assentadas na reprodução,
na cópia e na imitação. A ênfase do processo pedagógico recai no produto, no resultado, na
memorização do conteúdo, restringindo-se em cumprir tarefas repetitivas que, muitas vezes, não
apresentam sentido ou significado para quem as realiza (BHRENS, 2010, p. 23).
Sendo assim, cabe ao professor como mediador deste novo processo educacional promover as
articulações necessárias para que possam usar as novas tecnologias de forma contextualizada e que
o conhecimento seja construído. Muitos professores utilizam de vários recursos como, por exemplo,
data show, acreditando que está fazendo uso adequado das novas tecnologias quando na verdade
está somente substituindo a lousa com uma pequena vantagem. A escola dispõe de muitos outros
recursos tecnológicos que se assemelham por ter as mesmas características metodológicas
baseadas na transmissão do conhecimento, na memorização e na reprodução de um modelo.
Em se tratando do uso de softwares educativos no ensino da Matemática, os benefícios do uso dos
softwares educativos no processo de ensino aprendizagem da matemática estão voltados para os
recursos de que eles dispõem assim como de sua utilização. É necessário o conhecimento desses
recursos para que o professor possa garantir ao estudante aulas criativas e dinâmicas possibilitando
o aprendizado de uma forma mais lúdica e criativa.
Encontramos inúmeros softwares com o objetivo de potencializar a aprendizagem, porém, devemos
avaliar as características de cada um deles antes de serem utilizados, pois precisamos verificar se
existirá uma contribuição no sentido de trazer experiências significativas aos estudantes. Alguns
softwares nada mais oferecem ao discente do que fazer leituras de definições e aplicações de
fórmulas matemáticas.
Dessa forma percebemos que a abordagem pedagógica de determinados softwares utilizados para o
ensino de matemática limita e condiciona o discente a repetição de modelos, não explorando o seu
potencial de criatividade e capacidade de argumentação a respeito da situação matemática
abordada. Nesse sentido, Milani (2001, p. 175) aponta que:
O computador, símbolo e principal instrumento do avanço tecnológico, não pode mais ser
ignorado pela escola. No entanto, o desafio é colocar todo o potencial dessa tecnologia a
serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, aliando-a ao projeto da escola com o
objetivo de preparar o futuro cidadão.

Para que esta tecnologia seja desenvolvida de forma efetiva e que possa atender os fundamentos da
proposta pedagógica no ensino de matemática é necessário uma análise dos softwares educativos.
Segundo Meira (1998), nenhum software é absolutamente um bom software. Percebemos que não
se constrói uma proposta de ensino para empregar o uso de um software. Escolhe-se o software para
empregar a proposta de ensino. É necessário que professores e programadores conjecturem sobre
critérios para a construção de softwares com a finalidade de atender aos requisitos pedagógicos
matemáticos.
Nesse sentido, cabe à escola fomentar as discussões sobre os conteúdos e as formas midiáticas. O
professor tem papel central nessa relação dialógica entre a mídia produzida e o contexto escolar,
preparando os alunos para olhar para essas ferramentas e seus conteúdos de forma critica,
discutindo-a dentro do contexto do sistema sem descaracterizar a forma de utilização em contexto
escolar. Assim, mais do que lidar com as tecnologias é necessário que os professores saibam lidar
com o contexto em que elas são produzidas já que as novas tecnologias trazem no seu bojo novas
formas de interpretação do mundo.
Dessa forma, percebemos através de estudos, que é muito simples lidar com procedimentos
matemáticos quando trabalhados com as novas tecnologias, pois tanto discentes como docentes são
capazes de executar tarefas desde que exista alguém que indique os procedimentos necessários.
Conseguem até mesmo realizar tarefas mais difíceis, como por exemplo, construir gráficos de funções
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quadradas ou cúbicas. Usando a tecnologia desta forma, podemos concluir que apesar de trabalhar
com novos ideais no ensino de matemática o que predomina é uma metodologia de ensino que não
está de acordo com o avanço tecnológico vivenciado nos dias de hoje. Capacitando os alunos na
manipulação dos processos tecnológicos mecanicamente passaram a possuir uma autonomia de
ação, pois na realidade o que lhes falta é a lógica do uso das novas tecnologias que devem fazer parte
do processo de orientação do professor. Conforme Gatti (1992, p. 157), quando capazes de manipular
mecanicamente, sem dominar o que retratou de “lógica da tecnologia”, procedemos “segundo as
regras de outrem que nos impõe forma de pensar e agir mecânicos”.
Nessa mesma vertente, os autores que tratam da investigação do uso das tecnologias no ensino de
matemática apontam alguns resultados negativos embora às perspectivas a respeito da qualidade de
ensino e aprendizagem com essas ferramentas dentro do contexto de formação do conhecimento do
estudante são boas.
A implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs como ferramenta de auxilio
no processo cognitivo do estudante desde a década de 90 trouxe novas perspectivas a respeito da
qualidade de ensino e aprendizagem em todas as áreas de conhecimento. No ensino de matemática
não é diferente. Porém alguns autores conceituados que tem se dedicado a investigação do uso
dessas tecnologias no ensino de matemática apontam algumas fragilidades neste sistema.
[...] dificuldade em fornecer evidência de melhorias na aprendizagem através dos meios
tecnológicos, assim como em compreender a influência da tecnologia na aprendizagem. Em
suma, o optimismo original no que diz respeito aos benefícios da tecnologia [...] ficou bastante
mais diluído (KIERAN; DRIJVERS, 2006, p. 206).

Diante desses apontamentos resta-nos a indagação sobre qual o papel que as novas tecnologias
ocupam no ensino da matemática e no processo cognitivo do estudante, tendo em vista que cada vez
mais percebemos que tais tecnologias estão fazendo parte do ensino e aprendizagem desta disciplina
na vida escolar. Por um lado é uma realidade que não nos permite contornos, por outro lado, muitos
estudos realizados mostram a necessidade de se continuar investindo na educação tecnológica. Uma
vez que as novas tecnologias promovem novas formas de transmissão de conhecimento, essas
requerem novas práticas pedagógicas para promover o ensino e a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos.
Nota-se que a implementação do computador nas escolas em diversas partes do mundo é uma
realidade, porém não é por si só garantia na qualidade de educação, pois esses recursos poderão
corroborar um ensino baseado na recepção e na reprodução de informações.
[...] com uma visão mais transmissiva ou tradicional do ensino e da aprendizagem, tendem a
utilizar as TIC para reforçar suas estratégias de apresentação e transmissão de conteúdos,
enquanto àqueles que têm uma visão mais ativa ou construtivista tendem a utilizá-las para
promover as atividades de exploração ou indagação dos alunos, o trabalho autônomo e o
trabalho colaborativo (CALL; MAURI; ONRÚBIA, 2010, p.75).

Nesse sentido, podemos perceber que os autores se referem à formação técnica pedagógica dos
professores além de apontar concepções sobre o uso das tecnologias como fatores que podem limitar
ou contribuir no processo educativo. Dependendo do ponto de vista de como essas novas tecnologias
poderão potencializar o ensino de matemática.
A inserção das novas tecnologias no contexto escolar, em especial no ensino de matemática,
possibilita uma demanda de trabalhos em relação à própria tecnologia funcionando como mediadora
entre o indivíduo e o conhecimento que ela poderá ou não potencializar dependendo da forma de
como é empregada em sala de aula. Hoje os recursos para trabalhar conteúdos matemáticos de forma
que as aulas sejam dinâmicas e que de fato o estudante realmente aprenda e seja capaz de aplicar
fórmulas e conceitos para resolver uma determinada situação problema são variados.
Uma vez que bem direcionados, os recursos poderão promover o enriquecimento intelectual do aluno.
Na escola a Matemática é vista como uma linguagem capaz de traduzir muitas situações diferentes.
Através de conceitos e fórmulas podemos calcular muitos acontecimentos em diferentes contextos.
Porém, a aplicação em diferentes contextos exige do aluno muito mais que decorar fórmulas
resolvendo problemas de forma mecânica. O uso das novas tecnologias em sala de aula assim como
softwares que auxiliam no aprendizado de conteúdos matemáticos deverão desenvolver no estudante
capacidades cognitivas autônomas para que este seja capaz de dominar a máquina e não ser
dominado por ela. De acordo com os PCNs de Matemática (2001) os alunos deverão ser estimulados
a buscar sua própria resposta, questionando os problemas e transformar os problemas em fonte de
novos problemas, promovendo uma concepção de ensino e aprendizagem pela via da ação refletida
que constrói o conhecimento.
Muitas vezes perante uma atividade de matemática envolvendo um software que trabalhe
determinado conteúdo em questão o estudante fica pautado na reprodução mecânica. Desta forma
o uso de tal tecnologia não fará sentido, pois não contribui para a real concepção de ensino
aprendizagem.
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Considerações finais
O uso das novas tecnologias nas escolas é uma realidade que se faz presente em todos os seus
segmentos. Fundamentalmente esta inserida no contexto social do discente em vários aspectos. A
utilização das novas tecnologias no ensino de matemática preferencialmente tem promovido grandes
discussões a respeito da utilização de softwares que seria utilizado como auxílio para o professor
trabalhar seus conteúdos e obter êxito no aprendizado do discente.
Do exposto, percebeu-se que o professor necessita de conhecimento tecnológico, e que este faça as
articulações necessárias para redirecionar o aprendizado que está pautado no processo mecânico de
reprodução, de modo que o discente seja capaz de fazer cálculos aritméticos, algébricos e
geométricos por um sistema de automatização que o programa lhe oferece.
Já que, o professor muitas vezes deixa de relacionar os conceitos matemáticos que ali estão
envolvidos e que são muito importantes para compreensão do conteúdo trabalhado. A resolução
simples e rápida de cálculos que requer um pouco mais de atenção e conceitos é simplesmente
abordada de forma mecânica, fazendo com que o estudante não seja capaz de criar nada além
daquilo que o programa lhe oferece. Não consegue ao menos organizar os números numa
multiplicação de números decimais, pois já esta pronta na máquina.
É a partir deste ponto que este trabalho chama atenção dos professores para que saibam direcionar
e fazer as conexões exatas de tornar o uso de softwares no ensino de matemática eficaz. E de tornar
o sujeito capaz de entender que a máquina em si é um auxílio no aprendizado e não um divisor de
águas como temos visto.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
O projeto “Leitura e produção de textos na Educação Básica: perspectivas e desafios na formação
inicial de professores” (PIBID- UFMS) é realizado na Escola Estadual Coração de Maria, com alunos
do 2° ano do Ensino Médio. Na qual integram o projeto as pibidianas Beatriz da Silva Santos,
Fernanda Larissa Medina e Mariana Mundel, sob supervisão do professor Ricardo Leandro Flores
Ricaldi e orientação da professora Jucelia Souza da Silva.
O projeto tem por objetivo melhorar a articulação entre a expressão oral e escrita. Com isso, por meio
da aula compartilhada realizada na disciplina de Produção Interativa, promovemos uma discussão
acerca do tema “Redução da maioridade penal”, com o intuito de ampliar o conhecimento de mundo
e desenvolvimento crítico dos alunos.
Além disso, buscou-se um aperfeiçoamento da noção que os estudantes tinham sobre o gênero
textual “dissertação argumentativa”, uma vez que este era o conteúdo proposto para o bimestre pelo
professor supervisor da escola. Uma vez que sabemos que dissertação é uma tipologia textual, não
um gênero, originalmente, nosso trabalho foi o de tomá-lo como tal devido ao uso recorrente nos
processos seletivos. Assim, distinguimos o que seriam tipologias (narração, descrição, dissertação) –
sequências de organização da textualidade – dos gêneros propriamente ditos (contos, manuais,
bilhetes, cartas, conversa etc.) – textos empíricos e reconhecíveis nas práticas sociais dos indivíduos.
Através das observações de aulas da disciplina realizadas, anteriormente, pelos membros deste
projeto, foi possível identificar os principais problemas dos discentes em relação ao gênero textual
“dissertação argumentativa” e também quanto ao domínio do tema “Redução da maioridade penal”,
tema proposto e trabalhado nas últimas aulas observadas.
A observação das aulas e a aula compartilhada efetuadas no 1° e 2° bimestres letivos nos
possibilitou criar subsídios para a elaboração das oficinas (de preparação para redação do ENEM) a
serem realizadas na segunda etapa do projeto, uma vez que tomamos como base o diagnóstico dos
principais problemas apresentados pelos alunos quanto ao que foi trabalhado durante as aulas.
Com o intuito de sanar os problemas identificados durante as observações das aulas, a aula
compartilhada, foi desenvolvida para promover aos alunos uma visão mais esclarecida quanto ao
tema “Redução da maioridade penal”, assunto bastante discutido em 2015, e sobre o gênero textual
“dissertação argumentativa”, uma vez que este é o gênero exigido nas avaliações do ENEM. Outro
elemento motivador foi o pedido por parte da escola, tanto para que o PIBID chegasse até ela, quanto
para que elaborássemos as atividades de acompanhamento em relação a redação exigida pelo ENEM.
Sendo assim, a proposta da aula compartilhada foi mostrar e reforçar o processo de elaboração de
uma dissertação-argumentativa. Dentre isso, esclarecemos a importância da construção de
argumentos fortes e consistentes perante qualquer tema. A fim de que os discentes se
conscientizassem a respeito de uma redação bem organizada semanticamente, ou seja, com ideias
coerentes.
A partir de nossas observações de aula, tivemos a oportunidade de analisar algumas produções
textuais feitas pelos próprios alunos. Por meio disso, constatamos alguns erros recorrentes na maioria
das produções. Por exemplo, alguns equívocos na organização das ideias e na escolha de uma
fundamentação consistente na elaboração na redação. Destaca-se nesse sentido, a importância do
ato de leitura e pesquisas para a formação de opinião mediante aos fatos que se sucedem sobre
determinado tema.
Para que os alunos construíssem uma opinião ou expusessem algo já formulado a respeito do tema
“Redução da maioridade penal”, foi exposta uma notícia relacionada ao assunto para que se
instaurasse um possível debate. Através disso, os alunos tiveram a oportunidade de compartilhar
seus argumentos e também ouvir ideias contrárias. Essa iniciativa possibilitou aos alunos avaliar os
seus próprios preceitos, e diante disso construir melhor sua argumentação.
A escolha de duas redações (a partir de uma primeira produção escrita da turma), uma com poucos
e outra com bastantes equívocos gramaticais, ortográficos e de domínio sobre o tema proposto foi um
dos mecanismos usados para mostrar aos alunos a discrepância de sentidos entre as duas. A análise
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de determinados períodos na redação possibilitou aos alunos uma visão mais atenta ao sentido
atribuído em algo escrito com clareza.
Ao analisar a primeira redação, com poucos equívocos, prezamos pela compreensão dos alunos
perante as ideias concebidas pelo autor. Isso permitiu-lhes compreender o sentido do texto exposto,
e por vez, depreender que as palavras ao se juntarem, produzem um novo sentido, e é este sentido
que determinará a coerência textual.
Ao analisar a segunda redação, esta já com mais equívocos, priorizamos e verificamos juntamente
com os alunos, a falta de harmonia entre os elementos do texto. Ou seja, o texto apresentou a falta
de elementos coesivos entre uma ideia e outra, impossibilitando a coesão nos argumentos. Isso
suscitou aos alunos a reflexão sobre variados modos de tornar tais argumentações mais
compreensíveis e harmônicas entre si, promovendo a coesão textual.
Nosso intuito não foi mostrar que existe uma fórmula ou técnica a ser seguida para se construir uma
boa redação, mas sim que existem regras básicas que se forem respeitadas, contribuirão para um
melhor resultado. Sendo assim, escolhemos por trabalhar de forma mais geral durante a aula
compartilhada, tendo em vista que esta só foi possível ser realizada no ultimo dia letivo antes do
período de férias do mês de julho.
Na tentativa de realizar um trabalho diferenciado com o público-alvo das nossas oficinas, formados
por alunos dos segundos e terceiros anos do Ensino Médio regular, utilizamos como base teórica o
procedimento Sequência Didática, proposto por Dolz e Schneuwly (2004). Na qual compreendem
como Sequência Didática “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática,
em torno de um gênero textual oral ou escrito (Dolz e Schneuwly, 2004, p.97).” Porém, para esta
primeira fase na qual observamos os alunos e realizamos uma aula compartilhada com o professor
supervisor, contemplamos apenas a avaliação diagnóstica, primeira fase deste procedimento, como
iremos explanar a seguir. A referida aula ocorreu no dia 25 de junho de 2015 e será relatada de forma
integral para que posteriormente façamos uma breve análise e demonstremos como foi abordado o
referido pressuposto.
A aula do dia 25 de junho foi ministrada pelas pibidianas Fernanda Larissa Medina e Mariana Mundel.
Anteriormente, o professor Ricardo nos entregou as redações dos alunos sobre a “Redução da
maioridade penal” para que corrigíssemos e déssemos uma nota e, por isso, disponibilizou uma de
suas aulas para que montássemos uma a nosso critério, uma vez que houve uma grande parcela de
alunos diagnosticados com diversos equívocos ortográficos e de coesão e coerência, considerando
como parâmetro a norma padrão da Língua Portuguesa. Então, a partir dessas observações fizemos
a elaboração da aula contemplando os itens listados acima e trabalhamos esses pontos a partir das
próprias redações dos alunos.
Começamos a aula com a leitura do texto jornalístico “Jovem Negro Vivo na maré: para romper o
silêncio”. O texto fala sobre a campanha “Jovem Negro Vivo”, desenvolvida no Rio de Janeiro, que tem
por objetivo conscientizar e mobilizar a comunidade a respeito da desigualdade, principalmente
sofrida por jovens que vivem na periferia. A partir dos pontos abarcados na notícia, desenvolvemos
uma discussão acerca do tema “Redução da maioridade penal”. Os alunos mostraram bastante
conhecimento de mundo a respeito do tema.
Após a leitura e debate, expomos duas das redações dos alunos, uma com poucos e outras com
diversos equívocos gramaticais e de domínio do tema, para que percebessem as diferenças de
sentido nas duas redações. Também abordamos questões referentes à coesão e coerência textuais
com base nas redações que estavam sendo analisadas. Por fim, pedimos que os alunos fizessem
uma segunda versão da redação, para que pudessem corrigir alguns pontos e acrescentar um maior
conteúdo argumentativo. Ficou acordado que as recolheríamos na aula subsequente e
acrescentaríamos uma nota.
Podemos observar que, a partir desse relato sobre nossa aula compartilhada, contemplamos duas
situações propostas para o desenvolvimento da Sequencia didática. A primeira chama-se
apresentação da situação, que, de acordo com os teóricos já citados anteriormente “é o momento em
que a turma constrói uma representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a
ser executada (Dolz e Schneuwly, 2004, p.99)”. A partir dessa afirmação, podemos observar que
contemplamos essa primeira situação da sequência didática, uma vez que expomos o tema
novamente para os alunos e também pedimos e orientamos um debate a respeito do tema proposto.
A segunda situação no procedimento da Sequência didática é a produção inicial, portanto, utilizamos
como ponto de partida “a reescrita da primeira produção dos alunos”, pois, conforme pressupôs Dolz
e Schneuwly: “No momento da produção inicial, os alunos tentam elaborar um primeiro texto oral ou
escrito e, assim, revelam para si mesmos e para o professor as representações dessa atividade (Dolz
e Schneuwly, 2004, p.101)”. Assim, ainda que tenham feito uma produção anterior houve o
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complemento de informações e também a orientação sobre adequação do gênero textual proposto
(dissertação argumentativa).
Nesta primeira etapa que ocorreu no primeiro semestre de 2015, na qual contemplamos as
observações e a aula compartilhada, pudemos recolher uma quantidade significativa de material dos
alunos. Dessa forma, foi possível elaborar um diagnóstico a partir da reescrita da produção inicial
feita pelos alunos, juntamente com as observações das aulas regulares. Identificamos algumas
deficiências que os discentes apresentaram quanto ao nível de aprendizagem não apenas dos
conteúdos ministrados pelo professor supervisor, mas também, conhecimentos que já deveriam estar
bem nítidos levando em consideração que estes estudantes encontram-se no 2º ano do Ensino Médio.
Portanto, fica a missão neste segundo semestre de tentar sanar esses problemas identificados, a
partir das oficinas ministradas pelas pibidianas e, para isso daremos seguimento aos procedimentos
de Sequência Didática trabalhando a partir de módulos desenvolvidos e que abarquem as
necessidades dessa turma, principalmente em relação ao gênero textual dissertação argumentativa.
A avaliação da aula, como estabelecida a partir do planejamento, foi feita por meio da participação
dos alunos nas discussões proporcionadas sobre o tema e como já foi pedido para que os alunos
fizessem uma dissertação argumentativa sobre o tema “Redução da maioridade penal”, pedimos para
que após a aula, eles fizessem a refacção destas.
A partir dessa refacção, pudemos avaliar os reflexos da aprendizagem dos alunos; pois, acredita-se
que o processo de reescrita faz com que o aluno reflita sobre o que ele escreveu e como ele escreveu
seu texto. É o que Sírio Possenti afirma em sua obra “Reescrita de textos: um trabalho” (2008, p. 6)
“Reescrever é também tornar o texto mais adequado a certa finalidade, a certo tipo de leitor, a certo
gênero”.
E a partir disso foram observadas algumas melhoras em vários aspectos, principalmente nos que
foram detalhados durante a aula; dentre os quais, destaca-se o fortalecimento argumentativo e
melhora na coesão dos textos; bem como a própria estrutura do gênero, no que diz respeito à proposta
de intervenção estabelecida pelos critérios avaliativos.
Os alunos estavam motivados, pois todos estavam inteirados do assunto, haviam pesquisado, haviam
discutido o tema entre eles e durante as aulas anteriores. A motivação deles era estendida até nós,
pelo fato de se sentirem mais à vontade em sanar as dúvidas conosco, por estarmos presentes com
eles há bastante tempo, o que facilitou nosso convívio com eles.
Todo tempo em que passamos na escola, na turma durante as aulas, podendo estar no próprio
ambiente no qual a aula está acontecendo, e podendo abstrair toda a dinâmica do funcionamento, é
de fato um grande aprendizado. Tanto para o aluno, quanto (principalmente) para o docente, que no
caso em formação. E a concretização dessa primeira etapa, realizada a partir dessas bases, dessa
nova proposta de aula compartilhada, foi de grande valia; pois, nos proporcionou toda uma sequência,
que é o grande diferencial. E o programa traz isso de modo muito satisfatório, promovendo reflexões
sobre aspectos muito práticos, que fazem parte da vida do professor como conteúdos, planejamentos
dentre outros; e inclusive auxiliando na construção da nossa própria prática docente.
E durante a realização da aula, até mesmo o fato da nossa aula também ser compartilhada, pelos
componentes do grupo, proporciona um aprendizado “sociointeracional”, no qual, aprendemos a
partir da perspectiva do outro em relação a seu método, sua prática docente e uma forma de também
compartilhar experiências. Aprendendo desde os processos que antecederam essa aula, a lidar com
posicionamentos distintos e de uma forma profissional a consentir com determinadas situações.
O processo como um todo, desse projeto é uma ferramenta completa que incentiva e capacita a
formação do docente.
Referências
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Introdução
Atualmente o sistema escolar, enfrenta diversos desafios em relação ao desinteresse dos alunos nas
aulas de Química e de outras ciências. Segundo o professor supervisor de Química do PIBID da UFMS,
uma das grandes causas para o desinteresse dos alunos nas aulas de química e de outras ciências é
o fato dos alunos serem pouco ativos nas aulas das ciências exatas ficando ativos apenas quando
exercícios teóricos são dados aos mesmos, o que não contribui com a adesão desses alunos nas
áreas de exatas e muitas vezes isso causa um efeito contrario fazendo com que esses alunos se
distanciem destas áreas por não conseguirem fazer os exercícios propostos. Uma das formas que
foram discutidas no PIBID de fazer com que os alunos gostem mais das aulas de Química é fazê-los
mais ativos em sala de aula o que contribui na formação de pessoas mais ativas socialmente. No
ensino das ciências exatas, as atividades práticas podem servir como ferramentas que atuam como
recursos pedagógicos que auxiliam na construção de conhecimentos científicos. Outra grande causa
do desinteresse dos alunos também segundo o professor supervisor do PIBID é o fato de que os
alunos do ensino médio decoram muito os conceitos, e não se preocupam em aprender, o que faz
com que eles não consigam entender os conteúdos verdadeiramente, fazendo com que os conceitos
fiquem “soltos” na cabeça dos alunos. Os alunos devem pensar o ensino de química como parte de
uma educação universal que contribuirá como uma preparação para a vida dos mesmos (Lima;
Barboza, 2005). Por diversas vezes quando os professores fazem algumas perguntas aos alunos,
alguns deles respondem com frases prontas, que na grande maioria das vezes encontraram em livros
ou na própria aula dos professores, o que significa que estes alunos conseguem lembrar os conceitos
vistos nos livros e/ou em sala de aula, porem isso não significa que estes alunos dominem estes
conceitos. Muitas vezes as situações de aprendizagem devem ser adaptadas ás especificidades dos
alunos, para que possamos responder a um problema didático das diferenças de aprendizagem entre
os alunos, que por muitas vezes é rotulada como dificuldade de aprendizagem (ZACARIAS, 2008). O
material proposto teve a finalidade de identificar possíveis falhas de conceitos dos alunos, pois às
vezes os mesmos sabem reproduzir quando questionados, mas quando questionados mais a fundo
não sabem explicar os conceitos, pois na verdade eles têm uma frase “decorada” e não entendem o
conceito em si. Sabendo disso o professor supervisor de Química da escola pediu para que os
acadêmicos do PIBID Química da UFMS formulassem um material didático, para auxiliar na
aprendizagem dos conceitos presentes no balanceamento de equações químicas. Com isso os
membros do PIBID elaboraram um material didático com o objetivo de visualizar se os alunos sabiam
balancear as equações químicas e de como eles representavam mentalmente estas equações. Os
membros do PIBID se reuniram varias vezes para formularem o material didático na forma de um Kit
de Balanceamento de equações químicas, que foi testado pelos acadêmicos antes de ser levado à
escola, o professor supervisor também avaliou o Kit antes do mesmo ser levado para a sala de aula.
Descrição do Material didático
O material didático foi feito na forma de um kit de balanceamento de equações químicas, que é
composto por botões que tem os símbolos dos elementos químicos colados em um PVC com um imã
para fazer com que os mesmos não escorregassem da placa metálica que serve como suporte dos
botões, esta placa imantada foi feita a partir de um porta-retratos de metal que foi coberto com um
adesivo imantado, onde a mesma serviu de base para comportar os botões (imãs) para fazer os
balanceamentos das equações que eram propostas pelos acadêmicos do PIBID. E um questionário
que possui oito equações químicas não balanceadas, onde os alunos deveriam fazer o
balanceamento das equações além de representar por meio de desenhos as equações químicas.
Metodologia
Diante do cenário apresentado, este relato de sala de aula apresenta os resultados de um estudo
cujo objetivo é o de identificar possíveis erros conceituais de alunos do 2° ano do ensino médio sobre
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os Balanceamentos de Equações Químicas além de analisarmos como o aluno entende o conceito de
equações químicas por meio de um material didático.
A aplicação do material didático foi feita em duas aulas de 50 minutos consecutivas, em uma escola
da rede pública de ensino. Onde os alunos eram majoritariamente de classe média e baixa, a escola
é da periferia da cidade de Campo Grande MS. O trabalho foi aplicado em quatro turmas de 2° ano
com uma média de 25 alunos por sala. Os alunos foram divididos em duplas onde cada dupla recebia
um material com uma placa imantada e um kit de balanceamento de equações químicas além de um
questionário que serviu como pós-teste aos alunos.
Descrição da atividade desenvolvida
A aplicação foi feita em quatro salas de 2° ano do ensino médio de uma escola da rede pública de
ensino. Foram utilizadas duas aulas de 50 minutos consecutivas em todas as turmas. A atividade foi
dividida em quatro partes, e foi feita por três acadêmicos onde um estava na posição de regente que
era o acadêmico mais experiente, enquanto os outros dois auxiliavam as duplas que foram formadas
na sala.
Na primeira parte foi feita uma aula tradicional expositiva com quadro e giz, onde os acadêmicos
estavam relembrando alguns conceitos básicos sobre o balanceamento de equações químicas para
os alunos, conteúdo que os mesmos estudaram anteriormente em sala de aula com o professor.
Nessa etapa onde os acadêmicos estavam dando a aula tradicional os alunos eram passivos, ou seja,
apenas receptores na construção de seu próprio conhecimento, o que torna esses alunos pessoas
sem capacidade crítica, o que dificulta com que os mesmos exerçam sua cidadania de forma mais
autônoma, o que deveria ter sido o foco da formação desses alunos (BECKER, 2001).
Na segunda parte os membros do grupo PIBID ensinaram para os alunos como eles deveriam utilizar
este material didático. Como este material utiliza de analogias para auxiliar na construção do
conhecimento químico os acadêmicos fizeram uma série de discussões sobre o que são as analogias
e de como estas seriam utilizadas na experimentação (as discussões sobre as analogias foram feitas
quando os acadêmicos estavam explicando as legendas de cores para os botões que foram utilizados
para fazer os balanceamentos das equações químicas). Os acadêmicos tomaram alguns cuidados
quando falavam sobre as analogias para os estudantes, pois muitas vezes o uso indevido e
impensado das analogias podem gerar obstáculos epistemológicos que por muitas vezes confundem
os alunos. (FERRAZ e TERRAZZAN, 2001)
Na terceira parte foram colocadas algumas equações químicas no quadro negro onde os alunos
deveriam representa-las no material didático como foi ensinado pelos acadêmicos. Quando os alunos
estavam montando as equações químicas e seus respectivos balanceamentos os alunos eram mais
ativos porem os acadêmicos do PIBID estavam supervisionando os alunos e orientando os mesmos a
fazer os balanceamentos da forma mais adequada. Enquanto os alunos estavam fazendo as
equações com o kit de balanceamento, os acadêmicos estavam observando o comportamento das
duplas, as interações entre os alunos e as duvidas que surgiam além de observar os erros conceituais.
Pois devemos ter o cuidado de saber se o aluno fixou os conceitos apresentados antes de apresentalo a um novo conceito.
Na quarta parte foi dado um pós-teste onde foi proposto aos alunos que fizessem as equações
químicas balanceadas e com um espaço para que eles fizessem um desenho de como eles
imaginavam as ligações químicas que foram balanceadas pelos mesmos. Os alunos da escola
começaram a resolver o pós-teste sozinhos, sem poderem pedir a ajuda dos acadêmicos, porém
podiam fazer discussões com sua dupla. Esta é a etapa onde os alunos são mais ativos na construção
de seu próprio conhecimento. Os acadêmicos observaram que nesta ultima etapa algumas duplas
quando ficavam em duvidas sobre como fazer os desenhos sobre os balanceamentos das equações
que estavam no pós-teste, recorriam ao kit de balanceamento que foi utilizado na terceira etapa para
ajudar na resolução do teste.
Um erro muito comum entre os alunos quando estavam fazendo os balanceamentos de equações
químicas era que eles não sabiam diferenciar o valor numérico do índice das equações químicas com
o coeficiente estequiométrico e por diversas vezes os acadêmicos perceberam erros dos alunos que
eram decorrentes dessas duvidas. Foram feitas varias intervenções dos acadêmicos para corrigir tais
erros o que ficou mais fácil com a utilização do material, pois os alunos conseguiram “visualizar as
moléculas” a partir das analogias usadas por meio dos botões que representavam os átomos de
diferentes elementos químicos.
Resultado e discussões.
Pudemos observar por meio dos resultados obtidos com esta experiência de sala de aula, que os
alunos do 2° ano do ensino médio não se lembravam de como fazer os balanceamentos de equações
químicas, mesmo sabendo que eles já haviam visto estes conceitos anteriormente com o professor
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em sala de aula, o que preocupou os acadêmicos foi que alguns alunos nem se quer lembravam-se
de terem visto estes conceitos durante as aulas, o que significa que estes conceitos poderiam ter sido
bem mais explorados pelo professor. Contudo, entendemos que os problemas não partiram apenas
das aulas do professor, pois uma parte dos alunos sabia fazer as equações só não entendiam os
conceitos a fundo, o que é recorrente no ensino médio. O uso dos materiais didáticos como recursos
podem auxiliar o docente, em determinados momentos de suas aulas, para contribuir na fixação dos
conceitos e na visualização por meio de analogias das ligações químicas, além disso, o material
contribuiu com as interações e discussões entre os alunos.
Foi observado pelos acadêmicos, que boa parte dos alunos que fizeram e cumpriram com a terceira
etapa da aplicação fazendo as atividades que foram propostas com material didático, conseguiram,
em suma, maioria efetuar o pós-teste (quarta etapa), enquanto os alunos que não estavam prestando
a devida atenção na aula expositiva (primeira etapa) e que não estavam engajados com a proposta
do material didático não conseguiram obter êxitos quando avaliados pelos pós-teste.
Na avaliação feita pelos membros do PIBID, houve uma aprendizagem positiva da parte dos alunos
que se empenharam em trabalhar com o material didático, que facilitou a visualização das equações
por parte dos mesmos. Os membros do PIBID também fizeram uma autoavaliação, sobre sua
aprendizagem em relação á aplicação que foi feita em sala de aula, os acadêmicos repensaram a
importância de se elaborar uma aula com materiais didáticos para aguçar o interesse dos alunos,
além de fazer o com que os alunos sejam mais ativos e menos passivos, o que foi feito com a
contribuição do material didático, os acadêmicos também disseram que aprenderam muito com os
alunos da escola em relação ao comportamento entre professores e alunos, que lembra uma frase
de Paulo Freire onde ele diz que “O professor, além de ensinar, passa a aprender; e o aluno, além de
aprender, passa a ensinar”. Então essa experiência pode contribuir não só na aprendizagem dos
alunos da escola, mas também na formação inicial dos futuros docentes.
Ao termino da atividade foi perguntado aos alunos da escola o que os mesmos achavam das
atividades que foram feitas em sala de aula, os alunos disseram que gostaram muito das atividades,
nas palavras de alguns deles disseram que queriam “fazer alguma coisa” além de ficar assistindo as
aulas, o que demonstra interesse desses alunos por serem mais ativos e participativos em sala de
aula.
Nota
O link do site do PIBID Química UFMS onde se encontra disponível o arquivo com os passos para a
montagem do material didático, voltado aos professores que tiverem interesse de reproduzir esta
atividade em sala de aula: http://pibidquimica-ufms.webnode.com/pibid-quimica-ufms/
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Introdução
Os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da licenciatura de
Letras no campus da UFMS de Três Lagoas tinham como projeto de ação, durante o ano de 2015,
revitalizar as bibliotecas da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa e Escola Estadual João Dantas
Filgueiras e sensibilizar os envolvidos no espaço escolar, pois apesar das escolas possuírem
realidades diferentes, ambas tinham necessidade de ressignificar a perspectiva do espaço
direcionado à leitura. Essa ação era planejada há dois anos e se justificava pelo estado físico que as
bibliotecas se encontravam. Sendo assim, necessário não apenas uma revitalização, mas também
uma sensibilização para que esta fosse enxergada de outra forma pelos envolvidos na escola, e que
a rotina de utilização de uma biblioteca fizesse parte do cotidiano destas escolas, que, segundo
CARDOSO (1972?) no art.61 do PCNs, a biblioteca contribui com a formação, construção de
conhecimentos e avaliação do rendimento escolar do aluno (PCNs, 1998):
“- Na Lei 5692/71, no Capítulo 3º (do título V – “Corpo Discente” – “Verificação do Rendimento
Escolar” art. 61, ao considerar o rendimento escolar, e art. 68, na apuração do aproveitamento
intelectual, aparecem os itens “d) pesquisa” e “e) consultas a bibliotecas”, como itens de um conjunto
para avaliação intelectual (CARDOSO, 1972?, p.158).”
“- Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Consta em um dos objetivos referentes ao Ensino
Fundamental Ciclo2 I e II (1ª a 8ª séries): “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (PCNs, 1998d, p.32-33).”
Dividiu-se o grupo PIBID em duas turmas, devido a demandas das escolas, ficando na Escola Estadual
João Dantas Filgueiras três duplas, enquanto na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa quatro duplas.
O presente trabalho irá expor e relatar o processo de revitalização da biblioteca da Escola Estadual
Dom Aquino Correa.
Buscamos em nenhum momento, apesar de trabalharmos com espaço, nos esquecer da função
educativa da biblioteca escolar, ou seja, sem desvencilhar a necessidade de restaurar o ambiente de
leitura, evidenciando sua importância na formação da escola como um todo. Para Lourenço Filho
(1946, p.4):
“Ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca é instrumento
imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem a tentativa de estimular, coordenar e organizar a
leitura, será por seu lado, instrumento vago e incerto.” (FILHO, 1946)
A princípio aplicou-se um questionário diagnóstico com as salas atendidas pelo PIBID (um total de
quatro salas, sendo elas o sextos anos A e B, o sétimo ano E e o primeiro ano D) e também com alguns
professores e funcionários da escola, que se dispuseram a respondê-lo, para que se aprofundassem
mais na questão da sensibilização e tentássemos realizar de modo possível e apropriado uma
revitalização do espaço.
Os resultados desse diagnóstico mostraram que para a maioria alunos, a biblioteca escolar era
enxergada como um “depósito”, no qual, era pouco convidativo não apenas pelo acúmulo de livros
didáticos, como também pela falta de organização e sujeira excessiva. Entre as respostas obtidas
nesse questionário surgiram críticas como: ambiente escuro, abafado, não ventilado e pouco
convidativo. Entendemos, portanto, que grande parte dos alunos entrava na biblioteca apenas para
buscar livros didáticos.
Além disso, os alunos que frequentavam constantemente a biblioteca reclamavam demasiadamente
da falta de livros novos, já que parte dos livros encontravam-se rasgados, com páginas faltando ou
com manchas que dificultavam a leitura.
Ademais, entre as perguntas feitas no questionário, havia uma em que os alunos tinham que
responder o que eles melhorariam na biblioteca. Através das respostas obtidas, e estudos sobre
biblioteca escolar demos início à revitalização.
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Objetivos propostos
Durante o período de leituras e estudos sobre Biblioteca Escolar e Formação do Leitor, entendemos
que esse era um ambiente que deveria possibilitar e subsidiar a construção do conhecimento para
todos que compõem a comunidade escolar, ou seja, oferecer suporte para que todos (sejam eles
alunos, professores ou funcionários) tenham acesso facilitado à leitura e com isso possam estar em
constante construção do pensamento crítico, tendo acesso a um ambiente acolhedor, silencioso e
organizado, podendo dispor de acervo bibliográfico, didático, informativo, literário e audiovisual que
a escola oferecia. Entretanto, esse espaço encontrava-se esquecido devido à má organização da
biblioteca e com a revitalização, visamos permitir integrá-la a projetos pedagógicos de incentivo à
leitura.
“A biblioteca escolar, para merecer este nome, deve ser um centro de informação e atuar
como órgão embasador das atividades da escola, facilitando aos alunos, professores,
funcionários e comunidade, o acesso aos recursos de informação para estudo e recreação.”
(CALDIN, 2004)

A partir dos diagnósticos obtidos e levando-se em conta a situação que encontramos a biblioteca,
começamos primeiramente um trabalho de organização do espaço. A primeira vez que adentramos a
biblioteca, nos deparamos com uma enorme quantidade de livros didáticos espalhados por todo o
ambiente, notamos também armários abarrotados de dicionários, os quais, alguns estavam em bom
estado e outros se encontravam rasgados, e estantes desorganizadas com livros literários. Havia
também por toda parte caixas contendo vários livros que foram utilizados em alguns projetos de anos
anteriores e que não teriam utilidade à biblioteca, ademais encontrava-se ali uma televisão, que não
cumpria função educacional alguma referente à leitura.
Assim, fundamentado no que foi lido em referências que estão sendo apresentadas no decorrer deste
trabalho foi traçado um cronograma de revitalização do espaço da biblioteca, no qual os bolsistas ora
se dividiam em duplas ou quartetos, ora se reuniam todos para executar as atividades propostas no
cronograma, como por exemplo, o “Dia do Mutirão da Limpeza” contando inclusive com a ajuda de
bolsistas que atendem à outra escola contemplada com o PIBID de Letras e ainda com alguns alunos
voluntários da Escola Dom Aquino Corrêa que algumas vezes nos acompanhavam no período
contrário as suas aulas.
Objetivou-se, por meio da revitalização, oferecer ao espaço características de biblioteca. A primeira
ação a ser desenvolvida, foi a retirada dos livros didáticos vencidos do ambiente, já que a escola não
permitiu a retirada total dos livros didáticos em uso. Desta maneira todo o processo foi pensado para
que a biblioteca atendesse tanto as necessidades da escola, de fazer com que os livros didáticos
utilizados no presente ano letivo pelos alunos fossem retirados ali, pois a escola não dispõe tanto de
funcionário para tal ação, nem de local para o armazenamento dos livros utilizados, como esse
processo de retirada, não atrapalhasse o funcionamento da biblioteca. Portanto foi proposto à direção
da escola que pudéssemos retirar esses livros vencidos e leva-los a outro ambiente. A direção permitiu
e nos mobilizamos para que esses livros didáticos fossem transportados para um laboratório
desativado que funciona temporariamente como depósito.
Sugerimos para a escola levar esses livros para a uma associação da Igreja Peniel de Três Lagoas,
que trabalha com reciclagem. Infelizmente, a escola não conseguiu prosseguir com essa ideia e os
livros foram deixados para uma nova proposta que possa surgir no futuro.
Posteriormente percebemos que havia também um número relevante de gibis e livros literários
repetidos que eram para terem sido doados aos alunos durante o ano letivo. Pedimos assim a
permissão da direção da escola para que pudéssemos acelerar o processo de doação desses livros e
gibis aos alunos, pois eles só estavam à espera de uma organização geral para que fossem
distribuídos. Dessa forma, com o intuito de acelerar o processo não apenas da organização e da
revitalização da biblioteca, como também de fazer com que os alunos tivessem maior rapidez no
acesso a esses livros, todos os pibidianos se mobilizaram em turnos para fazer a doação entre os
períodos matutino e vespertino, levando em conta sempre, que todos os alunos deveriam receber
quantidade de livros iguais e que seria levada em conta a faixa-etária de cada série, além de deixar
uma quantidade necessária para que a biblioteca não ficasse sem esses volumes e que pudessem
ser retirados pelos alunos nos anos seguintes.
Com o intuito de que a biblioteca obtivesse maior aquisição de livros de cunho literário e devido à
falta de incentivo financeiro, nos propusemos a realizar uma campanha de arrecadação de livros
novos e usados. Assim, produzimos caixas e cartazes, além de um flyer gentilmente desenvolvido por
um membro do PIBID de Geografia, que foi espalhado pelo Campus I da UFMS de Três Lagoas e as
duas escolas em que os pibidianos se encontravam, a campanha se estendeu também pela internet
e teve grande envolvimento por parte dos discentes e docentes do curso de Letras, em especial as
professoras Drªs Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento e Claudete Cameschi de Souza com
a doação pessoal de inúmeros livros. Houve ainda grande apoio dos professores da escola, entre eles
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destacamos a professora Angélica Xavier de Barros, que organizou uma campanha interna de doação
com as salas nas quais lecionava, sendo primordial para que essa ação ganhasse força com os alunos
da escola. Por fim, os livros recolhidos foram levados para a biblioteca para que se juntassem ao
acervo da escola e pudessem ser catalogados.
Constatou-se necessário o auxílio de um novo sistema de funcionamento da biblioteca para a retirada
e devolução de livros. Por isso, pedimos a um dos bolsistas encarregado da outra escola atendida
pelo PIBID de Letras, o qual já estava no processo de catalogação dos livros para que nos ajudasse
na escolha de um sistema apropriado. Sendo assim, ele nos apresentou o programa que lá havia
instalado, o BIBLIVRE (Biblioteca Livre), um software gratuito e patrocinado majoritariamente pelo
Instituto Itaú Cultural, que pode ser utilizado tanto off-line quanto on-line para a catalogação dos
acervos de biblioteca, que além de incluir os livros em seu sistema de catalogação, pode também
incluir como acervo: mapas, DVDs e textos - mídias que a escola dispunha, mas não eram utilizadas
por falta de conhecimento dos professores e o processo de catalogação facilitou esse acesso. Foi
realizada uma oficina com os bolsistas e as bibliotecárias da escola para que eles fossem
apresentados às instruções de como instalar, se apropriar e utilizar o software na escola.
Referenciais teórico-metodológicos
Buscamos por textos teóricos que nos dessem aporte nas questões da revitalização de um espaço de
leitura na escola, como o “Biblioteca Escolar e Políticas Públicas de Incentivo à Leitura de Museu de
Livro a Espaço de Saber e Leitura” GUIMARÃES (2010), a autora frisa a importância não apenas
pedagógica, mas também sociocultural da biblioteca no ambiente escolar para a formação intelectual
e sociocultural do sujeito.
“Além de sua função educativa, a biblioteca escolar possui também uma função cultural, visto que
nela pode-se encontrar diversos tipos de livros, literários ou não, que contribuem com a formação
intelectual e cultural do sujeito. Ela constitui-se em um grande e precioso instrumento no processo
educativo do indivíduo e elemento fundamental quando se trata da formação permanente de usuários
da informação, pois potencializa as condições necessárias para isto, tendo o poder de estimular o
aprendizado e o desenvolvimento de seus usuários através de atividades que despertam a
curiosidade.” (GUIMARÃES, 2010)
Aconteceu também um momento de formação com o Professor Me. Valdeci Luiz Fontoura dos Santos,
do curso de Pedagogia do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
que nos apresentou o projeto “Bibliotecando o Saber” modelo criado para ser inserido na escola EMEF
Humberto Passarelli na cidade de Andradina no estado de São Paulo, que buscava promover a
aproximação da criança com o livro através da biblioteca escolar, incentivando e dando
direcionamento aos pibidianos na realização deste projeto de revitalização da biblioteca da Escola
Estadual Dom Aquino Corrêa.
Resultados e conclusões
Entre os resultados obtidos com a revitalização física da biblioteca, o mais perceptível foi sem dúvidas
a mudança do comportamento da comunidade escolar devido às novas condições que encontraram
o espaço, pois a biblioteca estava limpa e com as paredes internas pintadas com cores claras,
proporcionando um ambiente propício às atividades que uma biblioteca escolar demanda. A parte
externa também passou por mudanças, as paredes foram pintadas com desenhos da Turma da
Mônica e Turma da Mônica Jovem do Maurício de Sousa – a escolha dos desenhos foi devido ao fato
de percebemos o interesse geral dos alunos na leitura da Turma da Mônica quando foram doados os
gibis para eles – há também na parede que leva o nome do professor homenageado – Professor
Edson Silva -, um desenho clássico do livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint Exupéry, que foi
alterado com livros no lugar dos pássaros da figura original para representar melhor o ambiente de
leitura.
Durante todo o processo de pintura e ao término com as paredes desenhadas e coloridas e a porta
da biblioteca encapada com páginas de gibis, os alunos não paravam de perguntar quando poderiam
adentrar o ambiente para conhecer o novo visual e perguntar sobre os livros novos, ou seja,
conseguimos uma das nossas metas que era fazer com que os alunos criassem ou aumentassem
seus interesses pela leitura.
Outra mudança significativa que os alunos e professores também puderam perceber, é que alguns
móveis que antes estavam sujos e inutilizáveis, agora estavam encapados e coloridos, como foi o
caso das poltronas que foram reformadas pela professora Ana Lúcia Baccaro Gomes e as mesas e
armários que foram encapadas com a mesma técnica que a porta, já que existiam vários gibis sem
condições de uso para leitura e que pudemos perceber que a Turma da Mônica era um tema que
encantava tanto o Ensino Fundamental como o Ensino Médio. Há ainda na biblioteca, um armário
embutido, construído com concreto que a direção da escola utiliza para armazenamento de livros
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didáticos, que foi todo pintado com cores vibrantes e classificado por série e disciplinas. Tivemos,
além disso, a doação de alguns móveis usados, mas em bom estado da escola de idiomas FISK de
Três Lagoas.
Também fazem parte da decoração do espaço, quadros sobre a importância da leitura, feitos em aula
por alguns alunos da professora Glaucia Costa Farina e caixotes de feira, que foram doados pelo
Mercado Nova Estrela, que localiza-se ao lado da escola, que foram lixados e pintados pelos
pibidianos e fixados na parede, cumprindo função de prateleira, para armazenar o material literário
audiovisual que a escola dispunha e que estava inutilizado desde que chegou à escola. Finalizando o
trabalho de revitalização dos móveis, uma necessidade que a biblioteca tinha, era de uma cortina,
que foi adquirida pela direção da escola, que optou por um tecido com estampa de notícias de jornais,
que corrobora o tema leitura no ambiente.
Em suma, com o programa BIBLIVRE instalado na biblioteca, conseguimos nos organizar em duplas e
realizar a catalogação de todas as mídias, que somando, apenas em livros, ultrapassaram a marca
dos mil exemplares, que foram etiquetados e organizados nas estantes por categoria.
De acordo com o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), 1976, p.158-163, a biblioteca escolar:
“Propicia informação e ideias fundamentais para o funcionamento bem-sucedido da atual sociedade,
baseada na informação e no conhecimento. A Biblioteca Escolar habilita os estudantes para a
aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos
responsáveis”
Com o intuito de não deixar que a biblioteca voltasse a ter função de depósito após a saída dos
pibidianos, foi deixado para a escola um roteiro de propostas de intervenções pensado e elaborado
pelos bolsistas para que as bibliotecárias da escola, juntamente com os professores de todas as
áreas, pudessem durante o ano, promover ações de leitura, como por exemplo, deixar livros indicados
por séries, para que cada série tivesse um livro em destaques nas estantes para incentivar a leitura
e que os alunos fizessem um cartaz mostrando porque outros alunos se interessariam por aquele
livro, o roteiro seria uma espécie de “Cronograma Anual de Ações de Leitura” que o PIBID deixa pra
escola.
Faltam as referências do texto
Data de postagem do trabalho: 10/20/2015 12:39:17 PM
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este artigo apresenta resultados de um trabalho desenvolvido em uma Escola Estadual do Município
de Três Lagoas/MS, sobre a importância da biblioteca escolar sua multifuncionalidade e
interdisciplinaridade, pois o que se encontra em muitas escolas brasileiras são espaços abandonados
e de pouca utilidade (quando existem), desempenhando mais o papel de depósitos de livros didáticos
e vários outros materiais pedagógicos, ou seja, não exercem o papel real de biblioteca escolar.
Mas qual seria essa função então? Para Fonseca (2007) um dos principais objetivos da biblioteca
escolar é de oferecer livros e materiais didáticos tanto para alunos quanto para professores, além de
oferecer uma infraestrutura adequada para os estudantes, ou seja, é um lugar destinado a fornecer
materiais bibliográficos necessários para as atividades de todas as disciplinas e para todos os alunos,
e deve estar relacionada com a escola, para cumprir e auxiliar no desempenho da aprendizagem,
aproximar professores para elaboração de aulas e, principalmente instigar os alunos a desenvolver o
hábito pela leitura.
Sendo assim, deu-se início ao projeto na escola e o primeiro passo realizado foi elaborar um
questionário para saber qual era a necessidade da escola para com a biblioteca. Com os resultados
analisados dos questionários diagnósticos pôde-se saber por onde começar o trabalho na escola, foi
identificado como primordial iniciar pelo espaço em si, fazer uma revitalização tanto na decoração,
quanto na catalogação e na implantação de um sistema para organização e controle do acervo
existente na biblioteca, depois se fez necessário também a elaboração de carteirinhas com
identificação para os estudantes.
Com o espaço totalmente organizado, outra necessidade notada nos questionários era a falta de
utilização da biblioteca por parte dos professores de disciplinas diferentes de Letras/Literatura, pois
esses professores não a utilizavam para suas aulas e nem para instigar os alunos a adquirirem o
hábito de frequentar a biblioteca, confirmando o mito existente de que biblioteca é lugar dos
professores de Português e de Literatura.
Sendo assim, outro fator importante foi conscientizar o corpo docente da escola sobre a importância
da biblioteca e mostrar o espaço multifuncional que ela é, incentivando os professores de diferentes
disciplinas a frequentarem o espaço e incluírem aulas naquele espaço durante o planejamento. Com
isso, foi elaborada uma formação para a direção, coordenação, professores e funcionários da escola
para além de apresentarem o trabalho que foi feito na biblioteca, conscientizarem e instigarem esses
profissionais a utilizarem-na e aproximar cada vez mais os alunos da leitura e das grandes
descobertas que esse ambiente é capaz de proporcionar, pois na maioria das vezes ele não faz parte
do cotidiano desses alunos.
Essa formação foi um dos pontos chaves para alertar os professores sobre a importância da utilização
e da ambientação da biblioteca. Com os docentes informados sobre o objetivo do projeto, outro fator
primordial foi conscientizar os alunos e aproximá-los do espaço. Isso foi possível com sequências de
ensino, desenvolvidas pelos bolsistas e aplicadas nas salas com o auxílio dos professores.
Por isso, o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da biblioteca na escola e o quanto esse
ambiente pode ser interdisciplinar, contribuindo cada vez mais para os alunos desenvolverem o gosto
e o hábito pela leitura e para os professores sentirem-se à vontade para elaborarem aulas em seus
planejamentos incluindo o espaço e utilizando-o de uma forma que possa somá-lo para uma educação
de qualidade.
2-Objetivos Propostos
Os objetivos propostos neste trabalho foram que os professores utilizassem a biblioteca escolar como
um recurso didático para as atividades escolares e que incentivassem mais a leitura e a escrita, e
também parem de pensar que biblioteca só deve ser utilizada por professores de língua portuguesa
e literatura.
Buscou-se levar a comunidade escolar a compreender que a biblioteca não pode se tornar um
“depósito” dentro da escola e nem se tornar um lugar abandonado com coisas dispersas e pessoas
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desinteressadas, pois para revitalizar a biblioteca deve se começar pelas pessoas para que o meio
transforme o lugar.
Segundo BEZERRA (2008), a biblioteca escolar possui um espaço favorável e adequado para
incentivar o hábito pela leitura, sendo ela dentro da escola um ambiente diferente, porque promove
a interação entre professor, aluno e bibliotecário, contendo diversas informações, tornando-se como
um laboratório de autoaprendizagem.
Além de facilitar o trabalho do professor e promover a leitura, a biblioteca pode ser usada como um
ambiente multifuncional para toda a equipe escolar, de professores, direção e funcionários.
Isso pode e deve ser feito para que a própria equipe escolar se adeque ao espaço, criando certa
familiaridade com o ambiente, se tornando prazerosa a utilização da biblioteca, tanto para os
docentes, quanto para discentes.
Referenciais Teórico – Metodológicos
Com toda a discussão de como revitalizar a biblioteca e de como sensibilizar a escola fomos analisar
a Lei 12.244 de 24 de Maio de 2010 para universalizar as bibliotecas escolares em instituições
públicas e privadas no Brasil. De acordo com SILVA (2011, p. 502):
“Essa lei atende uma antiga reivindicação de bibliotecárias e movimentos educacionais que
atendem para um olhar mais cauto sobre a biblioteca escolar no Brasil. Vale ressaltar que a
lei 12.244/10 foi baseada no projeto de lei 324/09 (Brasil, 2009) do Deputado Lobbe Neto
(PSDB- SP), tendo como seu relator o Senador Cristovam Buarque (PDT- Brasília). Sancionada
pelo então, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT- São Paulo) nela ficou estabelecido o prazo
de dez anos para que instituições se ajustem a essa exigência.”

A lei deixa bem claro no primeiro artigo (BRASIL, 2010) “[...] as instituições de ensino público e
privadas de todos os sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos da lei.” Ela
aborda a importância da biblioteca dentro das escolas - tanto das públicas quanto das particulares e por isso, todas as escolas deverão se adequar e organizar suas bibliotecas, pois esses espaços
escolares precisam de uma complementação das atividades exercidas por cada indivíduo da escola.
Sendo assim, começou um estudo de como a biblioteca da escola alvo deveria ficar. Iniciou-se pela
leitura de vários autores em busca de como organizar de uma melhor forma esse ambiente para que
os professores e alunos se sentissem à vontade com o espaço.
Segundo Leiva Leal, no artigo “Biblioteca escolar como eixo estruturador do currículo escolar” (2005,
p. 174), a biblioteca não tem a função complementar: pelo contrário, sua função é ser o centro do
currículo e da escola, o eixo que garante e sustenta os processos de ensino e aprendizagem. A autora
ainda relata que, para que a biblioteca seja o eixo estruturador do currículo, é preciso alterar o modo
de ensinar, ou seja, “despertar nos alunos atitudes de busca, de investigações e de pergunta” (ibidem,
176).
Com isso, a intenção foi de estruturar a biblioteca para que os professores mudassem a visão restrita
que eles tinham e começassem a utilizar e pensar no espaço como o coração da escola. Então o
passo inicial foi deixar a biblioteca com a decoração atraente e agradável para atrair os alunos, uma
vez que a organização do espaço e do acervo é muito importante para uso e apreciação das obras.
Sobre decoração do ambiente, Rovilso da Silva (2009) lembra que as cores do lugar são capazes de
acalmar ou tirar a concentração, provocando conforto ou desconforto visual e sugere decorar o espaço
de uma cor diferente do restante da escola, criando um oásis, um espaço singular, capaz de promover
lazer e conhecimento. Escolhendo entre cores sóbrias (branco, amarelo, verde, azul) ou mais alegres
(branco tem a vantagem de ampliar o ambiente). O autor ainda lembra que é preciso cuidado com o
excesso de cores, para não causar poluição visual, pois as capas de livros já são bem coloridas.
Pensando assim, as cores que predominam na biblioteca da escola alvo são branco e vários tons de
azul visto que o tema da biblioteca é o fundo do mar, então a sensação de entrar na sala é de calma
e tranquilidade pelas cores serem leves. Por meio de pesquisas na internet encontrou-se o programa
gratuito BIBILIVRE, que permitiu cadastrar os alunos gerando para eles carteirinhas que facilitam o
acesso, o controle de empréstimo, e a catalogação de cada livro, organizando o acervo. Todos os livros
foram organizados por disciplinas e gêneros para facilitar a pesquisa e também para mantê-los
sempre organizados de forma simples. Entre as prateleiras colocaram-se cartazes explicativos de
como estão organizados os livros, possibilitando assim o fácil acesso, já que a escola não dispõe de
bibliotecária.
Depois de pensar na decoração, catalogação e organização foi hora de propor a formação para o
corpo docente da escola, sempre lembrando a importância que é manter esse lugar vivo com usuários
ativos. Iniciou-se, assim, a montagem da formação que começou mostrando a esses professores
dados dos questionários aplicados na escola, que mostravam como era preocupante a situação que
estava acontecendo, pois pela análise dos questionários diagnósticos o que se ressaltava era que
ninguém tinha hábito de ir à biblioteca buscar leitura e nem ao menos conhecer esse lugar na escola.
Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
120

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Logo depois de apresentar os dados da pesquisa, foi pedido para que conhecessem a biblioteca,
olhassem em volta e vissem o grande acervo que a escola possuía, mas que estava escondido e mal
organizado no antigo “depósito.” Após eles verem o material riquíssimo que eles possuíam e ver como
estavam organizados de uma maneira simples e fácil de manusear, começou-se a explicar todo o
processo empregado na revitalização e a necessidade de mantê-la reorganizada e sempre inovada
para que assim, atraia o máximo de frequentadores possíveis.
O que foi bem marcado nessa formação foi a importância que os professores de todas as disciplinas
devem dispensar a esse ambiente na busca de mudar a visão de que biblioteca é lugar de professor
de português e literatura. Para isso, foi feito um “bate papo” com os professores que ali estavam,
contando experiências de infância, leituras feitas nas antigas escolas e sempre ressaltando o ponto
de multifuncionalidade e interdisciplinaridade para que eles vissem que além da diversidade de
material que ali existe para cada disciplina, a importância de se aproximar desse espaço e de trazer
os alunos para esse lugar.
Para tal, tem se a necessidade de esclarecer os termos multifuncionalidade e interdisciplinaridade.
Multifuncionalidade é elevar as funcionalidades básicas da biblioteca, que vai desde ler um livro até
utilizar-se do espaço para estudos, tornando-a mais receptiva aos frequentadores, independente do
motivo da visita. E interdisciplinaridade é trabalho conjunto entre duas ou mais disciplinas/ramos do
conhecimento.
Depois dessa troca de experiências foi apresentado aos professores um cronograma de atividades
elaborado pelos bolsistas para ser cumprido durante o ano letivo, que irá precisar da participação de
todos os professores para que no fim do ano esse projeto seja apresentado para comunidade. Esse
projeto chamado de “Sarau Escolar” visa expor atividades elaboradas durante o ano por cada
professor, para no final apresentar à comunidade escolar e todos poderem conhecer o que cada
professor desenvolveu com seus alunos. Um dado importante desse projeto é que todo ele seja
elaborado na biblioteca para que, assim, todos adquiram hábito de frequentar o lugar e também de
colocar aulas no planejamento da escola.
Os professores entenderam o objetivo do projeto e se propuseram cada um a fazer sua parte para
que esse projeto tome vida dentro da escola e consiga mudar a realidade da biblioteca escolar.
Após essa apresentação do projeto foram exibidas e realizadas algumas dinâmicas com os
professores, dinâmicas essas encontradas no livro do autor Cosson (2006), lido pelos alunos, para
mostrar que é possível planejar aulas dentro da biblioteca sem ser de português e de literatura e
também para fazer com que esses professores se sintam mais à vontade na nova biblioteca da escola.
As dinâmicas apresentadas foram: Carteira de identidade (2006, p.126), Em busca da Solução (2006,
p.125), Mitologia Brasileira (2006, p.128), Varal poético (2006, p. 133) e outras dinâmicas pensadas
e organizadas pelos bolsistas, tais como: Ciências exatas: Malba Tahan- o Homem que calculava
(MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO) Trabalhar probabilidade/estatística através da conta dos livros
da biblioteca (MATEMATICA). Usar árvore para explicar fotossíntese (BIOLOGIA); Usar espaço da
biblioteca para explicar e demonstrar fenômenos físicos: leis de Newton e Einstein (FÍSICA); Ciências
biológicas: Usar a árvore e toda decoração da biblioteca para explicar o conteúdo (CIÊNCIAS); Ciências
humanas: Mitos e lendas (GEOGRAFIA, HISTÓRIA, ARTES, PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL). Debate
(SOCIOLOGIA E FILOSOFIA); Dinâmicas multidisciplinares: levantamento de momentos específicos na
história da ciência e o contexto social a partir da leitura de enciclopédias e datas, por exemplo.
Com o fim das dinâmicas o corpo docente da escola aceitou a proposta inicial e se comprometeu a
mudar a rotina da escola e a começar a utilizar a biblioteca. Já que a biblioteca da escola agora está
preparada para atender todos os usuários, pois seu acervo é composto por diversos materiais,
adequados para cada faixa etária dos alunos, e bem estruturados para o uso em cada disciplina
ministrada pelos professores.
Resultados e conclusões
Pode-se observar, por meio das análises bibliográficas, que a biblioteca escolar é um espaço
adequado para desenvolver o gosto pela leitura e um lugar de muita importância para formação dos
alunos e o corpo docente da escola precisa entender que a biblioteca é lugar que deve ser usado por
todos, pois o espaço contém diversos materiais de leitura que auxiliam no processo de ensino e
aprendizagem. Nesse espaço o aluno não fica limitado apenas ao conhecimento trazido pelo
professor, ele começa a desenvolver autonomia e ser crítico diante das situações vividas por ele, além
de adquirir um conhecimento de mundo maior com a leitura.
Ao mostrarmos isso de maneira simples na formação feita para os professores, todos se
comprometeram a usar o espaço da biblioteca como uma maneira de ampliar suas aulas, facilitando
o ensino da matéria e do aprendizado dos alunos.
Desde que a biblioteca foi finalizada, alguns professores já aderiram a proposta e começaram a usar
o espaço da biblioteca para aplicação de aulas e pesquisas. Alguns professores já estão utilizando o
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espaço em suas aulas como os de português, literatura, história, educação física e artes, além dos
bolsistas que estão aplicando suas sequências de ensino, mostrando aos alunos, na prática, como é
frequentar e participar de atividades naquele ambiente.
Conclui-se que para a biblioteca escolar obter um melhor funcionamento é preciso que todos abracem
a causa e comecem a frequentar e utilizar o ambiente, pois a biblioteca escolar é o lugar mais
importante dentro da escola.
Sendo assim, constatou- se que os profissionais precisam entender que é possível planejar e utilizar
a biblioteca com mais frequência e também que eles devem incentivar cada vez mais seus alunos a
frequentarem a biblioteca, motivá-los à leitura e propiciá-los autonomia para buscarem seus próprios
conhecimentos.
E, por fim, o que se espera é que com a universalização das bibliotecas escolares pela lei 12.244 de
2010 que determina a obrigatoriedade de bibliotecas e bibliotecários em todas as escolas, a atual
realidade mude de uma forma satisfatória, fazendo com que os professores vejam a
multifuncionalidade existente na biblioteca, pois, se a biblioteca escolar estiver organizada e
equipada com o que é exigido, a prática da leitura, a aprendizagem e a interdisciplinaridade
acontecerão de forma plena nas escolas.
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Introdução
A problemática de formação de leitores é uma questão antiga entre os educadores. Segundo
Zilberman (1991), os empecilhos existentes na formação de leitores, principalmente, entre os
estudantes, se estendem desde os anos 70. Pois, ao mesmo tempo, que aumentam, em números, os
consumidores potenciais e a oferta de obras, há também o desinteresse do leitor em participar deste
processo. O fato, então, recai no despetar da leitura dentro do âmbito escolar, aguçar o interesse dos
alunos pela leitura e moldar seu senso crítico.
Diante dessa problemática, este trabalho pretende minimizar tais dificuldades, perante a
apresentação de metodologias inovadoras, atividades diferenciadas e aportes teóricos que estimulem
o nascimento de leitores críticos, tanto de leituras canônincas como de leituras populares. O principal
objetivo não é direcionar o educando-leitor para um texto específico, mas o conduzir a descobrir seu
próprio gosto.
Uma ferramenta indispensável, nesse processo de formação de leitores, é o espaço inspirador dos
educandos: a biblioteca escolar. Seu papel se destaca, pois é o lugar de uma vasta gama de opções
para os leitores de vários níveis. Essa diversidade é extremamente importante, não apenas para a
descoberta do seu gosto literário, mas também para a possibilidade de diversas leituras, contribuindo
para um aprimoramento do senso crítico.
No entanto, para que todas essas ações fossem possíveis, foi preciso transformar o ambiente e o
tornar atrativo aos alunos. Deste modo, o interesse individual por visitar a biblioteca e ter contato com
a leitura ainda são os pontos-chave da formação de futuros leitores.
Assim, à luz de Almeida Garret e Ziraldo, com mudanças organizacionais, sugestões metodológicas e
atividades pedagógicas interdisciplinares e diferenciadas, o objetivo foi alcançado a partir do
interesse e procura dos funcionários e estudantes pelo conteúdo oferecido na biblioteca.
A partir do momento em que a biblioteca passa a ser um espaço frequentado e procurado, possibilita
que este trabalho afirme, empiricamente, que a biblioteca transforma a realidade escolar.
Em continuidade, o trabalho apresentará os resultados obtidos e especificará as atividades
metodológicas desenvolvidas no âmbito escolar.
Transformação do espaço
Na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, localizada na cidade de Três Lagoas – MS, a biblioteca escolar
não era adequada para complementar o ensino oferecido dentro de sala de aula.
A partir da observação do ensino e possiblidades metodológicas utilizadas, esta má utilização chamou
atenção do grupo PIBID. Sendo assim, a suposta biblioteca passou a ser objeto de transformação
para melhor contribuição educacional.
O espaço destinado era composto por livros empoeirados, por livros didáticos vencidos, por caixas
empilhadas, com má iluminação e ventilação, falta de lugares confortáveis voltados ao estudo, mas
possuía um acervo diversificado e até então desconhecido pelas próprias bibliotecárias.
A fim de verificar a realidade, organizou-se um questionário diagnóstico aplicado, com amostragem,
em algumas salas. Nesse questionário, o interesse maior era descobrir se os alunos tinha contato
com a biblioteca e se estes se consideravam leitores qualificados.
Questões diagnósticas
1. Você se considera um leitor? O que é leitura pra você?
7. Os professores tem o hábito de levar os alunos para a biblioteca?
2. Que tipo de leitura você costuma fazer?
8. Quais os livros, normalmente, pedidos pelos
professores?
3. Você conhece a biblioteca da sua escola? Você costuma frequentar?
9. Quais são suas
maiores barreiras para leitura?
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4. Você gosta de ir à biblioteca, como se sente nesse ambiente, por quê? 10.
Como
é
o
atendimento da bibliotecária para com os alunos e professores?
5. Seus familiares costumam ler?
11. O que você gostaria que melhorasse/tivesse na
biblioteca da sua escola?
6. Que lugares você se sente a vontade para ler? Com qual frequência você lê?
12.
Para
professores, funcionários e diretores/coordenadores: Você, como professor, pensa que as obras são
subsidiadas adequadamente para o atendimento de todos os alunos da escola? Pensa em soluções
alternativas para este problema?
As questões que nortearam este trabalho foram: a de número um, três e nove.
Na análise das respostas da questão de número um, confirmou-se a alarmante problemática com a
leitura, visto que os alunos participantes dos questionários se consideravam leitores por apenas lerem
livros didáticos, tornando confuso o verdadeiro significado de ser leitor que o grupo PIBID procurava.
A questão de número três destacou-se por se tratar de outro fator importante na vida de um alunoleitor. A maioria dos alunos não frequentava a biblioteca, o que interfere diretamente na formação de
leitores. A biblioteca precisaria ser então apta, influente e deveria representar um instrumento de
disseminação de interesse pela leitura.
Na questão nove, as barreiras para a leitura são inúmeras, entretanto, o que parecia ser inexistente
ganhou atenção. Antes de exigir dos alunos a sua busca por se tornarem leitores seriam os
professores leitores também? Formar educando-leitor é, antes de qualquer coisa, o convidar, o
influenciar, indicar leituras que fazem parte do repertório do professor-leitor.
Formação de leitores
As definições de Leitura são variadas. Segundo o dicionário Aurélio (2010), as mais comuns são: o
que se lê; arte ou ato de ler; conjunto de conhecimentos adquiridos com a leitura; maneira de
interpretar um conjunto de informações; registro da medição feita por um instrumento; e/ou
decodificação de dados a partir de determinado suporte.
Solé (1998, p.22) define, por sua vez, a leitura como “um processo constante de elaboração e
verificação de previsões que levam à construção de uma intepretação”. Contudo não existe leitura e
literatura sem leitor. O leitor, portanto, é um dos componentes que constituem a literatura, juntamente
com o autor e a obra (tríplice definida por Antonio Candido).
Kleiman (2008) defende ainda que a concepção de leitura baseia-se na cooperação mútua, dentro e
fora da escola, para que o processo de ensino-aprendizagem se conclua.
Diante isto e conforme os ideais de Quadros (apud Rosa, 2008), “o papel do professor é favorecer o
acesso do aluno a diferentes textos literários e mediar esse encontro do leitor com a obra, ampliando
assim o repertório do aluno” (p. 3548).
Com o propósito de unir essas concepções, no início da sensibilização da comunidade escolar,
estruturaram-se atividades cooperativas para enfatizar a importância da biblioteca e do ato de ler.
Entre essas ações, a primeira ocorreu com o espaço físico da biblioteca. Com a pintura externa,
limpeza e organização interna do local, os alunos, professores, funcionários e gestores da escola alvo
notaram a tranformação de ideais de leitura, perceptíveis através do engajamento na causa desde
estudantes a gestores.
Já a segunda ação desenvolvida aconteceu com a organização de uma campanha de arrecadação de
livros, envolvendo toda a comunidade escolar e a Universidade Federal (UFMS). Deste modo, o acervo
foi ampliado e os alunos tiveram a percepção de que contribuíram diretamente para (re)construção
da biblioteca.
Deste modo e a fim de adequar o espaço, preferiu-se informatizar a catalogação dos livros para melhor
controle e documentação do acervo. O programa que atendia as espectativas foi o BIBLIVRE, oferecido
online e gratuitamente pela Fundação Itaú. Para o uso qualificado desse programa, foi fornecido um
treinamento voltado às bibliotecárias, valorizando o trabalho delas como parte fundamental no
desenvolvimento do projeto.
Na tentativa de contato direto do PIBID com os professores, optou-se pela apresentação de formações
continuadas, esclarecendo a importância da leitura, a formação de futuros leitores e mostrando os
resultados do questionário diagnóstico para a gestão e professores.
Dada a ênfase à necessidade de professores multiplicadores e agentes de leitura, exemplificou-se,
na formação continuada, que os educadores precisam deixar-se encantar pela literatura, ao invés de
utilizá-la somente para desenvolver atividades gramaticais. Deste modo, o professor consegue
transmitir o poder da leitura e baixar o filtro afetivo do próprio aluno em relação a leituras canônicas.
O educador deve fixar o entendimento de que através das palavras, dotadas de significados, de um
determinado texto, afirmando que as palavras são uma “unidade de consciência básica que refletem
um mundo” (KLEIMAN, 1989, p.192), associando assim que tudo no mundo pode ser expresso em
palavras e vice-versa.
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Na busca de aplicar esse conceito à realidade escolar, programou-se um cronograma de atividades
diferenciadas e temáticas com leitura, englobando e envolvendo a escola na realização interativa das
atividades programadas para cada mês. Entre as atividades propostas estão: leitura interativa dos
estudantes mais velhos aos menores; atividades literárias com o autor Monteiro Lobato; uma semana
cinematográfica; chá literário com os primeiros anos do ensino fundamental; folclore com leitura
(interdisciplinar com Geografia e História); produção de marcadores de livro com EVA (interdisciplinar
com Artes); concurso de redação com premiação aos primeiros lugares; e por fim, o dia D da leitura,
promovendo as melhores atividades desenvolvidas durante o ano.
Enfim e como último recurso motivador, os pibidianos produziram sequências temáticas únicas com
a intenção de despertar o olhar dos alunos para a leitura e a seriedade de possuir uma biblioteca apta
para o uso. Essa ação ainda não foi concluída, no entanto a aplicação já está gerando maior procura
e interesse dos alunos pela leitura.
Considerações finais
“A biblioteca escolar é um instrumento de desenvolvimento de currículo e permite o fomento
à leitura e à formação de uma atitude científica; constitui um elemento que forma o indivíduo
para a aprendizagem permanente; fomenta a criatividade, a comunicação, facilita a
recreação, apoia os docentes na sua capacitação e oferece a informação necessária para a
tomada de decisão em aula. Trabalha também com os pais e outros agentes da comunidade”.
(NEGRÃO, 1987)

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou o despertar da comunidade escolar com a preocupação
leitora dos alunos e formação destes para interpretação desde textos literários até visões de mundo.
Além disto, confirma-se que uma biblioteca bem estruturada e com a utilização efetiva é de extrema
importância no processo de democratização da educação de qualidade e assim, na formação de
educandos-leitores aptos e críticos.
Ao longo do processo transformador, enfatizou-se que “falar de biblioteca é falar de pesquisa, busca
de informação, ampliação de conhecimentos e, consequentemente, leitura” (GUIMARÃES, 2010, p.
16), pois
“uma escola sem uma biblioteca é um instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, em a
tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será por seu lado, instrumento vago e incerto”
(LOURENÇO FILHO, 1994 apud AMPARO SILVA, 2004).
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Calculando a área das figuras geométricas a partir da área do retângulo
Matemática - CPAR
SILVA, A. de F.
adrifreitas07@hotmail.com
Palavras-chave: Área; Figuras Geométricas Planas; Geometria
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O cálculo da área das figuras planas é parte do estudo da geometria básica que visa saber o valor da
área de um polígono variando de acordo com o seu formato.
A dedução da fórmula para o cálculo da área de uma figura é uma experiência matemática que pode
enriquecer a aula. Além de exigir várias informações geométricas, mostra aos alunos à importância
dos procedimentos algébricos na generalização das regras matemáticas.
Por isso, no decorrer deste trabalho, será apresentado procedimentos que podem ser adotados na
dedução da fórmula para o cálculo de uma figura geométrica plana, quando este conteúdo é
trabalhado em sala de aula.
Experiência com a área de figuras planas
A área é uma região plana interna delimitada pelos lados de um polígono. Tal conceito é amplamente
usado no dia a dia.
Cada polígono tem uma forma peculiar para calcular sua área. Diante disso, será exemplificado alguns
polígonos conhecidos tais como: o quadrado; o paralelogramo; o trapézio e o losango.
Diane disso, o principal objetivo deste trabalho é mostrar que através da área de retângulo é possível
deduzir a fórmula para o cálculo da área do paralelogramo; do quadrado; do triângulo; do trapézio e
a do losango. Mostrando quais os procedimentos e as relações que podemos construir com essas
importantes figuras do conhecimento geométrico.
Levando em consideração a fórmula para se calcular a área do retângulo, como deduzir a área do
paralelogramo? Do quadrado? Do triângulo? Do trapézio? E a do losango?
Diante destas indagações, foi desenvolvida uma atividade com os alunos do 8º C do Ensino
Fundamental II, do período vespertino da Escola Estadual José Garcia Leal.
Para a realização desta atividade a turma foi dividida em cinco grupos, com quatro alunos em cada
grupo.
Inicialmente foi feito uma breve introdução da atividade destacando o principal objetivo deste
trabalho e também foi dito que os alunos que eles deveriam fazer uso de duas folhas A4 para cada
aluno, para eles confeccionarem as figuras que posteriormente deveriam ser coladas no caderno.
A primeira figura a ser confeccionada foi o próprio retângulo. Para a sua confecção os alunos
recortaram uma tira retangular da folha quadriculada e depois colaram a figura no caderno. Em
seguida, os alunos escreveram a fórmula para se calcular a sua área, que é o produto da base pela
altura, ou seja, a área do retângulo é igual a: A = b × h.
A segunda figura foi o quadrado. Para confeccionar a figura do quadrado, os alunos recortaram uma
tira retangular com os lados iguais e depois colaram a figura no caderno. Em seguida, os alunos
escreveram a fórmula para se calcular a área do quadrado através da área do retângulo.
Os alunos perceberam que como o quadrado é um tipo de retângulo específico, pois tem todos os
lados iguais e a sua área também é calculada com o produto da base pela altura. Mas como todos os
lados são iguais, então eles poderiam dizer que base é igual a l e a altura igual a l, então, substituindo
na fórmula do produto da base pela altura, resultaria na fórmula do produto de um lado pelo o outro
lado, ou seja, a área do quadrado é igual a: A = l × l.
Já a terceira figura foi o paralelogramo. Para confeccionar o paralelogramo, os alunos recortaram uma
tira retangular da folha quadriculada, logo em seguida eles traçaram uma diagonal do canto direito
até a metade da base do retângulo, formando um triângulo. Depois disso, eles recortaram este
triângulo, colaram o restante da imagem no caderno e por último colaram o triângulo no final da figura,
e assim formando o paralelogramo.
Os alunos perceberam que a base do paralelogramo é a mesma do retângulo e também que a altura
do paralelogramo e a mesma do paralelogramo. Logo eles concluíram que a área do paralelogramo é
o produto da base pela altura, ou seja, a área do paralelogramo é igual a: A = b × h.
A quarta figura a ser confeccionada foi o triângulo. Na confecção do triângulo os alunos recortaram
uma tira retangular da folha quadriculada e depois traçou uma de suas diagonais, dividindo o
retângulo em duas partes. Logo em seguida eles colaram a figura do triângulo no caderno.
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Muitos alunos notaram que a área do triângulo é igual a metade da área total do retângulo, pois a
diagonal traçada no retângulo o dividiu em duas partes iguais, formando dois triângulos, ou seja, a
área do triângulo é igual a: A = (b × h)/2.
A quinta figura foi o trapézio. Para construir a figura do trapézio, os alunos recortaram uma tira
retangular da folha quadriculada, depois traçaram uma diagonal entre as duas bases e por último
recortaram e colaram no caderno a imagem.
Como a área do retângulo é dada pelo produto da base pela altura, os alunos perceberam que no
caso do trapézio, a diagonal dividiu o retângulo em duas partes com bases diferentes, então a área
do trapézio é constituída pela metade do produto da soma das bases pela altura, ou seja, a área do
trapézio é igual a: A = ((B+b)×h)/2, onde B = Base Maior e b = Base Menor.
A sexta figura a ser confeccionada foi o losango. Nesta figura os alunos recortaram uma tira retangular
da folha quadriculada e desenharam dentro do retângulo a figura do losango. Em seguida recortaram
a figura do losango e montaram outro losango com os pedaços que sobraram, e depois colaram as
figuras no caderno.
Através da área total do retângulo, que é dada pelo produto da base pela altura, os alunos perceberam
que o losango que eles haviam desenhado dentro da imagem do retângulo, tinha como área a metade
da área total de um retângulo, e a base do retângulo corresponde a diagonal maior e a altura a
diagonal menor.
Dessa forma, a área do losango é igual a metade do produto da diagonal maior pela diagonal menor,
ou seja, a área do losango é igual a: A = (D ×d)/2, onde D = Diagonal Maior e d = Diagonal Menor.
Durante a realização das figuras geométricas, além de colarem e montar a área das figuras, os alunos
também tinham que realizar as contas através da quantidade de quadradinhos que eles haviam
usado para fazerem as figuras.
Quando terminado esta etapa, foi pedido para os alunos guardarem os materiais escolares deles e
deixarem sobre a mesa apenas uma folha de caderno, uma régua, um lápis e uma borracha.
Assim que os alunos guardaram os materiais, foi entregue para cada grupo três imagens de figuras
geométricas para que eles fizessem o cálculo da área das figuras, e com a ajuda da régua eles
deveriam encontrar o valor da base e da altura das figuras. No final desta atividade as folhas com as
resposta foram recolhidas para correção.
Resultados e discussão
No decorrer da realização deste trabalho, os alunos foram bem participativos, esforçados e
caprichosos, e eles gostaram da ideia de trabalharem em grupos, pois segundo o ponto de vista deles
o trabalho em grupo os ajudam a se interagirem mais entre eles.
Os alunos acharam diferente e ao mesmo tempo interessante a forma com foi proposta em aprender
a encontrar a área de uma figura geométrica a partir da área do retângulo. Para eles é uma forma
diferente de aprender um conteúdo que eles têm um pouco de dificuldade em aprender somente em
aula tradicional.
A professora relatou que ficou muito satisfeita com o comportamento e a participação da turma no
decorrer da aplicação do trabalho, pois é uma turma bem agitada e no decorrer do trabalho eles se
empenharam muito bem nas construções das figuras.
Com este trabalho os alunos tiveram a capacidade fazer as relações existentes entre as figuras e o
professora proporcionou aos alunos e a si mesma uma aula mais dinâmica e diferente de se ensinar
um conteúdo.
No nosso ponto de vista este trabalho foi muito gratificante, pois somente pelo fato de poder ensinar
aos alunos um conteúdo que eles tinham dúvidas e poder ajuda-los é muito significativo.
Consideramos, este trabalho significou um aprendizado a mais que poderemos aplicar em sala com
os nossos alunos, pois é uma maneira diferente de ensinar a se calcular a área de uma figura através
de outra figura.
Conclusão
A dedução da área das figuras geométricas planas a partir da partir da área do retângulo pode ser
calculada de forma intuitiva e também através de contas. De forma intuitiva, os alunos podem
perceber através dos desenhos que eles mesmos constroem.
Por outro lado, através das contas realizadas eles irão perceber através de uma perspectiva
matemática a semelhança entre uma fórmula e outra.
Sendo assim, é preciso trabalhar com os alunos não só o lado intuitivo da figura, também é preciso
deixarem eles fazerem os cálculos para que eles possam conseguir relacionar a área de uma figura
com a outra, percebendo que cada polígono tem a sua área, mas todas elas são originadas a partir
da área do retângulo.
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Colocando em pauta as disciplinas pedagógicas do curso de
Licenciatura em Matemática: Uma introdução a Relação de Euler
Matemática - CPAR
RISSO, J. P.
joaormat@gmail.com
Palavras-chave: Disciplinas Pedagógicas; Formação Acadêmica; Relação de Euler
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Durante o decorrer do curso de Licenciatura em Matemática (e nos outros cursos de licenciatura)
nota-se um diálogo que permeia as disciplinas pedagógicas, na qual é evidenciada a preocupação de
se formar professores que apresentem características que definem as tendências pedagógicas
consideras positivas para o processo de ensino e aprendizagem.
Apresentar-se como um professor mediador do conhecimento e não como indivíduo autoritário ao
praticar o ato de lecionar, valorizar o erro ao invés de menosprezá-lo e contextualizar os conteúdos
de acordo com a realidade do aluno são algumas (de muitas) dessas características apresentadas ao
formando durante sua formação acadêmica.
Disciplinas como ‘’Fundamentos de Didática’’, ou as ‘’Práticas de Ensino em Matemática’’ ou também
a disciplina ‘’Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem’’, por exemplo, são disciplinas
pedagógicas que se encargam da formação crítica e social dos futuros professores e são auxiliadoras
na interligação dos conteúdos puramente matemáticos e os demais aspectos da formação dos
mesmos, não tornando o ensino da Matemática superficial e desconectado.
Neste sentido, foi realizada a aplicação de uma atividade, na Escola Estadual José Garcia Leal (em
uma das turmas do 3º ano do Ensino Médio), buscando colocar em cheque os ensinamentos e
práticas educativas transmitidas nas disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em
Matemática da UFMS, através do estudo da Introdução da Relação de Euler.
Objetivo
Através da construção de poliedros pelos alunos e uma subsequente explicação interativa de
conceitos como vértice, aresta e face, introduzir a definição da Relação Euler. Além deste objetivo,
objetiva-se induzir os alunos a dialogarem durante a atividade, ou seja, colocar em prática uma das
orientações do PCN (1997, p.19) na qual relata que ‘’a comunicação tem grande importância e deve
ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a “escrever” sobre Matemática, a trabalhar com
representações gráficas, desenhos, construções’’.
Outro objetivo traçado pela aplicação da atividade consiste em desenvolver uma aula inovadora para
se mediar aos alunos o conteúdo em questão (Introdução a Relação de Euler) e possibilitar o contado
mais direto com as figuras espaciais, através da construção das mesmas.
De modo geral, a atividade aplicada busca reunir o que é transmitido nas disciplinas pedagógicas do
curso de Licenciatura em questão para desenvolver a aula e aplica-la em sala, proporcionando ao
estagiário do PIBID uma experiência importante e contribuinte na positivação de sua formação
acadêmica em construção.
Descrição da atividade aplicada e metodologia
Inicialmente os alunos foram convidados a se dividirem em cinco grupos para a realização da
atividade. O trabalho coletivo torna-se fator muito importante para a formação dos alunos, como
reforçado pelos PCNs (1997, p.31):
Além da interação entre professor e aluno, a interação entre alunos desempenha papel fundamental
na formação das capacidades cognitivas e afetivas. Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo
dessas interações e menos sua potencialidade em termos de construção de conhecimento.
Trabalhar coletivamente, por sua vez, supõe uma série de aprendizagens, como:
• perceber que além de buscar a solução para uma situação proposta devem cooperar para resolvêla e chegar a um consenso;
• saber explicitar o próprio pensamento e tentar compreender o pensamento do outro;
• discutir as dúvidas, assumir que as soluções dos outros fazem sentido e persistir na tentativa de
construir suas próprias ideias;
• incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a compreensão acerca dos conceitos
envolvidos nas situações e, desse modo, aprender.
Com os grupos formados, fora distribuído planificações de figuras geométricas espaciais para todos
os alunos e os mesmos deveriam realizar a construção tridimensional das planificações. Após
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construídas as figuras, utilizando-se as próprias figuras dos alunos e através de um diálogo com os
mesmos, foi transmitido os conceitos de vértice, face e aresta.
Em seguida, com os conceitos prévios transmitidos, todos os alunos (cada aluno ajudou no
preenchimento de uma cédula da tabela) ajudaram o estagiário completar a seguinte quadro:
Quadro 1
Poliedro
Nº de Vértices
Nº de Faces
Nº de Arestas
Tetraedro
Octaedro
Prisma Triangular
Prisma
Quadrangular
Prisma
Pentagonal
Octaedro
Cubo
Pirâmide
Triangular
Pirâmide
Quadrangular
Pirâmide
Pentagonal
Pirâmide
Hexagonal
Dodecaedro
Uma das metodologias mais importante presente na aplicação atividade está relacionada ao modo
como fora preenchido a Tabela 1. De maneira a envolver os alunos no preenchimento da mesma, o
estagiário perguntou a cada um dos indivíduos a quantidade de vértices de sua figura, a quantidade
de faces ou a quantidade arestas.
Após o preenchimento total da tabela, o estagiário indagou de maneira indutiva o que os alunos
perceberam na tabela e quais as relações que poderiam ser destacadas. Está indagação pretendia
que os alunos identificassem a Relação de Euler através da própria organização da tabela, pois tal
relação determina que a quantidade de vértices de um polígono convexo (e alguns não convexos)
adicionada a sua quantidade de faces é igual a sua quantidade de arestas adicionada a 2, ou seja, V
+ F = A + 2 e, as colunas da quantidade de vértices, faces e arestas estão dispostas respectivamente
nesta ordem.
Mesmo que outras relações erradas fossem identificadas pelos alunos, houve a valorização do erro,
pois segundo Becker (1997, p. 87), citado por Rosso e Berti (2010), “o fracasso torna-se
eventualmente necessário para que o sujeito tome consciência da inconsistência de seus esquemas
e da consequente necessidade [...] de reconstruir os já existentes”.
Além deste aspecto inerente ao erro em sala de aula, abordado durante a atividade aplicada, há
também o aspecto que condiz com o modo que o professor o enfrenta. Segundo Ferrero (1993, p.
47), citado por Sucla (2005, p. 04):
... a correção contínua e imediata gera inibição e impede a reflexão e a confrontação. Os erros
também necessitam ser interpretados pelo professor, já que nem todos os erros se parecem.
Qualquer adulto alfabetizado se engana ao ler ou ao escrever, o que indica seu grau de
alfabetização e sua possibilidade de autocorreção.

Entre algumas observações e destaques de outras relações, os alunos começaram a identificar a
Relação de Euler esperada e outros meios possíveis de escrever a Relação de Euler, através da
Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
130

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
disposição dos valores dos vértices, faces e arestas das figuras construídas, indicando o êxito
objetivado por esta atividade.
Avaliando os resultados
Após o término da atividade nota-se que houve progresso e aprendizagem por parte dos alunos (assim
como na formação do discente e estagiário do PIBID), pois além do êxito dos objetivos traçados,
muitos dos alunos demonstraram interesse neste formato de aula, realizando pedidos pela realização
de outras atividades na sala em questão. Diante deste posicionamento, surge a seguinte questão: o
que justifica o êxito da atividade aplicada?
Tal interrogação pode ser explicada pela análise das diferenças entre o formato de aula apresentado
pelas escolas atualmente e o formato de aula proposto em atividades como está, desenvolvida
durante atuação pelo PIBID. A superlotação marcante e considerada por muitos professores como um
dos principais problemas em sala de aula poderia ser sanada se houvesse mais de um professor em
sala de aula (como é o caso em aplicações do PIBID), pois os alunos teriam um atendimento mais
detalhado durantes as aulas e os professores dividiriam as responsabilidades.
Neste sentido, muitos professores se sentem sobrecarregados diante da quantidade de turmas que
se encarregam e o pouco tempo disponível para se realizar o planejamento das aulas, abrindo brechas
para o surgimento de problemas (como a defasagem escolar) na aprendizagem dos alunos, através
do uso desenfreado do livro didático, por exemplo. Segundo o MEC (2006, p. 40), citado por Castro,
Tucunduva e Arns (2008) “Muitas vezes os professores trocam o que seria o seu planejamento pela
escolha de um livro didático. Infelizmente, quando isso acontece, na maioria das vezes, esses
professores acabam se tornando simples administradores do livro escolhido. Deixam de planejar seu
trabalho a partir da realidade de seus alunos para seguir o que o autor do livro considerou como mais
indicado”
Em relação a este desafio que permeia o cenário escolar, o tempo significativo designado para o
planejamento das atividades e monitorias do PIBID demonstra-se eficiente e demonstra também uma
necessidade de reformulação na carga horária dos professores, possibilitando aos mesmos melhores
condições de exercício de sua profissão e reafirma a necessidade de se ter mais de um professor em
sala de aula (caso as salas continuem superlotadas), possibilitando melhorias na educação.
Considerações finais
Voltado a colocar em destaque as disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em Matemática,
nota-se, tanto na teoria quanto na prática, a importância das mesmas, desde o primeiro contato rumo
a formação crítica do futuro professor até o planejamento e execução das aulas e atividades
escolares. Elas são os fiéis suportes frente aos desejos socialmente estabelecidos e esperados da
educação.
Através dessas disciplinas o discente se prepara conhecendo os recursos educativos proporcionados
pela Didática (em Fundamentos de Didática, por exemplo), os aspectos psicológicos que cercam o
processo de ensino e aprendizagem (em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, por
exemplo), dentre outas. Contudo, as atividades desenvolvidas pelo PIBID devem buscar fazer pleno
uso e ter relação com os processos formativos do curso de Licenciatura, tornando-se verdadeiras
incentivadoras à docência.
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Compartilhando saberes acerca da matemática por meio da
colaboração: uma experiência de extensão do Pibid/Pedagogia com
professores dos anos iniciais
Pedagogia - CPNV
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Introdução
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES – do curso de Pedagogia
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/Campus de Naviraí é um grupo que contém
oito bolsistas uma professora supervisora e um professor coordenador das ações de intervenção na
escola parceira. Assim, as atividades de iniciação à docência tem como foco o aprimoramento das
competências didático-pedagógicas para a prática de alfabetização e ensino de matemática na
perspectiva do letramento.
Diante disso, é desenvolvido um trabalho em uma sala de 2° ano do ensino fundamental em uma
escola municipal localizada na periferia da cidade de Naviraí. O critério utilizado para seleção da
instituição foi pelo fato do baixo índice de aprendizagem, de modo que as acadêmicas/bolsistas
tenham oportunidade de participar de ações que envolvem observações com coparticipação e
intervenções relacionando teoria e prática.
No primeiro quadrimestre de 2014, o grupo focou suas ações em observações e intervenções na sala
de 2° ano e, no segundo quadrimestre, o trabalho foi realizado a partir do planejamento e execução
de oficinas com o objetivo principal de contribuir com novos conhecimentos teóricos e práticos com
os(as) professores(as), aproximando a universidade do contexto escolar. O trabalho desenvolvido
buscou socializar materiais que poderiam ser usados em sala de aula de maneira lúdica aprimorando
as noções das dinâmicas desenvolvidas pelo grupo nas aulas de matemática, bem como o
compartilhamento de saberes entre professores e bolsistas.
Nessa perspectiva, acreditamos na importância dessa relação, pois segundo Houssaye (2004), a
Pedagogia representa um saber específico que pressupõe a reunião mútua e dialética da teoria e da
prática educativa.
Justificativa
O trabalho pedagógico no contexto escolar e fora dele é amplamente marcado pela influência da visão
tradicional e, também, pelo forte desejo de sua superação por meio da influência renovadora. Partindo
deste contexto pensamos na oficina com os(as) professores(as) da escola José Carlos da Silva, com
o foco na Matemática, por temos percebido que a área do conhecimento que os educadores têm
mais dificuldade, uma vez que a formação inicial para o ensino dos conteúdos matemáticos nos
cursos de Pedagogia apresenta-se de modo fragmentada e superficial (CURI, 2004).
É importante considerar que o ensino da Matemática é necessário para todos, ela está presente no
dia a dia, para entender melhor os fatos e acontecimentos, assim é preciso que saibamos utilizá-la
como ferramenta de trabalho para atender as demandas da vida social. Sendo assim, aproveitamos
a oportunidade em que o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa - PNAIC/MEC tinha como
foco no ano de 2014 a Matemática, e o professor coordenador de área do PIBID era também o
formador do PNAIC/MEC, o que possibilitou auxiliar a proposta da oficina.
Referencial teórico: contribuições da formação continuada para a prática docente em matemática
Cada vez mais nos deparamos com novas exigências de ensino e por isso o professor acaba sendo
cobrado por meio de mudanças aligeiradas dos processos que tem ocorrido na sociedade, esse fato
requer uma formação continuada para sanar dúvidas geradas pelo sistema educacional.
Dessa forma, pode-se ter uma visão de que a formação continuada revela-se como fator substancial
para um melhor desempenho da atuação em sala de aula, permitindo ao docente maior
aprofundamento dos conhecimentos profissionais, adequando suas concepções do ato de ensinar,
fazendo com que reestruture e melhorem os saberes adquiridos na formação inicial. O professor que
participa de atividades de formação continuada pode refletir sobre suas práticas de trabalho diário.
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Percebemos que a formação inicial tem sido falha e, de acordo com Pimenta (2005, p. 07), tais
problemas são decorrentes das limitações dos programas de formação docente “[...] que
historicamente acumula índices precários devido à formação aligeirada e muitas vezes frágil teórica
e praticamente, em cursos nos quais a didática e as metodologias são meros discursos técnicos sobre
o ensinar.”, observamos ainda que a formação matemática tem sido “[...] um grande problema, tanto
para crianças quanto para os professores que estão sendo formados nos cursos de Pedagogia.”
(GOMES 2002, p.364)
Evidenciamos a relevância da formação permanente a partir da necessidade formativa dos
professores, conforme discutem Fiorentini e Carvalho (2015, p.15), não centrada “[...] em cursos
como tem sido tradicionalmente concebidos e desenvolvidos pela universidade e pelas agencias
públicas [...]” mais sim a “[...] realização de práticas de estudo, reflexão, análise e problematização
sobre o que ensinamos e aprendemos em diferentes espaços educativos”. Ou seja, buscar
compreender a prática com base nos elementos da teoria.
Por fim, acreditamos que a diversidade de experiências pedagógicas proveniente da prática do
compartilhar saberes em matemática é um fator central e indispensável, uma vez que propicia ao
indivíduo, a ampliação das possibilidades didáticas. Assim, quanto maior for o conhecimento do
professor, mais ele poderá propiciar habilidades cognitivas de seus alunos.
Descrição da atividade desenvolvida
A oficina foi proposta a fim de contribuir com a formação continuada dos(as) professores(as) da
instituição parceira e para que ocorresse uma interação entre bolsistas e profissionais mais
experientes dos anos iniciais, podendo corroborar a formação docente de modo geral. Com isso, foi
possível ter uma visão mais global das possibilidades de atuação nas aulas de Matemática, fazendo
relações com outras áreas do conhecimento, e as bolsistas tiveram a oportunidade de apresentar
dados das sequências didáticas desenvolvidas nas aulas compartilhadas na turma do 2° ano.
O trabalho foi pensado a partir da prática de estudo, observações, coparticipação e intervenção na
escola, momento esse em que além do espaço da sala de aula da professora supervisora,
frequentávamos a sala dos professores e notamos que alguns tinham preconceito referente as
atividades do PIBID, então pensamos em uma forma de demonstrar as práticas de iniciação à
docência vivenciadas pelo grupo com os demais professores da escola.
Nesse sentido, a oficina foi subdividida em 3 partes, sendo elas: a) breve explanação sobre o
referencial teórico dos conteúdos matemáticos; b) apresentação do que era o PIBID Pegadogia do
Campus de Naviraí e, o que fazíamos na sala do 2° ano; c) compartilhamento das propostas de jogos.
As ações planejadas foram baseadas de acordo com os conteúdos propostos tanto pelo sistema
apostilado usado no município, como também, as ações previstas nos cadernos de formação do
PNAIC/MEC que reforça a importância de se trabalhar jogos e brincadeiras. Cabe ressaltar que a
oficina realizada com os(as) professores(as) da escola parceira foi desenvolvida no mesmo dia de
formação do Pacto no município, os conteúdos abordados foram: grandezas e medidas, geometria,
números, operações e estatística.
As atividades foram elaboradas e adaptadas pelas bolsistas do PIBID enfatizando os aspectos lúdicos
exploratórios, o que resultou na confecção de jogos matemáticos ligados aos blocos de conteúdos
previstos para os anos iniciais que assim intitulam-se: corrida dos sapos; tabuleiro de formas
geométricas; base semiestruturada para a leitura de gráficos e jogo das quatro operações. Todas as
propostas tinham por intuito promover a interação e possíveis reestruturações das regras para melhor
se adequar aos alunos, considerando a experiência de atuação das professoras e como essas
atividades surtiriam efeitos na formação das crianças e que tenham um verdadeiro significado nas
brincadeiras infantis.
Em concordância com Smole, Diniz e Cândido (2000, p.15) “[...] quando brinca, a criança se defronta
com desafios e problemas, devendo constantemente buscar soluções para as situações a ela
colocadas”, com isso a proposta era que as acadêmicas relacionassem a teoria e a prática por meio
da colaboração na ação de extensão com os professores.
O quadro a seguir nos permite apresentar o modo como ocorreram as atividades planejadas pelo
grupo PIBID de Pedagogia, na oficina com os(as) professores(as) do 2º ano do Ensino Fundamental:
Quadro 1: Síntese da Proposta de Oficina - Desenvolvimento das ações de Extensão
1º Momento
Dinâmica com os professores
2º Momento
Discussão Teórica e Metodológica de casos de ensino envolvendo
a Matemática
3º Momento
Compartilhamento dos jogos confeccionados para futuras
intervenções
Fonte: Elaborado pelos autores do texto, 2015.
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De início a dinâmica serviu como forma de um quebra gelo permitindo uma interação entre os(as)
participantes, o que foi muito positivo, pois posteriormente seria montado grupos com bolsistas e
professores para que pudéssemos analisar e apresentar soluções á casos de ensino envolvendo a
Matemática, a partir das discussões teóricas e metodológicas apresentadas. Em sequência, foram
apresentados os jogos já mencionados anteriormente.
Nessa perspectiva, destacamos a importância das experiências oportunizadas pela oficina, por
acreditarmos na interação que houve entre bolsistas e professores. Pode-se dizer que foi um dos
momentos mais profícuos, pois houve o empenho de todos surgindo novas sugestões para se
trabalhar as mesmas alternativas em diferentes conteúdos matemáticos além dos propostos por nós.
Em resumo, os jogos e brincadeiras são subsídios que cooperam para a aprendizagem do aluno, bem
como para o desenvolvimento do grupo PIBID, pois ao produzirmos os materiais apresentados
consideramos a experiência com a utilização desses recursos como sendo necessária para atuação
nos anos iniciais.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
Foi possível constatar que a participação no PIBID, tem contribuído para o processo de formação
docente, pois por meio das observações, da elaboração do projeto e da intervenção assim como, a
oficina conhecemos a prática do trabalho do professor que ensina matemática nos anos iniciais. O
processo de desenvolvimento da oficina foi uma prática rica e promissora que possibilitou ter um
contato maior com as professoras da escola José Carlos da Silva onde foi possível compartilhar
experiências enriquecendo as futuras intervenções e também as práticas docentes em sala de aula.
A avaliação sobre a utilização de jogos em aula de matemática pelos(as) professores(as) dos anos
iniciais foi positiva e, eles(as) demostraram-se abertos(as) para expor suas estratégias metodológicas
de ensino. O jogo foi classificado pelo grupo de professores(as) como recurso potencializador da
aprendizagem, contudo, devido a carga horária excessiva de trabalho na escola pública essa proposta
de ação a primeira vista apresenta-se como inviável pelo fato de não conseguirem tempo hábil para
planejar e propor atividades lúdicas.
Avaliação do impacto da atividade na formação do aluno
Com base nessas ações ressalta-se que durante a proposta apresentada, foi fundamental uma
interação com as profissionais atuantes, pois foi por meio dos estudos e da colaboração que tivemos
uma aprendizagem gratificante e promissora no que diz respeito à compreensão da dinâmica do
trabalho docente.
Podemos concluir que a oficina realizada com os(as) professores(as) na escola parceira contribuiu
para um amadurecimento das ideias e ações do fazer pedagógico e possibilitou uma troca de
conhecimentos entre os sujeitos envolvidos.
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Introdução
Este artigo faz parte do conjunto de sequências didáticas elaboradas pelo grupo PIBID Geografia da
UFMS, campus de Três Lagoas MS. A Escola Padre João Tomes, por se tratar de uma escola de
periferia, convive com ausência de materiais e recursos didáticos, portanto esse trabalho vem de
alguma forma sanar algumas carências que encontramos na maioria das escolas publicas do Estado.
Podemos avaliar que, após o inicio das atividades do PIBID na escola, percebeu-se uma melhora
considerável no bem-estar dos alunos e funcionários, as ações do grupo PIBID alteraram o cotidiano
escolar e as expectativas dos alunos em relação às atividades desenvolvidas na escola; através de
oficinas interdisciplinares, metodologias diferenciadas, revitalização dos muros, que por fim
estimularam uma maior mobilização por parte dos agentes escolares e trouxeram um ritmo mais ativo
no dia-a-dia da escola.
Antes de iniciar os trabalhos, aplicamos questionários que traçavam o perfil dos alunos do 6°A, com
o intuito de reconhecermos as dificuldades e os desafios que deveriam ser superados, os alunos
responderam algumas questões socioeconômicas e levantaram pontos negativos e positivos na
escola e o que poderia ser melhorado. Isso foi de fundamental importância, pois nos proporcionou
um maior vinculo com os alunos, identificando e caracterizando cada um, oferecendo informações e
ferramentas essenciais para adequarmos da melhor maneira possível a sequência didática que seria
aplicada nesta sala.
Junto a esse primeiro contato com os alunos, em nossas reuniões do PIBID foram levantadas
bibliografias referentes ao ensino de Geografia e seus respectivos desafios, ao uso e montagem do
kit didático aliada às metodologias diferenciadas, isso procurando ampliar, aperfeiçoar e adaptar as
praticas pedagógicas, aumentando as possibilidades de êxito do processo de ensino-aprendizagem.
Podemos considerar que, vivemos em uma sociedade repleta de dilemas e contradições, desafios
que parecem estar longe de serem superados, porém como espécie racional, encontramos na reflexão
e na critica pontos de clareza que representam nossa capacidade de evolução. Hoje a informação é
“disponibilizada” ao simples toque do dedo, as tecnologias de comunicação conectam tudo e todos
em todo o território, então, seria possível alguém ainda hoje ser considerado excluído? Informar-se
significa aprender? Como ensinar a um aluno que tem o Google como seu Oraculo Universal? Como
fazer o uso efetivo da informação para a sociedade? .
O primeiro espaço é o de uma nova sala de aula equipada e com atividades diferentes, que se integra
com a ida ao laboratório para desenvolver atividades de pesquisa e de domínio técnico-pedagógico.
Estas atividades se ampliam e complementam a distância, nos ambientes virtuais de aprendizagem
e se complementam com espaços e tempos de experimentação, de conhecimento da realidade, de
inserção em ambientes profissionais e informais. (MORAN, 2004, p. 250).
Podemos analisar que, neste mesmo movimento o ensino público nas escolas pede por mudanças
que incorpore em suas praticas pedagógicas as novas tecnologias da comunicação que fornecem
informação e regem todo um modo de vida contemporâneo e leve a superação de alguns paradigmas
e que modifique a relação professor/aluno.
Conforme panorama exposto, buscamos incorporar ao olhar geográfico, ferramentas e tecnologias
dispersas pelo espaço, que estão presentes no cotidiano dos alunos e que fornecem informações e
meios importantes no processo de ensino-aprendizagem.
Objetivos Propostos
Para o ensino de Litosfera no 6º ano do Ensino Fundamental, segundo os Referencias Curriculares do
MS (2012) e os PCNs (1998), alguns objetivos devem ser atendidos como:
•Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas
dinâmicas e interações;
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•Conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo que compreenda o
papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar;
•Compreender a importância das diferentes linguagens na leitura da paisagem, desde as imagens,
música e literatura de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de modo que
interprete, analise e relacione informações sobre o espaço;
•Elaborar um kit didático que ofereça recursos e potencialize o processo de ensino-aprendizagem.
Para tanto elaboramos uma sequencia didática e montamos um kit didático, visando fugir do
ostracismo em que se encontra o trio lousa, giz e livro didático, sequência essa dividida em quatro
partes, na qual nos utilizamos de filmes, musicas e atividades lúdicas. Esse processo tem por objetivo
alcançar o maior nível de interação durante as aulas e instigar a reflexão dos alunos para além dos
muros da escola.
Referenciais teórico-metodológicos
Acompanhando esse movimento a Geografia através de seus conceitos principais (espaço, território,
região, lugar) explica e ao mesmo tempo cria novas articulações que reforçam a construção de novos
conceitos, o mundo globalizado nos remete a todo o momento a refletirmos sobre o espaço e o tempo
simultaneamente, uma enxurrada de informações, direcionadas por interesses, que muitas vezes
fogem da intenção do conhecimento, intenção essa que é de ser transformador, possibilitar a ação
do ser. Desse modo, entendemos que à construção do conhecimento é continua, o que é estabelecido
pode ser alterado, e a Geografia é uma ferramenta pela qual o mundo é desconstruído pela analise,
e a partir da compreensão um novo mundo nos é revelado e nossa existência se mostra presente.
A geografia tem o privilegio de dialogar com o cotidiano e o espaço; que disponibilizam ferramentas
úteis para observação, análise, reflexão e critica da realidade e propiciam seu ensino a partir das mais
diversas perspectivas e sob o olhar dos diferentes personagens que formam a sociedade.
Os usos de recursos didáticos não devem ser vistos como um posicionamento pedagógico tecnicista,
pois esta pratica se efetiva enquanto alternativa de apoio ao trabalho teórico-metodológico do
professor, contextualizando os conceitos geográficos que, muitas das vezes, são abstratos e
necessitam de uma “materialização” para que os alunos os compreendam. (SILVA & MELO, 2006. p.
3)
A escola é a segunda instituição educadora ao qual a criança é inserida, é através dela que ocorre
um comportamento normativo, visando o comportamento coletivo tal como adequação as regras e
obrigações, tendo assim a formação de cidadãos.
O processo de ensino-aprendizagem é complexo, visto que cada individuo possui suas singularidades
e a capacidade de assimilação e acomodação, cabe ao educador mediar os conhecimentos, os
elementos necessários para que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo.
Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores,
etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. É um processo que
se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo)
e dos processos de maturação do organismo, independentes da informação do ambiente (a
maturação sexual, por exemplo). Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos
sociohistóricos, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no
processo. (...) o conceito em Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre envolvendo
interação social. (OLIVEIRA, 1995, p. 57).
Para uma aprendizagem significativa temos que nos atentar às individualidades dos alunos, visando
um conhecimento construtivo, que seja construído junto ao aluno, para que o mesmo consiga
desenvolver suas competências e habilidades gradativamente de acordo com o nível de sua
aprendizagem.
Entendemos que neste processo a função do professor é de mediar as informações, os conteúdos, e
os materiais que incorporam o ensino e a aprendizagem, organizando suas fontes de forma que
enalteça o aluno como sujeito, oferecendo recursos que leve o conhecimento ao aluno, mas que
principalmente desperte seu interesse na busca do saber.
Onrubia (1993), apud, Marchesi e Martín (2003, p.243):
“Se a ajuda oferecida não se conecta de alguma forma com os esquemas de conhecimento
do aluno, se não é capaz de mobilizá-los e activá-los e, ao mesmo tempo, forçar a sua
reestruturação, não estará a cumprir efectivamente a sua missão. Assim, a condição básica
para que a ajuda educativa seja eficaz e possa actuar como tal é que essa ajuda se ajuste à
situação e às características que apresente, em cada momento, a actividade mental
construtiva do aluno”.

Para fortalecer esse processo de ensino-aprendizagem, nos apoiamos no conceito de sequenciadidática, cujo tema planejamento, é o conceito principal, um processo continuo de dialogo entre
professor e aluno, onde o professor consegue aperfeiçoar suas praticas pedagógicas de acordo com
os desafios que a sala de aula apresentam.
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Nas considerações de Padilha (2001), o mesmo deixa claro que: “Planejamento é processo de busca
de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de
empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas.”
Outra questão trabalhada pelo mesmo autor, é o ato de planejar:
... é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão
de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos)
disponíveis, visando à concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas
definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA, 2001, p. 30)

Baseados nessas considerações, no decorrer das reuniões do grupo PIBID, e partindo do pressuposto
que o planejamento é uma fase essencial para o bom desempenho de uma sequência didática,
elaborou-se cada etapa, norteados pelas observações feitas durante as aulas que acompanhamos da
Profª Zenaide, isso nos possibilitou uma maior interação com a sala, um convívio bem amistoso,
gerando uma aproximação com os alunos, que facilitaria a aplicação da sequência.
Apoiados no conceito de planejamento, também para o desenvolvimento deste trabalho optamos por
trabalhar com uma sequencia didática, a mesma foi organizada com o levantamento da bibliografia
referente ao ensino de Geografia, com o foco em Litosfera, e para o entendimento da melhor dinâmica
a ser empregada em sala de aula, utilizamos as informações obtidas com a aplicação do questionário
do perfil da sala, planejamos e confeccionamos o kit “Camadas do saber” que melhor pudesse sanar
as dificuldades dos alunos, e que se apresentasse como uma ferramenta versátil, para pratica
docente de forma que o professor possa se utilizar dessa metodologia para aprimorar o processo de
ensino-aprendizagem.
Com base no Referencial Curricular do MS (2012), pudemos perceber pela disposição dos conteúdos
do 6º ano, que os mesmos são divididos em bimestres, que o ensino da Geografia, é quase que
totalmente compartimentado, dando enfoque principalmente nos conteúdos físicos da geografia,
observamos também que isso agrava a dificuldade que muitos alunos possuem no aprendizado
destes temas, não concretos, inclusive a Litosfera.
Procurando amenizar as dificuldades encontradas, recorremos as metodologias diferenciadas que
incluem dentre muitas a montagem do kit didático a fim de diminuir a dificuldade da aprendizagem
dos alunos, superar os desafios da pratica pedagógica e oferecer um material de qualidade onde
privilegie o processo cognitivo de aluno, e desenvolva suas habilidades e competências de acordo
com seu nível de ensino, por meio de ferramentas comuns ao seu cotidiano.
Com base nesses levantamentos e propostas criamos uma sequência didática composta de quatro
etapas, evidenciando o Kit Camadas do Saber, que é composto de três elementos, muito utilizados
no cotidiano do aluno, que contribuem como instrumentos de transmissão de
informação/conhecimento, são eles: cinema, música e jogos.
Primeira etapa – Aula expositiva: Elaboramos slides com os conceitos (Formação da Terra, A estrutura
interna e externa da Terra, Os agentes formadores e modificadores do relevo) e imagens sobre a
litosfera. No inicio da aula, discutimos com os alunos o que eles sabiam a sobre o tema, assim
estimulando a interação dos alunos com a aula, após explicamos o conteúdo de forma que os alunos
pudessem correlacionar os conceitos geográficos com seus saberes., por exemplo correlacionar os
fenômenos na litosfera com os vulcões, terremotos, com as informações que eles assistiam nos
noticiários a respeito do mesmo tema.
Segunda etapa – Exibição do filme: “Uma viagem ao centro da terra: A ilha misteriosa”, Para somar
ao processo de ensino-aprendizagem com o proposito de estimular a imaginação, e a reflexão dos
alunos a respeito dos fenômenos decorrentes da Litosfera; tal produção cinematográfica privilegiada
no quesito efeitos especiais e de autoria de Júlio Verne( grande escritor de ficção cientifica) vem para
instigar o olhar para além do que os olhos podem ver, isso ajuda a abstrair o conhecimento e
transformar a realidade, para um melhor aproveitamento das informações contidas no filme,
elaboramos um ingresso ( Figura 01), no qual por meio de algumas questões orientamos o olhar do
aluno sobre o filme, instigando a aprendizagem para os pontos relevantes, necessários para
compreensão do conteúdo Litosfera.
1
VIAGEM AO CENTRO DA TERRA 2 : A ILHA MISTERIOSA
Sinopse: A nova viagem começa quando Sean (Josh Hutcherson) capta uma mensagem
codificada vindo de uma ilha misteriosa localizada em um ponto onde não deveria haver nada. Um
lugar com formas de vida estranhas, montanhas de ouro, vulcões mortais e diversos segredos
surpreendentes. Sem consegui-lo impedir de ir, o novo padrasto de Sean, Hank (Dwayne Johnson),
parte com ele nessa viagem. Juntos ao piloto do helicóptero Gabato (Luis Guzmán) e sua linda e
determinada filha, a aventureira Kailani (Vanessa Hudgens) eles partem em busca da ilha para
resgatar seu único sobrevivente, Alexander (Michael Caine), e escapar antes que ondas sísmicas
levem a ilha ao fundo do oceano, enterrando seus tesouros para sempre.
Questões:
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1Em que país se passa o filme?
2Por que a atividade sísmica é intensa na ilha?
3Como as ilhas se formam no meio do oceano?
4O local onde a história acontece fica perto de algum limite de placa tectônica?
5Por que a natureza da ilha é tão preservada e incrível?
Figura 1 – Ingresso Cine-Geo Litosfera
Terceira etapa – Quebra-cabeça: Após uma breve discussão sobre o filme e as questões pertinentes
ao mesmo, apresentamos a musica “Rock das Tectônicas”4 em momento de maior distração, porém
de muita participação por parte dos alunos, já na parte final da aula aplicamos o quebra-cabeça, e
através de perguntas sobre localização, orientamos a montagem do jogo de maneira que os alunos
observassem os países que estão sobre os limites de placas, onde principalmente ocorrem os
fenômenos sismológicos e/ou vulcânicos. Esta atividade colocou o aluno como sujeito do
conhecimento, interagindo diretamente com a informação e (re) adaptando o conhecimento, e
transformando a realidade.
Para reforçar a aprendizagem do conteúdo Litosfera no 6º, montou-se um jogo de quebra-cabeça,
enfocando as placas tectônicas, onde se destacou os limites, os movimentos das placas sobre o
magma e sua importância na formação do relevo terrestre.
Outro elemento de aprendizagem utilizado foi a musica, para o entendimento do tema Litosfera, foi
utilizado o “Rock das tectônicas” que possui um ritmo bem animado, dançante, ótimo para a
participação dos alunos; sua letra é de fácil compreensão e memorização o que ajudou bastante na
fixação dos conceitos trabalhados nas aulas expositivas.
Quarta etapa – Avaliação: Um breve questionário com perguntas pontais e que revelou o quanto foi
efetiva a sequência e a utilização do kit didático. No quadro geral os alunos se saíram bem,
compreenderam os conceitos e os fenômenos sobre a litosfera e o mais importante, se atentaram as
fontes de conhecimentos presentes no cotidiano e perceberam que a aprendizagem esta além da
sala de aula.
Nesse sentido, concordamos com Machado et al. (2006) que o trabalho com sequência didática tornase importante por contribuir para que os conhecimentos em fase de construção sejam consolidados
e outras aquisições sejam possíveis progressivamente, pois a organização dessas atividades prevê
uma progressão modular, a partir do levantamento dos conhecimentos que os alunos já possuem
sobre um determinado assunto.
Resultados e conclusões
Finalizada a sequencia, e analisando todo processo, desde a aplicação do questionário do perfil
socioeconômico dos alunos, ao levantamento bibliográfico, da montagem do kit “Camadas do Saber”,
até as aulas ministradas durante as etapas sequência didática, à aplicação das avaliações, pudemos
verificar que a efetividade do planejamento em metodologias diferenciadas, foi satisfatória; por mais
que alguns alunos ainda apresente dificuldades na fixação de conceitos, a maioria, senão, todos,
participaram das aulas, interagiram com cada etapa, o que pode ser considerado êxito, já que o
principal objetivo de um planejamento didático é estimular o interesse do aluno.
Podemos considerar que, durante todo o processo se estabeleceu um vinculo entre professor e aluno,
uma troca de saberes, importante no processo de ensino-aprendizagem; conforme o convívio com os
alunos evoluía, as dificuldades eram reveladas, e com isso, conseguimos sanar as raízes dos
problemas e encontrar algumas soluções direcionadas às características dos alunos, tornou mais
eficaz as condutas necessárias para a mediação do ensino dos conteúdos da Geografia.
Concluímos que frente às novas tecnologias e como ferramentas necessária no processo de ensinoaprendizagem, o uso do Kit “Camadas do Saber” aliada a uma sequencia didática planejada são dois
fatores que acompanham o movimento da contemporaneidade, onde as informações são
disseminadas sem muito critério e as pessoas acabam por serem receptáculos com pouca criticidade
em relação a realidade, sendo meros espectadores, alheios a essência do sujeito transformador do
conhecimento.
O uso do Kit “Camadas do Saber” e o planejamento da sequencia são ferramentas que auxiliam na
autonomia do professor em sala de aula, pois lhe oferece um leque de possibilidades de atuação e
coloca o aluno como sujeito da realidade, pois, incorpora instrumentos de analise do conhecimento
em seu olhar em relação ao mundo.
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Consumo e energia.
Matemática - CPAN
RAMOS, C. R. de S. H.
cris30heleodoro@gmail.com
CAMPUS, M. C. M.
RAMALHO, E. R.
VICTOR, S. V. R.
Palavras-chave: Educação ambiental; Conscientização; Desperdício
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O ser humano sempre utilizou os recursos da natureza, adaptando-a a sua necessidade, sem se
preocupar com os danos causados. Esses danos a natureza faz com que reflitamos sobre a
importância da preservação da natureza. Com o tempo, o impacto das atividades humana no meio
ambiente torna-se cada vez mais intenso. Com o grande aumento da população e o consumo de
energia, se fazem necessários uma maior geração, transmissão e distribuição desse bem, trazendo
impactos negativos para o meio ambiente.
No nosso dia-a-dia vemos inúmeras propagandas, reportagens sobre a preservação do meio
ambiente, sobre a importância de economizar energia, agua e outros recursos do meio ambiente. Mas
mesmo com tantas mídias divulgando e alertando sobre a necessidade e a importância de economia
desses recursos, a conscientização nem sempre acontece na pratica.
Um grande consumo de energia pode ocasionar vários problemas como os apagões, o que ocasiona
mais problemas para o meio ambiente, porque se faz necessário a construção de, mais usinas
hidrelétricas, que causam mais danos a natureza. Em tempos de escassez de agua é ainda mais
importante a economia de energia, pois a nossa energia é gerada a partir da força das aguas.
A energia elétrica é um dos bens de consumo mais fundamentais para a sociedade e vai ficar cada
vez mais importante. Segundo o programa de combate ao desperdício de energia elétrica (PROCEL) o
desperdício de energia é da ordem de 40%. Deste total, mais da metade é desperdício em residências.
Esta sequência tem por objetivo conscientizar os alunos sobre a importância da economia de energia
elétrica, utilizando a matemática como ferramenta. Que além da economia financeira, representa a
preservação do meio ambiente, pois a escola é o lugar ideal para a conscientização dos alunos, para
que eles possam multiplicar essas informações na sociedade.
Apresentação
Sequência didática desenvolvida com turmas do ensino médio, nas aulas destinadas a revisão
conteúdos, com o tema proposto pelo orientador professor Renato. É importante a abordagem de
educação ambiental nas escolas para a conscientização dos alunos, além disso, novos métodos e
abordagens no ensino da matemática tornam a aula mais interessante. O estudo sobre o consumo
de energia elétrica permite trabalhar com vários conteúdos matemáticos.
Justificativa
As diferentes maneiras de ensinar matemática possibilita o desenvolvimento de atitudes que tendem
a tornar os alunos mais comprometidos e críticos com as questões e problemas de nossos dias, entre
elas, as relacionadas ao meio ambiente.
Assim é necessário que usemos a matemática de uma maneira mais interessante, usando fatos da
realidade do dia a dia dos alunos, para que desenvolvam senso crítico e tomar decisões certas
relacionadas ao meio ambiente.
Uma abordagem básica relacionada ao consumo e desperdício de energia é importante, pois se
aproxima da realidade do aluno, despertando dessa maneira o interesse em construir conceitos
matemáticos relacionados ao meio ambiente, para que posteriormente possam usar esse
conhecimento para executar ações em suas comunidades, para possibilitar o consumo racional de
energia elétrica e proporcionar benefícios sociais e financeiros para todos.
Objetivos
•
Fazer leitura e interpretação dos dados da conta de energia elétrica.
•
Calcular do consumo de energia elétrica de uma residência.
•
Mostrar os benefícios de uso consciente da energia elétrica,
Conteúdo
•
Cálculo de consumos.
•
Educação ambiental.
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•
Educação financeira.
Desenvolvimento
1° Passo dizer o que energia e nossas fontes no Brasil. Aqui apresentamos slides e contamos um
pouco da história da energia no país.
2° Levar os alunos na sala de informática para acessar site da energisa e conhecer funcionamento
da conta de luz.
3° Mostrar a tabela de consumo de energia dos aparelhos elétricos.
3°Usar a conta de alguém e fazer os questionamentos em relação ao mês, consumo.
4° consumo dos aparelhos das residências dos alunos. Montar grupo e os alunos façam tabela de
consumo de cada residência.
5° Fazer exercícios para o calculo de consumo de uma residência. Colocar essa tabela no Excel e
montar os gráficos com portagem de consumo dos aparelhos.
5° verificar a redução em um intervalo de tempo.
Aparelho
Quantidade Potencia
Horas
Período
Energia
Energia
Total
por dia
de
KW/h
consumo
Walt
Valor
LÂMPADA
5
11
10
30
16500
16,5
7,425
TV
1
110
12
30
39600
39,6
17,82
Computador 1
120
12
30
43200
43,2
19,44
Ferro
1
1000
1
30
30000
30
13,5
elétrico
Ventilador
2
65
16
30
62400
62,4
28,08
Geladeira
1
90
10
30
27000
27
12,15
Carregador
3
7
1
30
630
0,63
0,2835
de celular
Total
14
219330
219,33
98,699
Exercícios avaliativo
EE Octacílio Faustino da Silva
Professor: Mauro
Aluno:
Turma
1) Um morador da cidade de Corumbá registrou, durante um mês, o tempo de funcionamento de
todos os aparelhos elétricos conforme a tabela abaixo.
Aparelho
Quantidade Potencia
Walt
Horas por Período de Energia
Total
dia
consumo
KW/h
R$
LÂMPADA
5
11
10
30
TV
1
110
12
30
Computador 1
120
12
30
Ferro
1
1000
1
30
elétrico
Ventilador
2
65
16
30
Geladeira
1
90
10
30
Carregador
3
7
1
30
de celular
Total
Ao receber a conta de luz, correspondente ao mês registrado na tabela, o morador deve esperar um
consumo, em kWh. Se o kWh custa R$ 0,45, qual o custo mensal de energia elétrica nessa residência?
Consumo (kWh) = Potência (W) x Horas/por Dia x Dias/por Mês
1.000
2)
Com a finalidade de economizar energia o morador resolver diminuir o consumo de alguns
aparelhos. Preencha uma nova tabela mostrando essa redução. Descreva qual vai ser o beneficio
dessa economia.
Aparelho
Quantidade Potencia
Walt
Horas por Período de Energia
Total
dia
consumo
KW/h
R$
LÂMPADA
11
30
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TV
110
30
Computador
120
30
Ferro
1000
30
elétrico
Ventilador
65
30
Geladeira
90
30
Carregador
7
30
de celular
Total
Conclusão Faltam
Referências
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http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_394752.shtml?func=2
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A paródia como um caminho para discussões sociais nas letras de rap
Letras/Inglês - CCHS
ECHEVERRIA, G. de O.
gabrielli.echeverria@gmail.com
SANTOS, M. C. dos.
Palavras-chave: TICs; sequência didática; crítica social
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
As dimensões de ensino-aprendizagem, dentro do âmbito escolar atual, estão cada vez mais expostas
aos novos meios tecnológicos, que resultam na necessidade de renovar as habilidades de leitura e
escrita nas escolas. Entretanto, ao considerarmos essa carência de ampliação da utilização dos
recursos disponibilizados pelas TICs (tecnologias de informação e comunicação), ainda persistem
muitas dificuldades no uso dessas ferramentas para fins pedagógicos.
As concepções do senso comum, que ainda estão presentes nas didáticas escolares, priorizam os
gêneros pertencentes ao cânone como base para o exercício de ensino-aprendizagem dos gêneros
textuais. Essa problemática acaba se tornando um dos principais motivos que geram dificuldades e
confusões nos aprendizes quando envolvidos no processo de atribuição de sentido dos textos, pois
estão submetidos ao contato direto com várias diversidades textuais – muitas vezes encontradas
dentro das mídias –, que são deixadas de lado ao invés de serem usadas como um caminho para
abrir possibilidades de criação e interpretação de textos, vídeos, músicas e ferramentas disponíveis
na internet.
A partir desses questionamentos, o principal objetivo proposto por esse trabalho é reconhecer os
meios tecnológicos como uma ferramenta didática para auxiliar alunos e professores no âmbito
escolar, visto que:
... a presença das tecnologias digitais em nossa cultura contemporânea cria novas
possibilidades de expressão e comunicação. Cada vez mais elas fazem parte do nosso
cotidiano e, assim como a tecnologia da escrita, devem ser adquiridas (ROJO; MOURA,

2012, p.37).
Os gêneros textuais manifestam em suas esferas questões sociais expressivas, comunicativas e
culturais que fazem parte do cotidiano dos alunos, para, então, desenvolver novas possibilidades e
habilidades de comunicação e expressão ao produzir textos.
Para conseguirmos identificar as preferencias e conhecimentos prévios dos alunos, foi aplicado o
questionário Práticas e usos da internet e de outras tecnologias na turma do 1º F do ensino médio da
Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, que serviu de base para a elaboração de uma sequência
didática que visa o envolvimento dos alunos com questões sociais e o uso das tecnologias para
auxiliar nas produções textuais. Ao propor os estudos de gêneros, somados aos métodos de
multiletramento, optamos por trabalhar música e paródia, visto que, além de serem temas de
interesse dos alunos, são produtos culturais passíveis de transformação.
Além de ser o segundo estilo musical preferido pelos alunos contendo 18% do total de votos de
preferência da turma, as letras de RAP proporcionam reflexões de cunho social, por isso, esse estilo
musical foi escolhido para que, junto ao gênero textual paródia, que segundo Sant’Anna (1988, p.7)
“é um efeito de linguagem que vem se tornando cada vez mais presente nas obras contemporâneas”,
resulte em discussões que despertem a criatividade e o senso crítico dos participantes deste projeto,
que, ao atribuírem uma ressignificação ao texto durante o processo de produção das paródias,
tornam-se criadores de sentido e despertam seus instintos interpretativos.
Os procedimentos de multiletramento, sejam metodológicos ou teóricos, contribuem
concomitantemente com as práticas escolares, pois segundo Rojo e Moura (2012):
... trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente envolverá) o uso de
novas tecnologias de comunicação e de informação (“novos letramentos”), mas caracterizase como um trabalho que parte das culturas de referência do aluno (popular, local, de massa)
e de gêneros, mídias e linguagens por eles reconhecidos, para buscar um enfoque crítico,
pluralista, ético e democrático – que envolva a agencia – de textos/discursos que ampliem o
repertório cultural, na direção de outros letramentos. (ROJO; MOURA, 2012, p.8)

Partindo do princípio de multiletramento, podemos ampliar o leque de possibilidades para enfatizar o
propósito principal deste trabalho, que é abranger toda e qualquer possibilidade de inclusão de novas
ferramentas com propósitos pedagógicos como áudios, vídeos, imagens e textos não-verbais, para
viabilizar novas fontes de informações que vão além das escritas manuais.
Os resultados esperados deste trabalho consistem em levar o aluno a internalizar os usos das
tecnologias da informação e comunicação como portas de entrada para mudanças nos hábitos de
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ensinar e aprender, não só no campo das aulas de produções interativas, mas também em todas as
outras áreas educacionais do saber.
A Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos está localizada na área urbana e periférica de Campo
Grande/MS, no bairro Jardim Parati. O bairro tem áreas bem movimentadas, mas também outras
mais desertas. A escola fica próxima a principal via do bairro, Avenida da Divisão. Ela ocupa um grande
espaço no Parati, possui uma grande área de pátios ao ar livre, contudo os alunos apenas podem
circular no pátio coberto mais próximo às salas de aula. A escola Maestro Heitor Villa Lobos possui
ensino médio e fundamental e está equipada com meios tecnológicos suficientes para suprir os novos
letramentos digitais ao ensino de seus alunos. Foi feita uma parceria com a professora titular da
disciplina “Produção Interativa” que cedeu suas aulas para a execução do projeto.
Proposição de material didático e evidências para o uso das TICs
Baseadas no resultado do questionário, em uma fundamentação teórica e devido aos recursos
tecnológicos presentes na escola participante do projeto, o trabalho, em andamento, propõe em sua
execução seis aulas divididas em três módulos seguindo a seguinte sequência didática:
Módulo I: Introdução ao gênero RAP e as discussões sobre problemáticas sociais – Após a elaboração
da sequência didática, a primeira aula foi realizada em 19 de agosto de 2015. Na sala de vídeo da
escola, apresentamos o projeto, falamos sobre a Universidade, sobre o PIBID, sobre o uso das TICs
(Tecnologia da Informação e da Comunicação) na escola e sobre a atividade avaliativa a ser
desenvolvida por eles após aulas e discussões, a saber: os alunos de forma colaborativa e interativa
escreverão uma paródia contendo alguma questão social como crítica e produzirão um vídeo, como
uma espécie de videoclipe para a letra escrita. Na segunda parte da aula, começamos o trabalho com
a sequência didática: foi apresentado o gênero musical RAP (no âmbito de seu percurso histórico) e
a sua importância para as discussões sobre diversas questões sociais. Na sequência, exibimos o clipe
da música “Diferenças” do cantor Rael da Rima para realizar uma discussão sobre o conteúdo da
letra, que trata de diferenças sociais. Os alunos, antes tímidos, aos poucos contaram sobre suas
experiências e deram opiniões sobre o tema.
A segunda aula, realizada em 2 de setembro de 2015, aconteceu na sala de vídeo, reproduzimos a
música “Sucrilhos” do cantor Criolo e apresentamos uma entrevista dele. Na entrevista, o cantor está
acompanhado de seu pai, juntos contam suas trajetórias de vida, preconceitos que já tiveram que
enfrentar e descrições de como foram suas vidas nos centros periféricos. Levamos os alunos para a
sala de aula e comentamos mais algumas curiosidades acerca do cantor e sua história de vida para
posteriormente realizarmos mais uma discussão sobre os conteúdos propostos e para, a partir das
ideias debatidas na aula anterior e na presente aula, tirarmos temas que poderiam ser tratados nas
paródias que seriam produzidas por eles posteriormente. Na lousa e com a participação ativa dos
alunos, os temas extraídos foram: desigualdade social, política, criminalidade, drogas, racismo,
família, bullying, escola/estudo/formação, consumismo, feminismo, trabalho, entre outros.
Módulo II: Inserção ao gênero textual paródia e seus modelos – A terceira aula foi ministrada em 9 de
setembro de 2015, em um primeiro momento, ainda na sala de aula, fizemos uma linha do tempo na
lousa para situar os alunos dos conteúdos já estudados, realizando uma breve retomada das aulas
anterior. Ademais, introduzimos o gênero textual paródia com uma explicação teórica voltada para
seus aspectos formais quanto gênero textual, bem como, sua estrutura, seu estilo e seu conteúdo
temático, que pode ser o humor, a crítica, entre outros. Em um segundo momento, após a
apresentação do gênero paródia, encaminhamos a turma para a sala de vídeo da escola e mostramos
aos alunos diversos exemplos de paródias feitas por estudantes de outras escolas, por vloggers do
Youtube, dentre outros. Com os exemplos, os alunos tiveram uma noção visual e mais “palpável” do
que é a paródia e a partir dos modelos expostos, nossa intenção foi de proporcionar à turma reflexões
sobre qual tema e música escolher para sua paródia. Também, neste dia, foram divididos os grupos
para a execução do trabalho final.
Módulo III: Uso de tecnologias para execução das atividades propostas – A quarta aula, executada em
16 de setembro de 2015, na sala de vídeo, foi dedicada à introdução à ferramenta Windows
MovieMaker, o editor de vídeo que será utilizado.
Por conta do número de computadores e pelo sistema dos computadores da sala, dividimos os alunos
em trios (pedimos aos mais experientes com as mídias digitais que se juntassem aos menos
experientes), para que eles realizassem uma atividade de treinamento para a produção final. A
atividade proposta foi a produção de vídeos com pouca duração, que tratasse sobre algum dos temas
extraídos dos debates. Assim, eles conseguem adquirir prática com a ferramenta. Nós fornecemos
áudios e vídeos para compor a produção deles, mas também deixamos o acesso à internet livre para
que eles pudessem acrescentar mais conteúdo à tarefa.
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No dia 30 setembro de 2015, quinta aula, iniciou-se a produção das paródias dos grupos. A sexta
aula, 7 de outubro, também foi dedicada à escrita. Entretanto, ainda não ocorreu a aula de devolução
das letras para a correção e gravação do vídeo.
Considerações finais
A Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos possui recursos tecnológicos que devem ser explorados
para a elaboração de aulas interativas e que reconheçam a diversidade cultural e o cotidiano dos
aprendizes, são eles: sala de vídeo, biblioteca, dois laboratórios de informática e aparelhos projetores.
A inserção do projeto na disciplina Produção Interativa almejou a construção de conhecimento
individual e coletivo, além disso, considerou a diversidade cultural, trazendo as diferenças para serem
discutidas dentro sala de aula, levando os alunos ao protagonismo social, ampliando suas esferas de
conhecimento, criando objetos que condizem com sua realidade e, levando-os a se familiarizarem
com as mídias no ambiente escolar.
Durante a produção do clipe, conseguimos observar que os alunos desenvolveram autonomia ao se
ajudarem por meio de diálogos e troca de ideias, pois possuíam muitas dificuldades em desenvolver
postura crítica e reflexiva diante do desafio que lhes foi proposto. Também, puderam se conhecer
melhor e descobrir os talentos do outro, como, por exemplo, o colega que toca algum instrumento
musical, o que possui facilidade para rimar, o que tem facilidade em escrever sobre sua realidade,
entre outros. Ademais, chegamos à conclusão de que instigar os estudantes a desenvolverem o senso
crítico por meio do seu contexto social e das mídias é de suma importância para promover um
desenvolvimento satisfatório para a proposta final. Outro ponto que não deve ser deixado de lado é a
importância dos trabalhos interdisciplinares, pois, ao trabalhar questões sociais de cunho reflexivo,
não devemos desassociá-los às disciplinas como História, Sociologia, Artes e Língua Portuguesa.
Referências
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Paródia, paráfrase & CIA, Editora Ática, 1988.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este artigo é resultado da avaliação parcial do subprojeto “Espanhol no Ensino Médio”, desenvolvido
pelas alunas do curso de Letras Português e Espanhol, na modalidade a distância, da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), matriculadas no polo de São Gabriel do Oeste, sob supervisão
da professora atuante na Escola Estadual Creuza Aparecida Della Coleta e a coordenação de uma das
docentes do referido curso. O subprojeto mencionado está vinculado ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), vigente desde março de 2014. Atualmente, integram esse
grupo: oito acadêmicas, uma professora supervisora e uma coordenadora de área. Mais informações
sobre as atividades desenvolvidas podem ser obtidas no blog – Pibid Letras EaD UFMS - que é
constantemente atualizado com fotos e descrições das ações desenvolvidas.
No presente trabalho, procuramos identificar as contribuições do Pibid na formação do futuro
docente. Para tanto, apresentamos um breve referencial teórico sobre formação de professores na
modalidade a distância, em seguida, a justificativa para o estudo em questão. Na sequência,
descrevemos a metodologia de aplicação dos questionários e a análise dos dados. Por fim, seguem
as considerações finais e as referências bibliográficas.
Referencial teórico
Tratar de educação é referir-se a uma das prioridades na formação do cidadão inserido em sua
sociedade. Para atuar formalmente como educador em território nacional se faz necessário cumprir
alguns requisitos previstos na legislação constitucional. A formação de professores no Brasil está
definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Conforme consta no artigo 62, para atuar na educação básica o profissional deve obter "formação em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores
de educação". Com a lei vigente, muitos profissionais passaram a ver a necessidade de se adequar
para continuar ou para passar a exercer a docência e, atualmente, inúmeras são as possibilidades de
obter a formação necessária, entre elas, a realização de um cursos de licenciatura a distância.
Buscando a interiorização do ensino superior, em 2006, surgiu a proposta de oferta de cursos na
modalidade a distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). O objetivo era garantir a formação
necessária para os leigos e dar oportunidade para que a classe trabalhadora também se qualificasse.
Quando se faz a opção por estudar num curso nessa modalidade, já se deve ter em mente que o
indivíduo vai se deparar com muitos desafios pela frente. As pessoas que, geralmente, optam por
iniciar um curso a distância precisam ter disciplina para organizar seus estudos. A programação de
um tempo para a realização das atividades não é a única dificuldade a ser encarada. A falta da
presença de um professor, diariamente, pode gerar a sensação de isolamento do aluno, o que vai
exigir grande motivação e esforço do mesmo para continuar seu percurso acadêmico, conforme
aponta estudo realizado por Ferreira e Figueiredo (2011). No entanto, é importante lembrar que a
educação a distância oferece vários mecanismos de interação com tutores, colegas e professores
como, por exemplo: os chats, os fóruns, as conferências, as videoconferências, entre outros. De
qualquer forma, é imprescindível que o aprendiz apresente autonomia na construção de
conhecimentos.
É importante a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem, pois se o aluno tiver
dificuldades em estudar sozinho, em interagir com o professor e em seguir as orientações do texto,
possivelmente terá alguma dificuldade em realizar um curso a distância. (FERREIRA E FIGUEIREDO,
2011, p. 8)
O curso de licenciatura em Letras Português e Espanhol da UFMS é um dos exemplos de qualidade
na formação de docentes na modalidade a distância, conforme demonstra estudo realizado por
Kanashiro e Rocha (2014) referente aos egressos. Nesse curso, além das ferramentas de suporte
citadas, os graduandos têm possibilidade de participar do subprojeto do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (doravante Pibid). O objetivo do programa é aproximar os futuros
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professores e alunos da rede pública, contribuindo não apenas para a formação docente, mas
também contribuindo para a melhoria do ensino nas escolas públicas. Esse programa visa ainda a
possibilitar que escolas com um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) inferior ao da
média nacional sejam priorizadas quanto ao atendimento.
Outro aspecto a se destacar é que ao integrar os docentes em formação, docentes atuantes no ensino
superior e na educação básica, o Pibid traz importantes contribuições para relacionar teoria e prática,
considerando a realidade escolar. È uma maneira de melhor qualificar a formação inicial e continuada
de professores a partir de estudos, observações, reflexões, discussões e ações.
Justificativa
De acordo com o relatório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(doravante Capes) (BRASIL, 2012), foi com o intuito de realizar a formação de professores conciliando
conhecimento teórico e vivência, que em 2007 lançou-se o primeiro edital do Pibid. O subprojeto do
curso de Letras Português e Espanhol EaD/UFMS, de São Gabriel do Oeste submeteu sua proposta
para o edital de 2013 e iniciou suas atividades em março de 2014.
Julgamos que existe a necessidade de constante avaliação do desenvolvimento de um projeto (e não
somente ao final dele) para que possíveis problemas possam ser corrigidos no decorrer do processo
e que experiências de sucesso sejam ampliadas. Dessa forma, este estudo nos proporcionará a
identificação dos aspectos positivos no desenvolvimento de nosso subprojeto que procura conciliar o
que licenciando aprende em sala de aula, na graduação, e o que realmente é praticado dentro das
escolas de educação básica, uma vez que "a atividade teórica-prática de ensinar constitui o núcleo
do trabalho do docente". (PIMENTA, 2005, p.63).
Sendo assim, buscaremos mostrar, por meio de pesquisa e, de acordo com nossa vivência enquanto
acadêmicas e integrantes do Pibid, o quão importante é a participação nesse subprojeto, sobre tudo
para a introdução da prática docente aos graduandos, proporcionando uma vivência concreta da
realidade escolar.
Além disso, convém destacar que o programa é relativamente recente, teve início em 2010, e estudos
sobre os impactos do Pibid são bastante relevantes na medida em que pesquisas de base científica
deveriam embasar decisões sobre continuidade e ampliação do programa.
Metodologia
Para avaliar os impactos do Pibid foram aplicados questionários às pessoas que tiveram diretamente
contato com os trabalhos propostos e realizados pelo subprojeto, tais como: (a) o diretor, (b) a
professora supervisora, (c) os alunos da educação básica, (d) os pibidianos e (e) as ex-acadêmicas
pibidianas.
Em agosto de 2015, o diretor e a professora supervisora receberam questionário contendo sete
perguntas, entre múltipla escolha e dissertativas, que objetivaram a avaliação das contribuições do
Pibid para a formação dos alunos da escola básica, assim como para as alunas que participaram do
projeto. Nesse questionário, havia perguntas sobre os impactos do Pibid na formação do aluno da
educação básica, quais seriam as principais contribuições do programa, se existe a possibilidade de
inserção da língua espanhola no currículo e, especificamente, para a supervisora, perguntamos se ela
vê avanços no desempenho didático e linguístico das acadêmicas.
Ao final do minicurso, em junho de 2015, aplicamos, em sala de aula, aos alunos da educação básica
abrangidos pelo Pibid, um questionário com dez perguntas, sendo que em sete delas, os
respondentes deveriam escolher alternativas entre 'muito’, ‘razoável’ e ‘nada' para quesitos que
solicitavam avaliação da qualidade das aulas ministradas, a própria evolução durante o minicurso, o
nível de conhecimento adquirido neste período e o quão familiarizado era com o idioma antes de
aderir ao projeto oferecido à escola. Outras duas questões foram de múltipla escolha sobre as
atividades que mais agradaram os respondentes e se eles continuariam a estudar o idioma. Já a
última questão era dissertativa e objetivou conhecermos qual aula foi mais motivadora, a que mais
agradou aos alunos.
Com relação à percepção das acadêmicas que fazem parte do Pibid, utilizamos o diário de bordo para
identificar as contribuições do programa na formação docente. O diário foi escrito durante o
desenvolvimento do projeto no primeiro semestre de 2015 e tratou de relatar sua própria atuação no
minicurso de Espanhol e de comentar algumas observações das aulas ministradas pelas colegas. Nas
impressões, as graduandas deveriam descrever as estratégias, atividades e formas de atuação
docente que, segundo sua percepção, foram bem sucedidas, o que modificaria na aula, qual foi a
reação dos alunos durante o desenvolvimento das atividades, além de outros aspectos que julgassem
pertinente.
Por fim, também em agosto de 2015, três das quatro ex-integrantes do subprojeto responderam
outras dez perguntas, enviadas por e-mail, sobre a importância e influência do Pibid na formação
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acadêmica de cada uma delas. Entre os questionamentos, constava se o fato de fazer parte do grupo
do Pibid aumentou o interesse em estudar Espanhol, em seguir a carreira docente, enfim, se participar
do subprojeto colaborou na formação profissional.
Posto isso, na parte seguinte, analisamos os dados coletados.
Análise dos dados
A partir da análise das respostas dos envolvidos no subprojeto do Pibid, podemos constatar vários
aspectos positivos e importantes contribuições na formação do professor e no ambiente escolar.
(a)
A percepção do diretor
Segundo o diretor, o desenvolvimento do Pibid na escola contribuiu para a formação dos alunos da
educação básica e estes "comentam com frequência sobre o projeto e apresentam muita
empolgação". Ainda segundo o diretor, "o contato com os acadêmicos os estimulam (alunos) a
seguirem os estudos objetivando a universidade". Julgamos que a observação do diretor é bastante
relevante, pois ao atender um público mais carente, o incentivo à continuidade dos estudos em nível
superior torna-se significativo para a comunidade.
( b)
A percepção da professora supervisora
Para a professora supervisora, as principais contribuições do Pibid foram: a integração entre
universidade e escola púbica; a possibilidade de que professores em formação conheçam a realidade
escolar; a sensibilização da comunidade escolar para a importância da aprendizagem de língua
espanhola; a melhora do conhecimento gramatical, lexical e na pronúncia das pibidianas que
ministraram as aulas. O fato de elaborarem e de ministrarem as aulas de espanhol, as futuras
professoras aprimoraram seus conhecimentos do idioma. É importante ressaltar também que, ainda
que a escola não oferte o idioma em seu currículo, as acadêmicas conseguiram atingir uma parcela
de estudantes do ensino médio no sentido de sensibilizá-los sobre a importância de aprender outra
língua.
(c)
A percepção dos alunos da educação básica
No questionário aplicado aos alunos da educação básica destacamos o seguinte dado: 100%
responderam que gostaram muito das aulas oferecidas no minicurso, que querem continuar
estudando o idioma e afirmaram ter desenvolvido alguns aspectos da fala e da escrita em espanhol.
Esse dado é extremamente relevante, pois confirma a percepção do diretor e da professora
supervisora no sentido de que as aulas foram bem sucedidas, motivadoras e significativas. Um aluno
inclusive deixou o comentário de que o minicurso de Língua Espanhola era muito bom e ele gostaria
de continuar as aulas. Outro aluno manifestou a mesma vontade de continuar participando das aulas
oferecidas pelo Pibid e afirmou: "sempre é bom para minha vida". Um terceiro aluno expressou o
desejo de ter mais aulas. Desse modo, é importante que a comunidade passe a externar esse
interesse por aprender outro idioma, pois ainda que a Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, tenha
determinado a oferta do Espanhol no ensino médio, sabemos que poucas instituições atendem a essa
medida.
(d) A percepção das alunas do curso de Letras que fazem parte do Pibid
Por meio dos registros nos diários de bordo, realizados durante o primeiro semestre de 2015,
verificamos aspectos positivos:
- na atuação das professoras em formação: “Gostei bastante da maneira como as colegas
desenvolveram a aula, pois fizeram uso do quadro, de atividades do livro e levaram uma atividade de
cruzadinha que os alunos gostaram bastante de realizá-la.” (Graduanda 1); “Os exercícios que elas
passaram a partir de fotos variadas de pessoas para que os alunos descrevessem as características
físicas observadas foi bem dinâmica. Acredito que, dessa forma, os alunos conseguiram assimilar
bem o conteúdo ministrado.” (Graduanda 3); “Gosto quando ela dá aula, é tímida, mas ao mesmo
tempo vejo que quer estar lá.” (Graduanda 4); “[...] mostrou o abecedário por meio do vídeo e foi bem
divertido. Ela fez os alunos participarem, falando e cantando.” (Graduanda 4); “Gostei e aprendi muito
com a aula super criativa da colega.” (Graduanda 5); “Me senti ansiosa e um pouco nervosa, pois foi
minha primeira aula dada, mas consegui desenvolver as atividades propostas. Isso me fez mudar de
opinião com relação à ideia de um dia dar aulas de Espanhol.” (Graduanda 6)
- na participação dos alunos: “Eu, particularmente, gostei da aula, pois percebi o interesse e a
participação dos alunos.” (Graduanda 1); “Nessa primeira aula, eu não modificaria nada, pois foi
visível o entusiasmo dos alunos e minhas colegas e eu estávamos bem entrosadas.” (Graduanda 2)
“[...] em seguida, eles dublaram o diálogo e foi surpreendente a desenvoltura deles, todos gostaram
e ficaram empolgados.” (Graduanda 2); “[...] eles fizeram a dublagem e encenação do texto. Os alunos
adoraram e participaram bastante.” (Graduanda 5); “Os alunos participaram ativamente da aula,
cantando e dizendo quais os pratos que mais gostavam.” (Graduanda 6); “Todos conseguiram
desenvolver a atividade com êxito e dedicação.” (Graduanda 7).
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É importante notar que os registros das graduandas confirmam os dados apontados nos questionários
dos alunos. Outro aspecto que merece destaque é o caráter crítico e reflexivo presentes nos registros
do diário de bordo. Também é possível identificar maior segurança no momento de ministrar as aulas,
ao compararmos as primeiras escritas no segundo semestre de 2014 com os registros no primeiro
semestre de 2015.
(e) A percepção das ex-integrantes do programa e que já concluíram a graduação
Para 100% das ex-integrantes do subprojeto e graduadas no curso de Letras que responderam ao
questionário enviado, o Pibid contribuiu de alguma forma no percurso acadêmico e contribuiu na
formação docente. Uma das respondentes comentou: "uma pena o Pibid ter entrando tão tardiamente
na minha vida acadêmica. Com certeza, ele foi importante na construção e firmação da minha
consciência como docente". Todas também responderam que o fato de participar do desenvolvimento
do subprojeto do Pibid e de vivenciar a realidade da escola as motivaram a trabalhar como docente.
Além disso, a escola se tornou um ambiente mais agradável após a realização das atividades do
subprojeto. Apenas uma das respondentes está atuando como professora de Espanhol e outras não
estão trabalhando nessa área por falta de campo de trabalho. Conforme mencionamos, ainda que a
Lei 11.161 tenha determinado a oferta do Espanhol no ensino médio, essa realidade se faz presente
em poucas instituições.
Também julgamos pertinente mencionar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
incorporou no artigo 62, conforme a Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, no parágrafo quinto, que o
governo federal, estadual e municipal incentivarão a formação de docentes para atuar na educação
básica, por meio de programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Dessa forma, a
continuidade do programa está assegurada na própria LDB. Também para atingir a meta 15 do Plano
Nacional de Educação (PNE) sobre a formação específica de nível superior dos docentes da educação
básica, consta como estratégia a ampliação do programa permanente de iniciação à docência. Tudo
isso vem a atestar a importância desse programa no sistema educacional brasileiro.
Considerações finais
É notório que a prática antecipada da experiência em sala de aula, proporcionada aos pibidianos,
oportuniza ao estudante de curso de licenciatura o aperfeiçoamento de sua atuação enquanto
profissional. O Pibid permite que os bolsistas relacionem teoria e prática, desenvolvendo habilidades
e capacitando sua atuação escolar, transmitindo conhecimentos e também adquirindo novos que são
apenas possíveis quando ocorre a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na universidade.
Isso pode ser identificado nos comentários expostos pelas professoras em formação e pelas recémgraduadas que participaram do subprojeto.
No nosso caso, o Pibid ainda possibilitou a sensibilização dos alunos da educação básica para a
importância de aprender outro idioma e para dar continuidade aos estudos em ensino superior. Além
disso, sabe-se que o conhecimento de outra língua contribui para aprendizagem de sua própria língua
e para atitudes mais críticas e não preconceituosas ao compreender a diversidade cultural.
Dessa forma, os resultados positivos do Pibid têm amplo alcance no sistema educacional: colaboram
na formação continuada do professor atuante na escola pública, impactam de forma significativa na
formação inicial do professor e contribuem para a formação do aluno da educação básica.
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Da cidade à cidadania: o documentário como meio para discutir e
construir a participação juvenil na cidade
Letras/Inglês - CCHS
ARANTES, M. de O.
mari_arantes@hotmail.com
DINIZ, K. C. da S. de S. F.
BOBADILHA, R. E. O.
Palavras-chave: Direito à cidade; TICs; documentário
Natureza do Trabalho: Proposta de Material Didático
Introdução
Como parte das atividades do projeto TICs na escola: caminhos para formação inicial de professores,
vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no mês de junho/2015
foi aplicado, por acadêmicos do programa, o questionário Práticas e usos da internet e de outras
tecnologias na Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos aos alunos do Ensino Fundamental e Médio
com o intuito de entender a relação dos estudantes com as novas tecnologias. A partir das respostas
dos estudantes, percebemos o interesse deles em compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais, e
também quanto ao uso de ferramentas para edição desses, porém, quando questionados sobre a
produção própria de texto, imagéticos ou verbais, a grande parte das respostas são negativas.
Ao analisarmos as respostas dos questionários, discutimos sobre a importância das novas tecnologias
digitais como espaço democrático de acesso e divulgação de saberes e ideias, e, assim, nós nos
questionamos sobre a relevância de discutir e promover a participação dos jovens na produção de
textos a serem divulgados em rede, possibilitar aos alunos apresentarem suas ideias, discutir e
entender as opiniões contrárias.
Permitir aos alunos conhecerem, reconhecerem a linguagem do documentário é possibilitar a
compreensão, a leitura adequada a esse gênero, contribuir para que percebam como um tema pode
ser abordado, discutido e divulgado para que diversas pessoas tenham acesso. O olhar e a voz são
características que mais se evidenciam no filme documentário, e a proposta da sequência didática é
aproveitar desse formato para ouvir o que os alunos, a juventude tem a dizer, o que eles querem
contar.
A sequência didática em torno do gênero documentário tem como objetivo proporcionar aos alunos
um novo olhar sobre suas vivências, sua cidade, seu trajeto, possibilitar aos estudantes apresentarem
suas próprias perspectivas, reflexões e ideias. Com isso, buscamos uma maior relação dos alunos
com o fazer cinema ao guiar a construção de olhares mais sensível à realidade, da autonomia e da
possibilidade de voz aos alunos.
Como sujeitos que vivenciam a cidade, devemos pensá-la e construí-la, com isso, há a necessidade
de criar espaços para discussão de que cidade nós queremos, como podemos desenvolver práticas
de debate e de participação para a promoção do direito à cidade, à ocupação dos espaços públicos.
A importância dessa discussão em sala de aula é dialogar e incentivar os jovens na construção de
uma cidade participativa, democrática, cidadã e que promova qualidade de vida aos moradores, e
não apenas para implantação da ideia e que o jovem leve isso para vida adulta, mas, para sua
efetivação no momento do agora, as crianças e jovens não serão, eles já são, e devem ser ouvidas
porque partilham da cidade e merecem um espaço igualitário, libertário e acessível.
Fundamentação Teórica
Elaboramos uma Sequência Didática (SD) que tem como base o gênero discursivo documentário, no
formato de curta-metragem, esse devido ao seu formato colabora com o uso de ferramentas
tecnológicas e pede elaboração de conteúdos que discutam a realidade, apresentem fatos e suas
problemáticas. O documentário é um gênero pouco trabalhado e discutido em sala de aula, assim,
com esse gênero buscamos que os alunos produzam um texto audiovisual e que possa ser divulgado
em sites da internet.
O trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz de
maneira insuficiente; sobre aqueles dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos
alunos e sobre gêneros públicos e não privados [...]. As sequências didáticas servem, portanto, para
dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis. (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
As novas tecnologias de comunicação e informação estão cada vez mais presentes em nossas ações
diárias e devem ser compreendidas e utilizadas no âmbito escolar, como defendido por Roxane Rojo
(2013) ao pontuar a necessidade da instituição escolar em preparar a população para uma sociedade
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cada vez mais digital, assim, desenvolver com os alunos capacidades em ler e produzir os textos
elaborados nesses novos espaços.
Entre as contribuições das novas tecnologias em sala de aula, podemos pensar no que diz respeito à
adequação da instituição escolar com a sociedade do século XXI, um uso reflexivo e crítico dessas
ferramentas midiáticas e dos gêneros digitais na construção da aprendizagem, ao promover o
encontro dos novos alunos com espaço comum a eles, o ciberespaço, com uma perspectiva diferente,
possibilitar que o momento de aprendizagem em sala de aula se efetive de modo mais autônomo, em
letramentos participativos/colaborativos, letramentos múltiplos e críticos, ações que promovem a
interação.
As mudanças e avanços pelas quais as novas tecnologias passaram nos últimos anos foram descritas
e refletidas em Lemke (2010) ao traçar os textos online, os hipertextos e os programas de edição de
imagens e vídeos, nessa análise Lemke (2010, p.473) defende que “as chaves para os paradigmas
de aprendizagem interativos, no entanto, não são nem os hiperlinks nem a multimídia, mas a
interação por si mesma.” Nesse espaço de interação uma prática que se evidencia é a autoria, em
suportes como blog e rede social, com ferramentas como Photoshop, Windows Movie Maker, entre
outras ações contempladas no ciberespaço que permitem aos usuários da rede criar seus textos,
editarem suas imagens, gravarem seus vídeos, além de acoplarem em único formato, os textos
verbais, imagéticos, audiovisuais, e divulgarem para amigos ou para toda rede.
As diversas possibilidades de produção e autoria que as novas tecnologias abarcam contribuem com
uma ampliação do poder de fala, de opinar e expor as ideias na rede, como modo de descentralizar
de um único veículo de informação a capacidade de divulgar os acontecimentos. O privilégio à voz
aumentou, se expandiu e diversos grupos contribuem no processo de produção e divulgação na rede,
seja com a divulgação de trabalhos como gravação de música, videoclipe, publicação de crônicas,
artigos de opinião até publicação de fotos, produção de memes.
A nova construção do autor nos meios digitais contribui na democracia de acesso e propagação de
conteúdos. Notamos que essa nova forma de se fazer presente, de dialogar nas redes digitais, possui
uma maior adesão por parte dos jovens, os ditos nativos digitais (PRENSKI, 2001), assim, utilizar da
interação e da autoria nas novas tecnologias de comunicação evidencia uma prática educacional
significativa, já que os estudantes estão habituados com essas novas ferramentas e suportes, como
blogs, Facebook, Youtube, além dos aplicativos instantâneos como Snapchat e Instagram. Podemos
pontuar, frente às novas formas de ensino e aprendizagem, a necessidade da pedagogia do
multiletramento, com colocado por Rojo (2013):
Levando em conta ações pedagógicas específicas, que valorizam todas as formas de linguagem
(verbal e não verbal), cujo foco pode ser o aprendiz, que passa a ser o protagonista nesse processo
dinâmico de transformação e produção de conhecimento e não mais um simples reprodutor de
saberes. (ROJO, 2013, p. 138).
Como citado, os textos não verbais devem ter seu espaço nas práticas educacionais, a escolha do
gênero documentário para a sequência didática destaca a concepção multimodal do gênero, a autoria
presente no processo de produção do documentário até a divulgação em uma plataforma digital e o
uso de ferramentas tecnológicas como computadores e celulares na elaboração.
Importante notar que o gênero documentário apresenta uma simplicidade, maior proximidade com o
real, em oposição aos filmes ficcionais. Bill Nichols nomeia o que entendemos por não ficção, como
documentário de representação social:
“esse filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e
compartilhamos [...] Os documentários de representação social proporcionam novas visões
de um mundo comum, para que as exploremos e compreendamos.” (NICHOLS, 2005, p. 2627).

O gênero documentário possibilita retratar a realidade, apresentar nossa visão sobre determinado
fato, e por meio das diferentes modalidades utilizadas ser um veículo de contestação e de
conscientização sobre alguma problemática, seja local ou nacional. Nesse sentido, manifesta-se o
caráter ético presente no gênero, que utilizamos na sequência didática como percurso para
desenvolver a questão do direito à cidade com os estudantes do 8º do Ensino Fundamental.
Conteúdos significativos são construídos nas práticas sociais de linguagem que circulam no ambiente
digital. Muitos desses conteúdos significativos são perceptíveis e compartilhados nas interações entre
os participantes dos ambientes virtuais. Na perspectiva dos autores, essas interações devem ser
observadas e analisadas também do ponto de vista de uma nova ética em relação à construção de
valores, sentidos, normas e procedimentos de conduta, indo além, desse modo, daquilo que as
ferramentas/dispositivos digitais podem oferecer em termos tecnológicos. (ROJO, 2013, p. 138).
Com a produção do documentário pretendemos que os alunos reflitam sobre a participação na
construção da cidade que eles desejam, no direito da juventude participar da elaboração de políticas
públicas que tenham por objetivo o benefício próprio, de suas comunidades, cidades. O documentário
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como veículo da visão e das proposições levantadas acerca de melhorias para a cidade que
contribuem na promoção do direito à cidade.
Desenvolvimento
Considerando as discussões acerca das TICs em sala de aula e o importante processo de
desenvolvimento da aprendizagem a partir dessas ferramentas, como forma de promover com os
alunos uma prática voltada para sistematização dos gêneros digitais no intuito de usos mais reflexivos
e críticos, no caso, para essa sequência temos como foco o documentário, composição audiovisual
de caráter informativo.
Nosso objetivo com esse gênero discursivo é gerar o debate sobre o direito à cidade e, assim,
estimular os alunos a analisar e estabelecer proposições voltadas à melhoria da nossa cidade, a partir
da visão e vivência deles. Essa prática busca conscientizar os alunos quanto aos seus direitos de
participação social e da importância de refletir e discutir o espaço em que vive na construção de uma
cidade que ouve a juventude.
Optamos por focalizar três vertentes dentre a vasta temática de direito à cidade, segurança/violência,
trânsito/mobilidade e arte/lazer. A organização consiste em traçar uma dualidade entre o geral e o
local, com exibição de documentários que abordam os temas anteriores a partir das perspectivas de
outros estados do Brasil e posteriormente apresentar outros textos que guiem a discussão para
cidade de Campo Grande/MS, para a região da escola.
Esse projeto foi pensado para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, nosso intuito é iniciar a
prática do debate em sala de aula nessa fase escolar em que por vezes essa interação entre a turma
não ocorre, ouvir a opinião dos alunos e orientá-los na construção de suas ideias e como expô-las.
Escolhemos três documentários como base para realizar a proposta: o primeiro é o filme Morri na
maré de Marle Naudascher e Patrick Vanier, filmado no Rio de Janeiro em 2014; o segundo
documentário é Cidade Sorriso de Rodrigo Cavalheiro e Caê Kokubo, filmado em Curitiba em 2012; o
terceiro Poro: intervenções urbanas e ações efêmeras, produzido por “Poro: Além das imagens e
registros”, em 2010.
A sequência didática foi organizada em quatro módulos, em que os três primeiros intitulados:
“Segurança para quem?”, “Direito de ir e vir” e “Arte e lazer pela cidade” estabelecem atividades que
buscam suprir as deficiências apresentadas na produção inicial, o quarto módulo consiste na
produção final. Cada módulo discute os temas para introduzir aos alunos as questões pertinentes a
cada assunto, por meio dos documentários e de outros textos verbais e visuais, finalizado com
produção textual.
PRIMEIRO CONTATO: Em um primeiro momento, escrever na lousa os termos “Participação juvenil” e
“Direito à cidade” e conversar com os alunos sobre o que foi posto na lousa, qual a primeira ideia
deles, o que entendem do assunto, possibilitar que construam suas respostas, a partir das próprias
leituras e vivências. Deve ser explicada a classe que a produção final da sequência didática é um
documentário, com isso dialogar com os alunos a respeito desse gênero de filme, quais assistiram e
principais características, a partir das respostas dos alunos, sistematizar o que é o gênero
documentário, suas características e particularidades.
Em um segundo momento, pedir à turma que se divida em grupos de seis alunos, cada grupo deve
ter, ao menos, um celular com câmera. Os alunos devem se organizar para gravar um vídeo em que
cada integrante do grupo responda as seguintes informações: nome, idade, bairro e o que é uma
cidade.
Em uma segunda etapa da sequência, no primeiro momento, orientar para que a turma se divida em
três grupos, cada grupo representa um tema, “segurança”, “trânsito” e “arte”, os grupos formados
nesse encontro permanecem juntos até a produção final. Para iniciar o primeiro módulo, exibir os
vídeos que os alunos produziram na primeira aula e instigá-los a analisarem os vídeos a partir do que
foi discutido sobre o gênero documentário, pontuar com eles a forma, quanto à imagem e áudio, para
que levantem possíveis melhorias.
MÓDULO I – “Segurança para quem?”: Em um segundo momento exibir o documentário Morri na Maré
como gênero base para posteriores discussões. Sem estabelecer questões prévias, apenas
apresentar o ano de filmagem, o local e um curto relato sobre a situação documentada.
O assunto deve ser retomado e ampliado por meio de outros. Ler com os alunos a imagem “Ocupar e
pedir” para que reflitam sobre a imagem ao estabelecer uma relação com a falta de segurança.
Executar a música O calibre da banda Os Paralamas do Sucesso como forma de introduzir a leitura
do texto “Novo modelo de segurança pública e desmilitarização das polícias”. O texto deve ser lido em
conjunto com a turma, solicitar que cada aluno leia um parágrafo, e, após cada leitura, pedir que os
alunos expliquem o que foi lido, quais foram as dúvidas e, quando necessário, o professor deve
explicar os termos e leis que são pontudos no texto.
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Depois de discutidas questões sobre violência em âmbito geral, no que compete aos textos lidos,
levantar situações de falta de segurança local, na cidade, na região da escola, pedir para que a classe
reflita a respeito da violência que vivenciam no local, as restrições a que é posta, devido à falta de
segurança, e que pense em soluções para melhorias nas situações postas.
Em um terceiro momento, retomar o documentário assistido para que os alunos percebam a estrutura
do filme, como se organizam as entrevistas, as imagens. Apresentar para turma um roteiro de
documentário e explicar cada parte e sua importância, considerar que o roteiro de documentário é
mais aberto a possibilidades, e que não existe um padrão específico.
Para primeira produção cada grupo deverá escrever um fato, estrutura presente no gênero, o objetivo
é que os alunos compreendam que, para contar uma história, é necessário escrever de que modo
essa será contada. Nesse texto, deve estar evidente o tema abordado, no caso, violência, o local
representado, as pessoas envolvidas. Para facilitar a produção textual, pedir para que cada grupo
responda as seguintes questões: A partir dos textos lidos e discutidos, o que o grupo pensa sobre
segurança e violência? Elencar situações de falta de segurança em seu bairro; Fazer uma lista de
propostas para melhorias das situações anteriores. É importante que os fatos do roteiro apresentem
as propostas de melhorias a partir da visão de cada grupo de alunos.
Em um quarto momento, trocar os roteiros escritos entre os grupos, o objetivo é que cada grupo corrija
o texto dos colegas, estabelecer alguns minutos para que cada grupo leia o fato recebido, que deve
ser lido como se a história contada fosse filmada, observando as seguintes questões: qual problema
é tratado? Qual local é retratado? Quais são as principais pessoas envolvidas na situação? Após a
análise em grupo, os textos devem ser lidos para a turma e pontuadas as correções feitas.
MÓDULO II – “Direito de ir e vir”: Para início do segundo módulo, “Direito de ir e vir”, exibir o
documentário Cidade Sorriso, como texto base, para o novo assunto abordado, trânsito e mobilidade.
Antes de a exibição estimular a classe com questões como: Quais são os meios de transportes que
utilizam? Qual meio de transporte utilizado para ir à escola? Após a exibição do filme, conversar com
os alunos a partir das perguntas: Qual o tema abordado? Onde se passa o documentário? Quais foram
os principais benefícios apresentados em cada caso? Quais foram as principais dificuldades
apresentadas em cada caso? O direito de ir e vir está garantido nas situações apresentadas? Diante
dessa problemática, nós, como cidadãos, podemos fazer algo?
Apresentar a reportagem Pontos cegos preocupam ciclistas e pedestres em ciclovia sob minhocão,
com o objetivo de provocar uma conversa sobre um meio de transporte muito utilizado pelos jovens,
a bicicleta, e a necessidade de espaços específicos para esse transporte sem o conflito com os
pedestres. Explicar a turma sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, contemplar os princípios
em que a lei se fundamenta, a partir desses pontos, conversar com os alunos a respeito da efetivação
desses princípios na cidade em que moram. Ler com os alunos o texto Direito à cidade na mesma
estrutura da leitura do módulo anterior, cada aluno lê um parágrafo e após a leitura conversar sobre
o texto, o que compreenderam? Quais as dúvidas? Enfatizar as proposições trazidas no texto, as que
tratam sobre mobilidade, buscando um diálogo com as possibilidades de serem efetivadas na cidade
que habitam.
Em um segundo momento do módulo, o trabalho deve ser voltado para as entrevistas, apresentar aos
alunos as principais características de entrevistas realizadas para documentários, e guiar, a partir das
definições, a proposta da segunda produção dos grupos, que é realizar entrevistas com, no mínimo,
três sujeitos que circulam em algum meio de transporte pela cidade. Cada grupo deve, primeiramente,
escrever três questões que utilizarão nas entrevistas e estabelecer quais pessoas entrevistarão:
usuários de transporte coletivo, transporte individual, transporte alternativo ou pedestre.
MÓDULO III – “Arte e lazer pela cidade”: Iniciar o terceiro módulo, “Arte e lazer pela cidade”, com a
exibição do documentário Poro: intervenções urbanas e ações efêmeras como texto base sobre
ocupação dos espaços públicos com arte. Após assistir ao filme, dialogar com os alunos sobre as
principais intervenções artísticas exibidas, sua relevância ou não, o que mais despertou a atenção
dos alunos e por que.
Em um segundo momento, apresentar aos alunos movimentos artísticos que ocorrem em um âmbito
nacional e, posteriormente, em âmbito local. As apresentações artísticas devem estabelecer alguma
relação com reflexões políticas, uma proposta mais social. Como exemplo, apresentar à turma o
movimento “Ocupe Estelita”, ocupação que iniciou em 2014, no cais José Estelita, Recife. Em seguida,
selecionar três projetos artísticos, dança, teatro, circo, que ocorrem na cidade e apresentar o trabalho
deles, na conversa os alunos devem falar de espetáculos que já assistiram, já participaram.
O terceiro momento do módulo é a produção, a atividade tem como objetivo possibilitar a prática da
edição de vídeos, a ferramenta utilizada é o Windows Movie Maker. Cada grupo de alunos irá escolher
um grupo artístico para desenvolver um pequeno vídeo para divulgação do trabalho dos artistas, para
isso cada grupo poderá coletar imagens, vídeos e música da internet.
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MÓDULO IV – Produção do documentário: O quarto módulo está restrito para a produção final, depois
de abordar os temas de segurança, trânsito e arte e aprimorar a escrita do roteiro, o exercício da
entrevista e praticar a edição de vídeos, cada grupo desenvolverá um documentário, em formato de
curta-metragem, de acordo com o tema escolhido, anteriormente, pelo grupo.
Em um primeiro momento, cada grupo deve se dedicar à escrita do fato do roteiro, como desde o
início da sequência os grupos já estão formados, a proposta é que o grupo já saiba o modo que o
tema será abordado. Após a escrita cada grupo deve coletar as entrevistas, imagens, áudios,
necessários para desenvolver o tema de forma adequada, cada documentário deve trazer
proposições de melhorias de acordo com o tema do grupo, melhorias que objetivam o direito à cidade.
Levar os alunos à sala de tecnologia para que possam tratar, organizar e montar as imagens e os
dados.
A finalização da sequência didática consiste na exibição dos três documentários para toda classe, e,
posteriormente, dialogar com os grupos sobre o processo de fazer o documentário, quais as
dificuldades e facilidades nesse trabalho em grupo, de um gênero pouco estudado em sala de aula.
Contribuições para a área
O uso das novas tecnologias de informação e comunicação nas escolas possibilita aos estudantes
perceberem que as novas ferramentas e mídias digitais podem dialogar com o processo de ensinoaprendizagem em busca de um ensino mais significativo e comprometido com as necessidades dos
alunos da geração digital.
A sequência didática propõe contribuir no desenvolvimento do aluno como sujeito que compreende
as novas mídias digitais e saiba utilizá-las de forma crítica e consciente. Compreendemos que por
vezes o ambiente virtual é utilizado para lazer, mas não devemos negar o poder de divulgação e
mobilização que as redes proporcionam para troca de saberes, informações e como um veículo que
aproxima pessoas com interesses em comum.
Desfrutar do espaço e das ferramentas digitais para publicar opiniões, retratar situações locais,
contribui no desenvolvimento de um ambiente mais democrático e possibilita um uso de caráter mais
social quando refletimos nossa realidade, divulgamos a nossa condição com objetivo de promover o
debate a favor de melhorias e mudanças. O gênero documentário se apresenta como forte aliado em
promover um olhar crítico a partir de determinada realidade ou situação, já que se configura sem
manobras para mostrar o fato.
Os diálogos propostos na sequência didática são importantes para que os alunos percebam que eles
são sujeitos de direito e devem contribuir para construção do bairro, da cidade que desejam. Organizar
a sala de aula como um espaço de fala e escuta, e, assim, de forma conjunta levantar possibilidades
de planos de ação a favor do direito à cidade, da ocupação dos espaços públicos, da cidade como
local do encontro. O documentário é o gênero que guia o olhar do aluno para o bairro em que ele vive,
aos relatos, imagens e proposições para uma cidade mais acessível.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A Matemática desempenha um papel decisivo na vida das pessoas, pois permite resolver problemas
da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento
essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo,
interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na
agilização do raciocínio dedutivo do aluno.
Ao longo dos anos 80 e na década atual, a literatura brasileira vem registrando recorrentes criticas
ao ensino-aprendizagem da Matemática nos vários níveis de escolarização e prova disso é o numero
exorbitante de alunos que chegam ao final do Ensino Escolar sem aprender o mínimo desejado nessa
disciplina.
Neste contexto, e levando em consideração a importância de atividades diferenciadas no ensino da
matemática, conforme afirmam Kishimoto (2001) e D’Ambrósio (1989), foi desenvolvido o projeto "De
cara com a Matemática" com os alunos do 3º ano da escola parceira José Garcia Leal, na busca de
investigar a veracidade dos fatos.
Referencial Teórico
O ensino da Matemática está dividido, basicamente, em três componentes (Carvalho, 2005). O
primeiro refere-se à Conceituação, na qual, por meio de “aulas teóricas”, o professor apresenta
definições, proposições, fórmulas (possivelmente deduzidas), e relaciona os novos conceitos com os
já conhecidos pelos alunos. A seguir, tem-se o momento da Manipulação, caracterizado pelos
“exercícios de fixação”, onde é oportunizado aos alunos aplicarem os conceitos das “aulas teóricas”.
Finalmente, tem-se o terceiro componente, a Aplicação, na qual objetiva-se relacionar o conhecimento
teórico com a solução de situações concretas.
Entretanto, a adoção dessa metodologia não tem apresentado bons resultados. D’Ambrósio (1991)
afirma que “(...) há algo errado com a matemática que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos
passar adiante através dos sistemas escolares é obsoleto, desinteressante e inútil”. Isso significa que
a grande maioria dos conteúdos escolares não é, de fato, utilizada ou aplicada pelo aluno no seu
cotidiano.
Rocha (2006) destaca a importância da utilização de metodologias capazes de priorizar a
aplicabilidade de estratégias para a construção do conhecimento, o desenvolvimento do espírito
crítico capaz de favorecer a criatividade e alcances lógicos das explicações propostas. Rocha (2006)
ainda ressalta que atividades do tipo gincana ou olimpíada de Matemática são importantes para
desenvolver o raciocínio e o espírito competitivo, preparando os estudantes para novos desafios em
sua vida escolar, profissional e pessoal.
Projetos deste âmbito são inovações na educação e essenciais para a construção de uma
metodologia que faça com que nosso aluno tenha a capacidade de interagir e integrar-se em
um mundo competitivo e globalizado (ROCHA, 2006).

Todas as considerações mencionadas vêm rumo aos objetivos do “De cara com a matemática” e
embasam esta pesquisa, pois quando a escola promove uma condição de aprendizado em que há
entusiasmo em sua realização, paixão nos desafios, cooperação entre todos, dando condições para
a formação dos valores humanos fundamentais que são centrais entre os objetivos da educação.
Desenvolvimento da Atividade
O objetivo da brincadeira foi promover atividades lúdicas, com interação entre as turmas e os
bolsistas, para despertar o interesse dos alunos pela matemática, colocar em pratica seus
conhecimentos prévios em relação à matemática e investigar se os alunos que estão em seu ultimo
ano escolar tem ao menos as noções básicas de matemática. Além de, exercitar habilidade mental,
raciocínio lógico, imaginação e hipóteses acerca de situações diárias.
A atividade foi desenvolvida com os alunos do 3º ano do Ensino Médio. Para o desenvolvimento da
prova foram selecionadas questões de matemática e suas aplicações e de lógica.
Os alunos foram divididos em dois grupos iguais para disputarem entre si, entre a dupla competidora,
ganha quem responder primeiro e corretamente e quem perde leva torta na cara.
Considerações Finais
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O trabalho aqui apresentado tinha por objetivo principal investigar como anda o conhecimento desses
alunos preste a terminar a vida escolar e para que possam enxergar a matemática como ela é, e sim
ela faz parte do seu dia a dia.
Ao trabalhar com o "De cara com a Matemática", teve-se a preocupação de demonstrar que a
Matemática está em nosso cotidiano e pode ser apresentada de uma forma divertida e motivadora.
Sabe-se que apenas uma atividade diferenciada realizada com turmas de uma série do Ensino Médio
não fará com que todos percebam a Matemática como integrada à projetos realizados com outras
áreas do conhecimento, porém já é um primeiro passo dado rumo a uma conscientização da
relevância da Matemática na vida de todos.
Cabe ainda ressaltar o valor do papel do professor como incentivador, onde o seu esforço é
grandemente recompensado através da melhora visível dos alunos em relação ao interesse e
motivação pelos estudos e pelo seu crescente aprendizado, no contexto escolar.
Em virtude dos resultados obtidos, foi avaliado que os objetivos dessa atividade foram alcançados. A
atividade elaborada despertou os alunos para uma reavaliação dos conceitos aprendidos e para uma
nova forma de enxergar a disciplina.
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Introdução
As atividades lúdicas sempre estiveram presentes na vida de qualquer ser humano, sendo uma ação
inerente à criança, pois além do divertimento e distração, trazem como apoio o desenvolvimento de
potencialidades e o trabalho com suas limitações. Permite também, a oportunidade de exercer
princípios de cooperação e conhecimento de algumas regras, pois essas atividades não são apenas
brincadeiras de crianças; é um item fundamental da cultura e da sociedade (HUIZINGA, 1993), ou
seja, o lúdico está relacionado com os jogos que permitem a expressão de prazer, contribui com a
formação do sujeito criativo, crítico e interativo como o meio social.
Ao trabalharmos jogos e brincadeiras no âmbito escolar, podemos despertar na criança o incentivo à
aprendizagem e estímulo à coletividade, já que é preciso um apoio mútuo para a realização das
atividades. Nesse contexto, cria-se uma interação e uma possível facilitação na construção de
amizades, sendo que com o decorrer das brincadeiras, elas se expressarão com mais facilidade.
Brincar exercita nossas potencialidades, nos permite conhecimentos, estresse ou medo,
sociabilidade, ou seja, um desenvolvimento intelectual, social e emocional (MALUF, 2003). A
importância dos brinquedos e jogos nas práticas pedagógicas constitui um incentivo ao
desenvolvimento de novas habilidades e desperta a criatividade, imaginação e o desejo de brincar
com o outro, promovendo assim, situações de interação.
Diante disso, com o intuito de utilizar ferramentas para a promoção da cooperação entre as crianças,
partimos da seguinte problemática: como utilizar jogos e brincadeiras no ambiente escolar, a fim de
promover a cooperação entre os alunos? O presente estudo busca relatar a experiência vivenciada
nas escolas, tendo como auxílio, revisão bibliográfica onde autores como, Brotto (1999), Vygotsky
(1989), Kishimoto (1993,1998, 1999), entre outros apresentam estudos importantes sobre esta
temática, e da proposta no âmbito escolar, sendo esta, identificar a contribuição deste conteúdo como
um meio, onde alunos apoiem outros alunos nas atividades e queiram estar juntos durante o
aprendizado.
Assim, o objetivo do nosso estudo foi desenvolver a reflexão acerca da importância da cooperação na
construção de nossas relações pessoais e realização de atividades coletivas, a partir da experiência
de ensino vivenciada como alunos do PIBID, considerando os jogos e brincadeiras como uma maneira
lúdica e significativa para os educandos aprenderem juntos.
Jogos e brincadeiras: cooperação na e pela educação
Os jogos e brincadeiras sempre estiveram presentes na vida do ser humano, sendo atividades
fundamentais para o desenvolvimento da criança que, desde pequena, dedica grande parte de seu
tempo ao lúdico. Atividades estas que, anteriormente, eram vistas somente como recreação e
realizadas sem ter qualquer contribuição pedagógica, ou seja, destinavam-se apenas para o
divertimento das pessoas.
De acordo com Kishimoto (1993), no início do século XX algumas instituições de educação infantil
desenvolveram o jogo a partir de teorias pedagógicas influenciadas por educadores como Frobel,
Claparède, Dewey, Decroly e Montessori. A partir disso tornou-se mais visível a possibilidade da
aprendizagem se desenvolver de forma lúdica através dos jogos e brincadeiras.
Embora este conteúdo não se limite apenas à faixa etária de crianças da creche e pré-escola. Pois a
ludicidade é uma ferramenta necessária ao desenvolvimento do aluno, sendo necessária em qualquer
idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colaborando para uma boa saúde mental,
prepara para o estado fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e
construção do conhecimento (SANTOS, 1997).
Para Vygotsky (1989), os jogos e brincadeiras influenciam a formação integral da criança, tanto em
sua personalidade como no âmbito escolar, mas só podem ser considerados educativos quando o
aluno se interessa pela aula através deste conteúdo, por isso é importante aproveitar o mesmo como
facilitador da aprendizagem.
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Porém, mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a forma como esta é coordenada e
vivenciada, deixando sempre claro o porquê de estar sendo realizada. O desejo de brincar com o outro,
de estar e fazer coisas com o outro é a principal razão que leva as crianças a se engajarem em grupos.
Para brincar juntas, precisam ter um espaço interativo para que haja a partilha de objetos, valores,
conhecimentos e significados, disputas e conflitos. As escolas necessitam cultivar a espontaneidade,
diálogo, convivência em grupo, pois as crianças geralmente não brincam sozinhas, sendo que o jogo
proporciona oportunidades para ela pensar e falar, tornando a prática pedagógica mais prazerosa e
dinâmica (KISHIMOTO, 1998).
Desta forma, através dos jogos e brincadeiras podemos desenvolver nas crianças o sentimento de
aprender juntas e ajudar o colega, diminuindo o egocentrismo na Educação Infantil e alguns sinais de
agressividade em comportamentos vistos durante algumas atividades. Daí, a necessidade de
propormos jogos e brincadeiras, mais especificamente os Jogos Cooperativos nas aulas de Educação
Física e de outras disciplinas também, pois segundo Brotto (1999), esse conteúdo oferece uma
alternativa de sensibilização aos alunos e reflexão sobre a importância das relações interpessoais e
ainda influencia na valorização da harmonia, além de transformar o ato competitivo para vencer na
vida em ações para o exercício da boa convivência. E ainda ressalta que a cooperação praticada
através destes jogos é um meio para que todos alcancem juntos os mesmos objetivos.
A experiência
As experiências que guiaram este trabalho foram realizadas em três escolas diferentes durante um
semestre, mas o fator motivador para as práticas pedagógicas foram os mesmos, a utilização dos
jogos e brincadeiras para o desenvolvimento da cooperação.
Na Pré-Escola da Educação Infantil foram realizadas cantigas de roda, resgate de brincadeiras
populares e construção de brinquedos, como roda pião, caranguejo não é peixe, ciranda, amarelinha,
pular corda, jogos cooperativos, construção de petecas, bilboquês, entre outros, onde, com o decorrer
das atividades, notamos clima de mais conversa e descontração entre os alunos. As crianças
interagiram e participaram ativamente das atividades, cantavam, se divertiam e, consequentemente,
ajudavam os demais colegas nas danças, letras de músicas e no recorte para alguns brinquedos. Foi
incrível como um ambiente descontraído e colorido mexeu com os alunos, deixando-os mais
motivados a aprender juntos, elementos novos.
No 3º e 5º ano do Ensino Fundamental foram desenvolvidos os seguintes temas no processo de
ensino-aprendizagem: jogos pré-desportivos, brincadeiras populares e construção de brinquedos
como volençol, handegol, queimada, taco e também discussões sobre valores, onde notamos uma
construção na identidade do aluno à medida que desenvolvia atividades em conjunto e onde sentia
prazer na execução das atividades, pois a cada aula havia uma brincadeira nova.
No decorrer deste conteúdo, procuramos evidenciar uma proposta de ensino e aprendizagem em que
pudéssemos gerar mudanças nas formas de brincar e jogar e, com isso, resgatar valores humanos
que ajudassem no processo de convívio e construção de uma verdadeira autonomia dos alunos.
Notamos que os jogos e brincadeiras contribuíram para a construção social dos educandos, houve
uma diminuição visível a respeito de discriminação aos colegas pelo desempenho, razões sociais,
físicas, sexuais, culturais, pois houve momentos em que estes já mostravam sentimentos de
companheirismo, confiança, coletividade e cooperação, em contrariedade a momentos de egoísmo e
agressividade.
Acreditamos que, para o desenvolvimento da cooperação, a educação seja um dos caminhos para
obter um melhor resultado, porque foi um processo com troca de convivência, humanização e respeito
pelo outro. Com isso, aprendemos também a experimentar e acreditar numa nova forma de
aprendizagem, em que nós, futuros educadores, sejamos capazes de transmitir mais do que somente
conhecimentos, aproximando mais o professor, aluno, família e amigos uns dos outros.
Considerações finais
No término deste trabalho foi possível observar o quanto o lúdico é importante para o crescimento de
todos os seres humanos e que este não deve ser visto como uma diversão qualquer, pois, vimos que
é possível aprender brincando e respeitando o próximo. Os Jogos e as Brincadeiras são um
instrumento essencial e rico em movimentos, gestos e palavras, que favorecem o envolvimento dos
educandos no processo educativo, bem como a transformação deles em seus relacionamentos com
os outros colegas.
Podemos dizer que nosso objetivo foi cumprido com êxito, pois buscávamos a integração das crianças
e de adolescentes que convivem em ambientes semelhantes, e de acordo com o relato deles próprios,
oportunizamos a participação dos mesmos em atividades diferentes das quais estavam acostumados,
juntamente com o despertar do gosto e a curiosidade pelo conhecimento. A partir de uma das falas
de uma aluna do 5º ano, percebemos o que realmente ficou de nossas aulas para essas crianças: a
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cooperação e o prazer em aprender e ajudar o colega a aprender também. Ressaltamos ainda que,
segundo alguns relatos, destacou-se o ambiente harmonioso e amigável que conseguimos criar
juntamente com eles, despertando sentimentos de solidariedade e companheirismo, onde os grupos
interagiram entre si, fizeram novos amigos, compartilharam objetos, sentimentos, vitórias,
conhecimentos e lembrarão para sempre dos momentos que vivenciamos juntos.
Faltam as referências bibliográficas
Data de postagem do trabalho: 10/23/2015 9:18:30 AM
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Desenvolvimento de conhecimento e interação dos alunos do ensino
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este mural interativo multimídia surgiu por ser notório o uso de mídias como redes sociais no cotidiano
dos alunos. Moran et al. (2000, apud Janke, Brando, Almeida, Caldeira, p.1-2, 2003) enfatizam a
importância de interagir os meios de comunicação com a educação, desenvolvendo formas
sofisticadas multidimensionais, superando linguagens e mensagens que facilitam a interação entre
as pessoas.
Neste ponto, a construção do mural interativo multimídia lembra Piaget (2008, apud Cunha ,2008,
p.56) “o ser humano tem o conhecimento de menor estado, para um estado maior, um conhecimento
de menor valor para um de maior valor”, sendo possível assim notar o crescimento do conhecimento
e aumentar as fronteiras do pensar e agir.
Objetivos propostos
- Estimular o aprendizado, conscientizar sobre a importância da conservação/preservação do meio
ambiente;
- Trabalhar a importância da língua materna, por meio de elaboração de textos, assim como sua
desenvoltura em oratória;
- Incentivar o trabalho coletivo e a interação com a comunidade escolar;
- Promover o desenvolvimento e criação de vídeo/slides, fotografias e manuseio de meios de
diagramação utilização de meios de multimídias.
Referenciais teóricos
Para Méllo et al. (2007, apud Figueirêdo, Queiroz, 2012, p.2), as rodas de conversa priorizam
discussões em torno de uma temática (selecionada de acordo com os objetivos da pesquisa) e, no
processo dialógico, as pessoas podem apresentar suas elaborações, mesmo contraditórias, sendo
que cada pessoa instiga a outra a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o posicionamento do
outro. Desta forma é possível incentivar o desenvolvimento do aluno, procurando estabelecer a
relação de conscientização do ser humano com meio ambiente, “o papel do meio social toma maior
proporção, pois ele entende que as representações mentais do meio exterior são os mediadores
essenciais a serem adotados na relação meio ambiente x homem” Vygotsky ( 2003 apud Pedrini;
Costa; Ghilardi, 2010, p.167).
Assim a elaboração de recursos áudio visual é o “percurso analítico ou metodológico pode dar conta
das questões relativas às diferentes naturezas que as mensagens podem ter, tais como a natureza
da palavra, do som, do vídeo, do filme etc., o que inclui também suas misturas possíveis (palavra e
imagem, por exemplo, ou hipermídia). Pode dar conta também dos processos de referência ou
aplicabilidade das mensagens, assim como dos modos através dos quais, no papel de receptores, as
percebemos, sentimos e entendemos, enfim, como iremos reagir a elas.” Santaella (2002, p. 49).
O material desenvolvido pelos alunos unifica recursos de multimídias, tais como, vídeos, fotografias,
áudio, escrita e etc., “os vídeos e suas imagens são fruto do registro de coisas, eventos ou situações
de fato existentes. Por isso mesmo, o vídeo se presta com bastante propriedade à documentação
informativa. Aquilo que está nele retratado existe na realidade” Santaella (2002, p. 112).
Método
Diante da realização do plantio e da retirada da árvore, foi formada uma roda de conversa que
segundo Méllo et al. (2007, apud Figueirêdo, Queiroz, 2012, p.2) priorizam discussões que instigam
as pessoas a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o posicionamento do outro. Desta forma foi
incentivado o desenvolvimento do aluno, Piaget (2008, apud Cunha, 2008, p. 60) diz “o indivíduo
formula suas concepções sobre o mundo que o cerca, como resolve problemas, como explica
fenômenos naturais”. A partir das questões levantadas, surgiram ideias de como poderiam realizar a
conscientização dos demais.
Durante a roda de conversa, o questionamento de quem poderia ter retirado às árvores, foi um dos
pontos levantados pelos alunos e possíveis meios a serem utilizados pra que não ocorresse
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novamente. Assim foi perguntado a eles qual o melhor método a ser trabalhado, tendo como foco a
retratação da ação negativa, que havia ocorrido, assim conscientizando a comunidade escolar sobre
o fato.
Para a realização do vídeo/slides os alunos se organizaram em três grupos, sendo cada um
responsável pelo desenvolvimento de uma determinada parte do trabalho, as divisões tiveram o
seguinte formato: o primeiro pesquisou dados sobre a árvore plantada e produziu textos; o segundo
registrou por meio de fotografia, as árvores já existentes na escola; e o terceiro elaborou e criou
vídeo/slides.
O processo de divisão dos grupos e todo o desenvolvimento do trabalho foram realizados pelos alunos.
A partir da junção dos dados e montagem do vídeo/slides, eles escolheram três representantes, um
de cada grupo, para apresentação do trabalho à comunidade escolar.
Para realização do trabalho fizeram uso de tecnologias como computadores, máquina fotográfica e
data-show, meios que tornaram mais atrativa e interativa a apresentação dos vídeo/slides pelos
alunos. Aplicamos assim o paradigma da fotografia e do vídeo/slides, mediante a apresentação dos
alunos perante a comunidade acadêmica.
Sendo assim, foi registrado por meio de vídeo a apresentação dos alunos, que posteriormente foi
postado em canal do YouTube e em seguida na página on line do facebook da escola. Adotando assim
a forma de mural interativo multimídia, para que a comunidade escolar possa interagir, posicionando
se a respeito do tema trabalhado.
Resultados e conclusão
A partir da apresentação do vídeo/slide, do mural interativo multimídia buscou se conscientizar os
colegas sobre a conservação/preservação do meio ambiente. Segue abaixo as pesquisas realizadas
e textos criados na fase de criação do vídeo/slides.
Pesquisas realizadas:
“Reino: Plantae
Divisão: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Ericales
Família:Sapotaceae
Gênero: Pouteria
Espécie: P.caimito
Nome binomial: Pouteria caimito”
“Nome popular: abieiro, abiu, abiurana, abiurana-acariquara, abiorama, abio ou guapeva (Pouteria
caimito) é uma árvore frutífera da família Sapotaceae, nativa da Amazônia Central e da Mata Atlântica
costeira do Brasil. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abieiro”
“Características A árvore é perenifólia, lactescente, com altura de 6 a 24 m. Formam-se em dezembrojaneiro no sudeste. O seu fruto globoso ou elipsóide apresenta coloração amarela e algumas
variedades apresentam várias estrias verdes que riscam o fruto no sentido longitudinal. Amadurece
entre maio e junho. É consumido somente ao natural. Apesar de todas as suas excelências e
qualidades, o abieiro permanece, no Brasil, como árvore frutífera de quintal e de pomares não
comerciais. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abieiro”
“Ocorrência: Na América do Sul: Bolívia, Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e as três Guianas.
No Brasil ocorre na Amazônia (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso) e na
mata
Atlântica
da
costa
de
Pernambuco
até
o
Rio
de
Janeiro.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abieiro”.
Textos criados:
“TODOS NÓS COMEÇAMOS ASSIM... UMA COISA DE NADA.
TODOS DESDE PEQUENINOS E ENTÃO, UMA COISA ENORME.” Fonte: autoria dos alunos.
“As árvores acontecem à mesma coisa, primeiro elas são uma semente de nada, nós somos uma
única célula no útero de nossas mães, depois elas começam a crescer e viram algo tão grande e
desenvolvem frutos que todos aproveitam, nós começamos a trabalhar e geramos uma vida para nós
mesmo e para as pessoas do mundo.” Fonte: autoria dos alunos.”
“Essas crianças estão aprendendo a cuidar da natureza plantando árvores, de que adianta se vão
destruir e como o mundo dá voltas elas vão destruir tudo quando crescerem assim como nós.” Fonte:
autoria dos alunos.
“Preservar é preciso
Consciência de nós mesmos, que no futuro será difícil viver sem árvores, sem florestas, afinal arvore
é vida, e sem ela quem somos nós.
O objetivo é ir ao fundo e conseguir o máximo de nós mesmo, mas como não poluir sem desmatar
sendo que precisamos da obra prima que a arvore produz;
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Se cada um fizesse sua parte na teremos florestas mortas como por exemplo a cada arvore explorada
duas será plantada assim o mundo continua e também entra aparte da poluição de rios e córregos,
sem a água a arvore não tem vida.
A preservação é não destruir o ambiente desmatando arvores e rios, não poluir o ar nem o solo. Com
a reciclagem todo nós sobrevivemos, vai da parte de cada um, pois pequenas atitudes muda o modo
de viver basta cada um de si ter consciência que a arvore não é um simples um objeto e sim um
grande fundamento importante da vida e do mundo.” Fonte: redação escrita por um dos grupos.
A partir das frases criadas por eles, é notória a mudança no conhecimento, houve a passagem do
conhecimento de menor estado, para um estado maior, um conhecimento de menor valor para um
de maior valor (Piaget, 2008, apud Cunha,2008, p.56), tornando uma maior compreensão, e
conscientizando sobre a importância do meio ambiente. Foi explicito o envolvimento que eles tiveram
nesse trabalho e a capacidade de distinguir conceitos como: preservação, conscientização e
conservação do meio ambiente, do qual evidenciou se durante a apresentação. Durante a
apresentação foi possível notar que os três representantes da sala, chamaram a atenção dos alunos
que os assistiam, fazendo com que eles realizassem perguntas, despertando a curiosidade sobre
conservação/preservação.
Observamos que os representantes fizeram ligações sobre o problema ocorrido com fatos que
poderiam ocorrer acidentalmente com cada aluno, como se fosse uma “revolta” da natureza sobre
nós, e sobre tudo de ruim que fazemos com ela (fala dos representantes), essas ligações realizadas
pelos representantes fez muitos alunos/ouvintes pensar sobre o fato de conservar/preservar e
conscientizar sobre o meio ambiente.
A apresentação do vídeo/slides, teve um forte papel ao representar a importância de se
conservar/preservar o ambiente escolar e o que eles vivenciam, tanto os alunos que foram
responsáveis pela realização do mural interativo, como os alunos ouvintes, confirmando o
pensamento de Moran et al (2000, apud Janke, Brando, Almeida, Caldeira, p.1-2, 2003) sendo
importante interagir os meios de comunicação com a educação, neste caso em forma de mural
interativo multimídia, trazendo mensagem e linguagem, facilitando assim a interação entre os
alunos/ouvintes e tornando o conhecimento de menor estado, para um estado maior, um
conhecimento de menor valor para um de maior valor.
Concluímos que o trabalho teve importância para os alunos, onde eles puderam ter liberdade de
elaborar e apresentar o projeto, aumentando assim a visão deles para os assuntos relacionados à
preservação e conscientização do meio ambiente.
Segue em anexo links:
- mural interativo multimídia: https://www.youtube.com/watch?v=Z_86d0tVAXc
- Pagina do Facebook da escola com o mural interativo: https://youtu.be/Z_86d0tVAXc
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
O objetivo da sequência didática foi compreender as questões étnicas e sociais, a fim de relacionálas ao cotidiano do aluno, com a seguinte problematização: Existe discriminação onde eu moro? Desta
forma, buscou-se no embasamento teórico da história subsídios para comparar motivos, narrativas e
consequências da discriminação racial e cultural. Para tal, procuramos relacionar e confrontar com a
situação atual em que o aluno vive. E para nortear a discussão, utilizamos as noções sobre o
patrimônio local, para refletir sobre a abordagem multicultural em relação aos diversos tipos de
discriminação.
Referencial teórico e a forma de avaliação da aprendizagem proposta:
Nas ações em sala de aula, pontuamos a desconstrução da discriminação social e étnicas de cada
grupo, problematizamos com atividades didáticas, imagens, vídeos, os quais serão descritos na
segunda parte deste texto. Desta forma, Gonçalves e Silva (2006) nos deu base teórica para refletir
com os estudantes da escola sobre as contribuições culturais de diferentes grupos, principalmente
dos grupos afros, onde guiamos a discussão para a sociedade brasileira e também em Mato Grosso
do Sul. Assim, as análises do vídeo geraram diferentes debates entre os estudantes, uma vez que
eles trouxeram elementos da sua realidade, fazendo um elo com o que propomos teoricamente. O
referencial contribuiu para que as explicações sobre o patrimônio cultural, a contribuição cultural dos
afros, a resistência fossem realizada de forma aprofundada, em que muitas vezes os estudantes
apontam questionamentos que faziam parte de sua vida, o que nos fazia trazer exemplos que
aconteceram ao longo da história, assim como mostrar as mudanças em torno do respeito, da
tolerância, do direito, do dever de cada pessoa. Nas formas de avaliação, consideramos, então, várias
atividades, em que cada fonte analisada, as imagens, os vídeos, os textos produzidos pelos
estudantes, a música produzida por eles, tinham uma relação com as abordagens realizadas em cada
aula.
Na sequência didática, apontamos algumas discussões sobre o que o multiculturalismo contribui para
o entendimento das questões étnicas. Como por exemplo: “O que vocês entendem por
multiculturalismo?” Os alunos começaram a responder, como algumas respostas como, por exemplo:
“Algo que tenha a ver com cultura”- “Música, professor”- “Tem a ver com arte?” E depois disso, para
dar continuidade, escrevemos “multiculturalismo” no quadro e os separamos da seguinte forma,
MULTI/CULTURA/LISMO. O objetivo do tema era elucidar os alunos sobre os aspectos da conjuntura
em que vivem, proporcionando-lhes a possibilidade de observar a pluralidade cultural instaurada
ao/aos meio/meios em que estão inseridos.
Após o debate com a turma, as crianças responderam, por exemplo:- “Pessoas diferentes”- “Ah, um
crente de um macumbeiro”. Aproveitamos o início dos apontamentos sobre diferentes tipos de
culturas, em que, os próprios alunos apontaram, e pedimos que falassem sobre diferenças que eles
julgassem ser de culturas diferentes. Começaram as comparações- “Preto e o branco”.- “Rico e
pobre”.- “Japonês e brasileiro”.- “Índio e homem branco”. Após essas respostas, anotamos no quadro
as respostas que os alunos deram e indagamos quais as relações que essas culturas tinham. Foi
“batata”. Uma aluna levantou a mão e disse: “Uma não respeita a outra”. Logo em sequência, outro,
em meio aos burburinhos, alguém diz, “Tem preconceito uma com a outra, professor”. Apreender a
atenção deles para pensar nessa resposta, levou pouco mais de alguns segundos para que
retomassem a atenção. Mas logo a discussão voltou. Cada qual queria falar sobre a experiência mais
próxima que conheciam (não o suficiente para que falassem de si).
Metodologia e os processos avaliativos
Após planejar a sequência, iniciamos os trabalhos em sala de aula, em que propomos realizar
atividades direcionadas com o tema proposto. Neste sentido, descreveremos as ações em sala de
aula, bem como apresentaremos as atividades desenvolvidas pelos alunos durante o período da
sequência. E como elementos avaliativos, buscamos trabalhar com diferentes recursos didáticos,
com enfoque na aprendizagem histórica, em que as ações procuraram integrar todos os estudantes
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nas discussões em sala de aula. Assim, por exemplo, ao exibir o filme, em 07/04/2015, fomos com
a turma para a sala de mídia da escola e exibimos o filme “No Calor da Noite”. Para envolver a turma
em torno do tema, o filme contribuiu para lançar o debate com os estudantes. Percebemos que:
Observamos que a curiosidade dos alunos fora despertada pelas primeiras cenas do filme. As roupas,
o cenário, a linguagem e as relações conforme apareciam, faziam os alunos a fazer comentários como
“Olha lá, só tem branco nessa cidade” ou “Nossa! Como é tudo diferente”. No encontro seguinte,
continuamos a exibição do filme. Fomos diretamente para a sala de mídia da escola, onde já estava
tudo pronto. As indagações do primeiro dia de filme continuaram, porém as críticas se intensificaram.
Os alunos começaram a questionar as atitudes dos policiais e das pessoas que moravam na cidade.
Algumas comparações com a situação que vivenciam em relação à repressão Os alunos se colocaram
no debate, a maioria disse que não gostou porque foi por causa da forma com que trataram o Jovem
Virgil Tibs, um jovem negro que foi acusado de um assassinato apenas por ter dinheiro na carteira e
ser negro. Os que disseram que gostaram, deram por motivo, a forma com policial na comunidade em
que vivem e que Tibs deu a volta e mostrou para todos da comunidade que estavam errados sobre o
julgamento que fizeram sobre o jovem.
Pensando sobre as questões avaliativas da sequência, realizamos, após as discussões, questionário
diagnóstico para poder fazer análise da escrita dos alunos em relação a grupos sociais,
multiculturalismo e discriminação.
Ainda em relação aos impactos das ações, bem como o uso dos processos avaliativos, utilizamos o
que foi escrito no questionário diagnóstico, para perceber o que os alunos conseguiram exemplificar
acerca de multiculturalismo, grupos sociais e as relações que existem entre culturas diferentes,
porém, a dificuldade de conceituar e definir esses termos se fez presente. Desta forma, salientamos
algumas respostas:
“Multiculturalismo é arte, música, dança” ou “Multiculturalismo são vários gêneros de músicas,
comidas típicas da região, vestimentas do tipo: rock é mais pra cor preta e swag é um estilo mais na
paz”. Em relação aos grupos sociais, as respostas, quando não eram “pessoas diferentes”, eram
parecidas com essa: “Negros, brancos, ricos e pobres”. ( narrativas dos alunos)
Diante das narrativas dos estudantes, fizemos um “mapa conceitual” com os termos
“multiculturalismos” e “grupos sociais”. Segundo os estudantes: “Grupos sociais são grupos de
pessoas com características, pensamentos e condições iguais.” Cada grupo é formado por pessoas
que pensam iguais. Os grupos são diferentes. Esses grupos podem estar em um mesmo lugar ou não.
E multiculturalismo: Diversas culturas interagindo entre si e em um lugar só.
No dia 13/05/2015, como a ação que envolvia a aprendizagem histórica e o processo avaliativo,
realizamos uma atividade com imagens. Para tal, dividimos a turma em grupos de 4 a 5 alunos. Para
cada grupo foi sorteada uma folha junto de uma imagem. Cada imagem retratava um tipo de cultura
ou situação diferente da outra. Os grupos tiveram que dar um nome para a imagem, fazer uma
descrição dos elementos que nela acharem relevantes e escrever uma história de forma que a
imagem servisse de ilustração para a mesma. E após o término, realizamos uma exposição das
atividades com imagens.
Cada grupo expôs sua imagem e a história criada, referente a atividade do encontro anterior. Dentre
as histórias apresentadas, uma foi a imagem do Robinho, jogador de futebol em uma imagem de
2009 comemorando um gol. O grupo nomeou a imagem com “O sonho do menino”. Na narrativa do
grupo, disseram que Robinho era um menino negro, pobre e que morava na periferia e seu sonho era
ser jogador de futebol. Robinho conseguiu o que muitos meninos pelo Brasil a fora não conseguem,
uma oportunidade.
Outro trabalho mostrava a imagem de pessoas fazendo manifestação. O grupo intitulou a imagem
como “O protesto”. Disseram que eram professores que estavam com os pagamentos em atraso e
foram para as ruas buscar pelos seus direitos e reivindicar melhorias no ensino. A intenção foi fazer
os alunos interpretarem as imagens e dialogar com os elementos que contenham a imagem, fazendoos reconhecer outras maneiras de manifestação por parte dos grupos sociais.
Uma das imagens trazia o grafite de uma criança com mascara de ar e um pano de fundo cinza e
segurando uma flor. Outra imagem mostrava uma criança em condições de miséria e no prato, no
lugar de comida, uma bola de futebol. Contra a violência policial, uma menina revistava um oficial ao
lado de um fuzil quebrado. Para expressar o quanto a aparência não importa, a imagem de uma
mulher negra com o cabelo armado com escritos dizendo que não tem vergonha do seu cabelo, mas
sim do preconceito das pessoas, foi exibida.
Após analisarmos as imagens, exibimos a letra de duas músicas e as colocamos para tocar. “Racismo
é burrice” do cantor de rap Gabriel o Pensador e “Não é sério”, música da banda de rock Charlie Brown
Jr, com participação de Negra Lee, também cantora. Da mesma forma que as imagens mostraram
possibilidades para as manifestações e inquietações dentro da sociedade, as músicas também são
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um instrumento de manifestação cultural por parte da sociedade, e, nos casos apresentados, uma
forma de dizer que as coisas estão erradas a partir do ponto de vista de que escreveu a letra da
música.
No dia 09/06/2015, ao dar seguimento ao planejamento, a atividade de análise de músicas fez com
que a turma se organizasse em grupos. Para cada grupo foi entregue a letra de uma música de cunho
ideológico e social, retratando algum tipo de problema. Os alunos tinha que mobilizar o tema principal
da letra da música, os problemas levantados e as soluções apresentadas. Na ausência de soluções
para esses problemas, os alunos poderiam escrever soluções a partir do ponto de vista do grupo,
elencando as possibilidades para resolvê-los. Por fim, fechando o planejamento, os alunos
apresentaram suas letras para os colegas da turma. Em linhas gerais, as letras circulavam em torno
da desigualdade social, pobreza, violência policial e homofobia. Os alunos conseguiram, pelo que
percebemos, construir a noção de respeito e de igualdade perante a sociedade, sem distinção de
classe, etnia e cor.
A partir das análises realizadas no processo das sequências didáticas, percebemos que a turma
possui alunos de faixa etária diversa, variando entre 12 e 16 anos. A turma possui alunos com laudo
médico referente à dislexia e agressividade, situações essas que a professora da turma nos auxiliou
durante as atividades. Essa divisão da turma em grupos fez com que a necessidade de apreender a
atenção fosse voltada para o grupo e não para um aluno em específico, salvo algumas exceções. Em
linhas gerais, alguns alunos possuem dificuldades na aprendizagem, mas todos colaboram,
prestaram a atenção nas aulas e participaram das atividades propostas. São extremamente
participativos e possuem o hábito de perguntar e colaborar.
Resultados Alcançados/ minha postura como futuro/a professor/a na aula de história.
É possível perceber que uma metodologia especifica não se faz dominante em todas as aulas, muito
menos para cada turma. Mas percebo que a interação entre professor e aluno se faz por meio do
respeito – respeite para ser respeitado -, assim, o diálogo se faz necessário para melhor relação entre
as partes. Partindo desse pressuposto, fazer uso de linguagem clara, atividades que saem do básico
(que é o que o aluno sempre espera encontrar ao chegar à sala de aula). Atitudes para momentos
específicos de balburdia e descontrole da situação, por mim, devem partir de um tom de voz firme
que não seja necessariamente um grito ou tom alto de voz. Da mesma forma que não gosto de ouvir
gritos, os alunos também não devem gostar, além do que já devem se confrontar com situações
corriqueiras que envolvam situações de imposição, pressão e até de violência. A sala de aula não tem
espaço para essas atitudes. Penso que como professor, devo deixar isso bem claro em nossas
relações.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O presente trabalho visa apresentar as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência – PIBID/CAPES – na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Campus Naviraí
– para atuação de futuros professores em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental em uma
escola pública da rede municipal.
Dessa forma, vale ressaltar que o grupo se constitui de oito acadêmicas do curso de Pedagogia, uma
professora supervisora e um professor coordenador das ações de intervenção na escola parceira.
As atividades de iniciação à docência tem como foco o aprimoramento das competências didáticopedagógicas para a prática de formação. Dessa maneira, evidenciaremos algumas reflexões teóricas
buscando identificar até que ponto a experiência das reuniões dialogadas vem contribuindo na
perspectiva das bolsistas, para superar o distanciamento entre os espaços de formação e do exercício
profissional.
Nesse contexto apresenta-se como uma proposta de valorização da formação inicial docente, tendo
como um de seus objetivos, segundo o Decreto nº 7219 (BRASIL, 2010), incentivar os jovens a
reconhecerem a relevância social da carreira docente; promover a articulação teoria-prática e a
integração entre escolas e instituições formadoras; e contribuir para elevar a qualidade dos cursos
de formação de educadores e o desempenho das escolas nas avaliações nacionais e,
consequentemente, seu IDEB.
Para tanto, o objetivo do PIBID é contribuir para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos
graduandos, possibilitando uma experiência além da oferecida no estágio obrigatório do curso de
Pedagogia.
Referencial teórico: contribuições dos autores para a formação de professores
Em nossos estudos contamos com as contribuições teóricas de autores como: Gatti (2003), Pimenta
(1997), Sacristán (1991) e Lima (2004), tecendo a relação entre o conhecimento acadêmico e a
experiência real da escola.
Gatti (2003) ao discutir as diferentes tendências metodológicas na pesquisa em educação, com
ênfase na formação de professores descreve o movimento histórico das pesquisas no Brasil,
apontando as questões de identidade do professor com uma abordagem mais culturalista e
antropológica. A autora aponta os problemas metodológicos de maneira geral na produção de
conhecimentos em educação.
Pimenta (1997) aborda a sistematização dos fundamentos teórico-metodológicos, fazendo assim,
uma análise das práticas docentes, resignando os processos formativos, colocando as práticas
escolares do professor como parte central de análise.
Lima (2004) possibilita questionamentos sobre o “choque da realidade” termo utilizado por
Huberman (1999), período esse relatado no início da carreira docente, sendo a fase mais difícil e
sofrida da trajetória, onde considera como principal característica a passagem de estudante a
professor, que começa durante o processo de formação inicial, por meio da realização de atividades
de estágio e práticas de ensino.
Sacristán (2010) dialoga com as principais tendências investigativas na formação de professores e
suas distinções de docência no ensino fundamental e no ensino superior, evidenciando as diferenças
de status na categoria de ensino, porém garantindo aos dois a mesma importância.
A partir dos autores citados a proposta de trabalho fundamenta-se em uma dinâmica colaborativa por
meio das discussões para implementar o processo de iniciação à docência. O resultado do trabalho
colaborativo durante o gerenciamento do grupo permite discutir sobre teoria e prática relacionando à
vivência da escola e possibilitando a conciliação da formação inicial e continuada (bolsistas e
supervisora) no desenvolvimento profissional.
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Sendo assim, às reuniões de gerenciamento do PIBID aprofundaram seus debates na formação
docente possibilitando a interação do grupo a partir do referencial teórico. Os questionamentos
lançados nos encontros geraram várias interpretações e novos questionamentos, haja vista que a
iniciação à docência não é uma tarefa fácil.
Assim, Gatti (2010, p. 06) enfatiza que:
Estamos assumindo que o papel da escola, e dos professores, é o de ensinar-educando, uma vez que
postulamos que sem conhecimentos básicos para interpretação do mundo não há verdadeira
condição de formação de valores e de exercício de cidadania.
Nesse contexto, consideramos que o aprofundamento na temática, formação inicial de professores,
garantiu um fortalecimento das ações do grupo com relação ao processo de observação e intervenção
na escola. Percebemos que as dúvidas geradas pela falta de conhecimento ou experiência é um
processo natural que passa o profissional no início da carreira.
Pimenta (1997, p. 06) discorre sobre a sistematização da formação de professores iniciantes,
apontando que:
Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização
dos alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura que desenvolva, nos alunos,
conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem, permanentemente, irem
construindo seus saberes fazeres docentes, a partir das necessidades e desafios que o ensino, como
prática social, lhes coloca no cotidiano.
De forma que, Lima (2004), expõe sobre a abrangência do ensino e da aprendizagem e as dificuldades
do professor iniciante, seus medos e os períodos de descobertas.
[...] a experiência do começo da carreira pode ser vivida pelos professores como fácil ou como difícil.
Os que a consideram fácil associam-na com a manutenção de relações positivas com os estudantes,
com um domínio do ensino e manifestam entusiasmo. Os que a vivem como difícil, negativa, referem
uma carga de trabalho excessiva, ansiedade, dificuldades com os alunos, vivência de um sentimento
de isolamento etc. (HUBERMAN,1995, apud, LIMA et al, 2004, p.142).
Nesse contexto podemos considerar a importância do PIBID na formação dos acadêmicos de
Pedagogia, pois os mesmos já estariam vivenciando o período do “choque com a realidade” e darão
início a suas carreiras no magistério com uma bagagem maior de informações e experiências que
contribuem para seu aperfeiçoamento profissional.
Dessa forma, aproximar os diferentes espaços de formação e promover a inserção dos alunos de
licenciatura em escolas públicas, ainda durante a formação inicial, resulta no estreitamento das
relações entre teoria e prática, sugerindo novas possibilidades de formação, com maior articulação
entre os espaços de aprendizado da docência.
Consideramos, assim como Canário (2001, p. 40), que:
[...] a prática profissional, no quadro da formação profissional inicial de professores, ganhará
em ser entendida como uma tripla e interativa situação de formação que envolve, de forma
simultânea, os alunos (futuros professores), os profissionais no terreno (professores
cooperantes) e os professores da escola de formação.

A partir da afirmação acima, os acadêmicos bolsistas do PIBID, têm a oportunidade de conhecer as
práticas escolares por meio de experiências que ultrapassam a carga horária dos estágios obrigatórios
reconhecendo a importância do programa enquanto proposta de iniciação a docência.
Justificativa da atividade proposta
A proposta de trabalho através das discussões teóricas do grupo PIBID se justifica na medida em que
procura aprofundar os estudos sobre a prática docente e oportunizar a vivência das acadêmicas com
a realidade da sala de aula.
Um dos diferenciais do Programa é a concessão de bolsas também para os professores de escolas
públicas que acompanham as atividades como supervisores e atuam como formadores no processo
de iniciação à docência dos futuros professores.
Desse modo, é importante ressaltar que os professores de Educação Básica são inseridos nas
políticas de fomento, criando-se um elemento de articulação entre as Instituições de Educação
Superior (IES) e as escolas. Possibilitando que o professor da sala tenha contado também com a
universidade, fazendo com que a formação se consolide em um ciclo de troca de conhecimentos.
A formação geral do grupo visa priorizar os estudos a fim de melhorar a prática dentro da sala de aula,
para isso utilizamos autores que dão embasamento teórico/metodológico para corroborar a ação.
Descrição da atividade desenvolvida
As reuniões de gerenciamento do grupo objetivaram aprimorar a atuação dos bolsistas durante as
intervenções nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, os estudos partem de encontros
semanais com duração média de 3 (três) horas, por meio de um planejamento de atividades
quadrimestral que visa promover ações oportunizando momentos em que as acadêmicas, a
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professora supervisora e o coordenador de área discutem e relacionam teoria e prática a partir das
discussões acadêmicas e dos dados descritivos desde as observações até as intervenções realizadas.
Cabe acrescentar a relevância desse processo para as estudantes de licenciatura em Pedagogia, pois
proporciona estar em contato com uma sala de aula ainda na graduação e permite uma formação
ampla, diferenciada e situada no lócus de aprendizagem da docência.
No resultado dos estudos, notamos que na aproximação entre universidade e a escola possibilita a
criação de condições favoráveis à inserção dos professores em formação no ambiente escolar, o PIBID
tem um potencial transformador que pode beneficiar ambas às instituições, contribuindo para um
espaço privilegiado de trabalho e de formação.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
O período inicial de inserção no ambiente escolar é de tensão e insegurança, à medida que os
primeiros contatos ocorrem, o papel dos acadêmicos vai se tornando mais claro para as escolas e
para os próprios bolsistas, as expectativas iniciais se modificam. O conhecimento mútuo permitiu a
construção de novas formas de convivência e o estabelecimento de relações mais igualitárias entre
saberes diferentes.
Outro aspecto fundamental nesse aprendizado da docência foi à reflexão sobre o próprio processo de
aprender a profissão. Nesse sentido, podemos entender que a participação no PIBID favoreceu, na
percepção das estudantes, na construção de uma profissão docente.
As vivências evidenciaram a dimensão reflexiva sobre o significado do ser professor, que vai se
constituindo no enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar e na complexidade que envolve o
trabalho do professor e a constituição dos saberes.
Em suma, a relação dos textos que estudamos, juntamente com as práticas de iniciação à docência
proporcionou uma reflexão sobre a pluralidade da prática docente e a compreensão de que o
professor exerce um papel fundamental, e contribuiu para a construção do que é ser professor,
fazendo assim um trabalho colaborativo entre escola e universidade.
Avaliação do impacto da atividade desenvolvida
Entendemos que o movimento no qual os conhecimentos profissionais vão sendo construídos e
reconstruídos nas situações da docência, submetidos à reflexão crítica fundamentada na teorização
e alimentada pela experiência, surge também um espaço de construção de um novo conhecimento,
produzido nas relações entre instituições e sujeitos, integrando os diferentes saberes que constituem
o conhecimento profissional.
Essa compreensão só foi possível a partir do diálogo e reflexão permanentes realizados no contexto
dos encontros semanais do grupo com o professor coordenador, professora supervisora e as
acadêmicas bolsistas do programa.
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Introdução
Energia é a maneira como se exerce uma força, força moral, firmeza, vigor, força, segundo Aristóteles,
o exercício mesmo da atividade, em oposição à potência da atividade é, pois, à forma; energética,
propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho, transformáveis umas nas outras, e cada
uma capaz de provocar fenômenos bem determinados e característicos nos sistemas físicos. Em
todas as transformações de energia há completa conservação dela, isto é, a energia não pode ser
criada, mas apenas transformada (primeiro princípio da termodinâmica). Como funciona o sistema
elétrico no Brasil? O sistema elétrico do país é composto pelo Sistema Interligado Nacional (SIN), que
é uma grande rede de transmissão que permite o trânsito de energia entre as regiões do Brasil.
Quem participa do sistema elétrico brasileiro?
1. As geradoras, que produzem energia;
2. As transmissoras, responsáveis por transportar a energia do ponto de geração até os centros
consumidores;
3. As distribuidoras, que levam a energia até a casa do consumidor; A ANEEL (Agência Nacional de
Energia Elétrica) é o órgão regulador do setor vinculado ao Ministério de Minas e Energia;
4. O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) é responsável por coordenar e supervisionar a
operação centralizada do sistema interligado brasileiro;
5. A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) tem por função realizar estudos necessários ao
planejamento da expansão do sistema elétrico;
Por que o valor da tarifa de energia é diferente em cada estado do Brasil?
A tarifa é definida pela área de concessão, ou seja, território geográfico onde cada empresa
distribuidora fornece energia. Se a área coincide com a de um estado, a tarifa é única naquela unidade
federativa. Caso contrário, tarifas diferentes podem coexistir dentro de um mesmo estado. O valor da
tarifa é fixado pela ANEEL.
O que é embutido no custo da energia que chega ao consumidor?
A conta de luz inclui três custos distintos:
O valor da geração da energia comprada pelas distribuidoras para revender aos seus consumidores
é determinado em leilões públicos definidos pela ANEEL. O objetivo dos leilões é garantir a
transparência no custo da compra de energia promovendo melhores preços. Mesmo que você não
consuma energia elétrica na sua casa, quando sai de férias, por exemplo, você pagará para a
distribuidora o valor mínimo na fatura. Isso porque a empresa tem que manter o sistema elétrico e
sua estrutura funcionando, para que o consumidor possa utilizar a energia quando necessitar. É o
chamado custo de disponibilidade.
Quais tributos e encargos são cobrados na conta de luz?
No Brasil, os tributos estão embutidos nos preços dos bens e serviços. Ou seja, nas contas de luz,
água, telefone, na compra de produtos alimentícios, bens e serviços, o consumidor paga tributos que
são repassados aos cofres públicos pelas empresas que o arrecadam. Na conta de luz são cobrados
tributos federais, estaduais e municipais, que são:
1. Tributos federais: Programa de Integração Social (PIS) / Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). A soma dessas alíquotas é de cerca de 9%;
2. Tributos estaduais: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os valores do
ICMS cobrado na energia elétrica (residencial de baixa tensão) no estado de São Paulo são: consumo
de 0 a 90 kWh – isento; consumo de 91 a 200 kWh – 12%; consumo de acima de 201 – 25%;
3. Tributos Municipais: CIP ou COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública);
4. Encargos setoriais – a soma dos encargos é de cerca de 9% CCC (Conta de Consumo de
Combustíveis); ECE (Encargo de Capacidade de Emergência); RGR (Reserva Global de Reversão);
TFSEE (Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica); CDE (Conta de Desenvolvimento
energético); ESS (Encargos de Serviços do Sistema); P&D (Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética); ONS (Operador Nacional do Sistema); CFURH (Compensação financeira pelo uso de
recursos hídrico).
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Combate ao desperdício
A energia é produzida por meio da construção de hidrelétricas e centrais nucleares ou da utilização
de combustíveis fósseis em usinas térmicas, soluções caras e prejudiciais ao meio ambiente.
Entretanto, outra solução se oferece: a economia de energia por meio de bons hábitos por parte dos
consumidores e do desenvolvimento e difusão de novas tecnologias mais eficientes.
Alguns hábitos inteligentes:
- Adquirir produtos energeticamente eficientes e mantê-los adequadamente são atitudes
fundamentais para o combate ao desperdício de energia. Como exemplo, temos nossas geladeiras
que, em muitas situações, são menos eficientes que outros modelos disponíveis no mercado, como
os modelos japoneses, isto se dá devido à má qualidade ou a insuficiência dos isolantes térmicos que
quando expostos a altas temperaturas dos países tropicais não funcionam adequadamente, além
disso, o motor situado na parte inferior da geladeira aquece o ar e, como o ar quente sobe, ele aquece
o aparelho. Nos modelos de refrigeradores japonesas o motor se situa na parte superior e com isso,
consomem cerca da metade da energia dos modelos americanos de mesma capacidade. As
instalações clandestinas, os famosos “gatos” além de causarem risco à vida, deixam escapar corrente
aumentando o desperdício de energia. Muitos outros exemplos podem ser citados, mas,
resumidamente combater o desperdício é:
Usar a energia de forma inteligente;
Dar preferência a compra de produtos mais eficientes no consumo de energia;
Assumir o compromisso com a preservação do planeta;
Gastar somente o necessário, rompendo a resistência humana em esbanjar energia.
O cidadão pode fazer bastante para combater o desperdício de energia. Sua atuação reverte em seu
próprio benefício, pois representa em economia e melhoria de qualidade de vida. Economizar energia
elétrica é uma atitude inteligente que contribui para o desenvolvimento sustentável e o exercício
consciente da cidadania.
Atividade 01
Objetivo
•
Fazer com que os alunos identifiquem as taxas que são cobradas nas contas de energia
elétrica e o tipo de medidor de energia utilizado em sua residência;
•
Trabalhar conteúdos matemáticos, tais como: regra de três simples e composta, divisão,
subtração e frações.
Explicação
• Nesta etapa, começaremos com uma breve discussão sobre o tema transversal - Meio Ambiente
(Energia elétrica). O objetivo é fazer com que os alunos citem exemplos sobre economia e desperdício
de energia. Após esta discussão,serão apresentadas aos alunos tabelas de consumo de aparelhos
eletroeletrônicos e seus gastos diários e mensais, bem como o funcionamento de medidores e como
identificá-los. No desenvolvimento da atividade serão utilizadas contas de energia das residências de
alguns alunos voluntários.
Desenvolvimento
1. Identificar o tipo de medidor de energia de sua residência e os eletroeletrônicos que mais
consomem na tabela de consumo mensal.
2. Calcular o consumo diário por eletroeletrônicos.
3. Fazer uma lista de todos os eletroeletrônicos de sua residência especificando o seu consumo diário
e mensal.
Atividade 02
Objetivo
•Trabalhar as diversas formas de economia de energia, evitando o consumo excessivo e a
conscientização de familiares e vizinhos.
Explicação
•A atividade possibilita que o aluno perceba a importância de conhecer o detalhamento da conta de
energia elétrica, bem como as taxas cobradas, criando assim a consciência de economizar em sua
residência e estender esses conhecimentos aos seus familiares e vizinhos.
Desenvolvimento
1. Identificar os aparelhos que mais consomem energia em sua residência, fazer o cálculo de
consumo em reais (R$) e questionamento de como reduzir de forma inteligente esse valor;
2. Utilizar os conhecimentos adquiridos durante a aula, fazer um breve resumo sobre o tema e o que
mais lhe chamou atenção.
Perspectivas e Considerações
• Este trabalho tem por finalidade apresentar atividades e contribuições relativas ao cotidiano do
aluno em sua residência no consumo de energia elétrica, envolvendo alguns conteúdos matemáticos,
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tais como: regra de três simples e compostas divisão, subtração e frações. Esclarecemos que para o
desenvolvimento dessas atividades deverá ocorrer durante o processo de aprendizagem uma
ação/reflexão/ação.
A partir das atividades propostas, ressaltamos algumas considerações:
a) Inicialmente registramos que as atividades selecionadas e propostas não possuem caráter de
autossuficiência, necessitando das habilidades do aluno e do professor para fomentar a
aprendizagem e sua explicação em sala de aula;
b) Necessidade de adaptações dessas atividades para sua aplicação em sala de aula. Mais uma vez
deverá haver habilidade do professor, considerando variáveis para o sucesso do trabalho planejado;
c) Sobre o ensino do cálculo de gastos de energia elétrica, as atividades demonstram potencial na
construção de situações problemas e metodologias para o ensino de conteúdos de matemática;
Cabe frisar que este trabalho não contempla toda a complexidade do uso da matemática na prática
docente. Por outro lado, ele é campo aberto de perspectivas para a pesquisa sobre o ensino da
matemática, ajudando no enriquecimento dos conteúdos abordados em sala de aula.
Referências
FREIRE, Paulo Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa / Paulo Freire. – São
Paulo: Paz e Terra, 1996. – (Coleção Leitura)
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As ações do pibid na escola
A escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade é a parceira do PIBID/UFMS de Matemática 2015, e
está localizada no município de Aquidauana/MS. A escola tem aproximadamente mil alunos, divididos
em Ensino Fundamental, do primeiro ao nono ano, e Ensino Médio, dividido nos três turnos. O
PIBID/UFMS/Matemática é composto com a seguinte dinâmica: 10 Pibidianos que estão divididos
dois a dois em 5 turmas do Ensino Médio, atuando tanto na aula de Matemática quanto na aula de
Raciocínio Lógico. Esta dinâmica ainda envolve a troca de alunos do PIBID, nas turmas, ou seja, há
uma rotatividade para que cada bolsista tenha contato com o conteúdo, mesmo que parcial, de todas
as turmas do ensino médio.
O trabalho desenvolvido pelos integrantes do projeto consiste em participar das várias atividades
docentes dentro da escola, desde o planejamento das aulas, das aulas propriamente ditas, das
semanas pedagógicas assim como, de atividades específicas propostas pelo grupo. O trabalho aqui
proposto relata as aulas compartilhadas de Raciocínio Lógico que foram desenvolvidas pelos bolsistas
do PIBID.
FIGURA 1. Vista frontal da Escola Estadual Professora Dóris mendes Trindade
Aula compartilhada
A aula compartilhada nos 1º anos “A” e “B” abordou conceitos de Razão e Proporção, conteúdo
estudado na aula de Raciocínio Lógico. Planejamos a aula compartilhada sem fugir do planejamento
das supervisoras, sendo o mesmo planejamento para os dois primeiros anos do Ensino Médio, como
foi proposto na reunião, juntamente com os outros Pibidianos, a coordenadora e as supervisoras.
Sabendo que teríamos, só um tempo para aplicar a aula planejada, a professora da aula anterior
cedeu-nos 5 min da sua aula para montarmos o vídeo. Isso nos ajudou a manter os alunos em sala,
visto que na troca de professores costumam sair da sala, demorando para retornarem, o que
dificultaria o cumprimento do nosso planejamento.
Iniciamos a aula assistindo o vídeo “Matemática na vida- razão e proporção” (NETO, 2012). Todos os
alunos prestaram atenção, atitude diferente do habitual. Após o término do vídeo explicamos os
conceitos de razão e proporção expondo exemplos no quadro negro da seguinte forma:
Razão: é a divisão ou relação entre duas grandezas.
Grandeza: é uma relação numérica estabelecida com um objeto. Assim, a altura de uma árvore, o
volume de um tanque, a quantidade de pães, entre outros, são grandezas. Grandeza é tudo que nós
podemos contar, medir, enfim, enumerar.
Exemplo: se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de
meninos e o número de meninas?
Proporção: é a igualdade entre as razões.
Exemplo: meu carro faz 13 km por litro de combustível, então para 26 km preciso de 2l, para 39 km
preciso de 3l, e assim por diante.
1ª situação:
2ª situação:
Observe que, se multiplicar em cruz o resultado será o mesmo
Numa proporção, quando multiplicamos em cruz, o resultado é o mesmo. Mas além desta
propriedade, temos outras que serão de suma importância:
Numa proporção quando somamos termo a termo: , a razão se mantém.
Numa proporção quando subtraímos termo a termo: , a razão se mantém.
Dada às proporções:
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Após passarmos o conteúdo no quadro, pudemos discutir sobre o assunto e perceber que para os
alunos este assunto não traria dificuldades, pois lembraram até que já haviam estudando-o no sétimo
ano.
FIGURA 2. No primeiro quadro os alunos assistindo o vídeo proposto e no segundo quadro os conceitos
e exemplos passados.
Após este primeiro momento, realizamos as seguintes ações:
Distribuímos uma fita métrica para cada dupla. Disponibilizamos um tempo para efetuarem algumas
medições. O objetivo era que cada um verificasse a presença da razão áurea no corpo humano por
meio de medições e comprovando com cálculos em seu caderno. Os itens foram passados na lousa
para não perdermos muito tempo.
Utilizamos um recurso para discutir razão e proporção, neste caso a razão áurea, o que é citado no
vídeo apresentado aos alunos. Optamos por este vídeo, por trazer a história da razão áurea, e como
a matemática, ou melhor, proporção, está escondida no cotidiano e em áreas de trabalho distintas.
Figura3: Utilizando a fita métrica no desenvolver da atividade.
A altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão.
A altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça.
A medida da cintura até a cabeça e o tamanho do tórax.
A medida do ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo à ponta do dedo.
O tamanho dos dedos e a medida da dobra central até a ponta.
A intenção com esta dinâmica era tornar a aula mais dinâmica trazendo exemplos concretos e de fácil
manuseio pois estaríamos com tempo reduzido, um espaço (sala de aula) pequeno e com dificuldades
no uso da tecnologia disponível na escola. Deixando claro que utilizamos a Proporção Áurea como um
modelo de Razão e Proporção, sem nos preocuparmos com demonstrações.
Após o termino dos cálculos, foi perguntado: o que a dupla verificou e concluiu?
Cada dupla conseguiu chegar a um valor com três casas decimais 1,618. Em seguida observamos
que o resultado encontrado se tratava do número de ouro e definimos a Razão Áurea. No entanto, o
objetivo maior era que os alunos saíssem da aula sabendo os conceitos e propriedades de razão e
proporção, com aplicações no dia – a – dia.
Considerações finais
Nesta ação, pudemos perceber uma grande participação dos alunos envolvidos no desenvolvimento
da atividade proposta e satisfação com os resultados obtidos na finalização da atividade, pois
conseguimos ter um feedback, conversando com os alunos e a professora regente.
Criamos diversas situações didáticas, da que a professora da sala apresenta, buscamos criar um
ambiente que propiciasse uma apropriação significativa do conteúdo, percebemos que os materiais
didáticos se tornaram ferramentas indispensáveis que os materiais didáticos se tornam ferramentas
indispensáveis nessa ação, como é o caso da fita métrica.
O trabalho realizado apontou e proporcionou resultados positivos, uma vez que experimentamos a
satisfação do dever cumprido de todos os envolvidos, alunos, professores, e em particular nós
bolsistas que tivemos oportunidade de vivenciar a pratica a docência.
Referências
NETO, M. Conceito no dia-a-dia (matemática na vida: razão e proporção). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=OD34hkImSa0> Acesso em: 10 de junho de 2015.
ALMEIDA, F, G. WAGATSUMA, A, J. Plano de atividade (PIBID/UNESPAR). RAZÃO E PROPORÇÃO. 8º e
9º anos. Edital PIBID- 2012.
Data de postagem do trabalho: 10/15/2015 6:27:24 AM
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Ensinar Matemática para alunos surdos: desafio ou motivação.
Matemática - CPPP
MORATO PINTO, G.
moratomatematica@hotmail.com
TORALES, J.
SANTOS, A. dos
SALDANHA, B. J. da S.
Palavras-chave: Alunos Surdos; Inclusão; Ensino e Aprendizagem de Matemática.
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este trabalho surgiu a partir do nosso contato, como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIBID, numa escola pública em Ponta Porã que é referência em inclusão de
alunos surdos aqui no município e nossa proposta é pesquisar métodos de ensinar matemática para
alunos surdos e investigar quais estão sendo utilizados no processo de ensino aprendizagem para
alunos com deficiência auditiva, levando em conta os aspectos referentes à cultura surda, dando
ênfase as características e singularidades dessas pessoas, pois as dificuldades encontradas tanto
por alunos, quanto por professores, relacionadas ao ensino de Matemática, são perceptíveis
Declaração dos Direitos Humanos e reiterados nas políticas educacionais dos países, porém, ainda
existem milhões de crianças e adultos que são excluídos por estarem em condição de deficiência.
Além disso, preocupa-nos quando falamos de alunos com algum tipo de deficiência e essas
dificuldades se ampliam em todos os sentidos, sejam elas no ensino ou na aprendizagem. E num
futuro próximo será nossa realidade, por isso devemos estar preparados para a inclusão dos
indivíduos em condição de surdez. A educação inclusiva aspira fazer efetivo o direito à educação, a
igualdade de oportunidades e de participação. O direito de todas as crianças à educação encontra-se
consagrado nas metas do Plano Nacional de Educação – PNE, uma das que é que toda a população
de 4 a 17 anos em condição de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação deve ter acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, de preferência na rede regular de ensino. Com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos
ou conveniados. O processo educativo para os surdos incide não somente na escola, mas nas
experiências de aprendizagem cotidianas, estabelecendo vínculos entre os conteúdos escolares e o
desenvolvimento social dos alunos. O objetivo deste trabalho é conhecer as práticas e estratégias
metodológicas para trabalhar com esses que encontram em condição de surdez e avaliar o quanto o
curso de licenciatura nos capacita para lidar com este público.
Introdução
A ideia de abordar esse assunto se deu com nosso ingresso como bolsistas acadêmicos no subprojeto
PIBID de Matemática em uma escola estadual participante do subprojeto, sendo esta uma escola
considerada inclusiva, despertou-nos o interesse de pesquisar metodologias que podem ser utilizadas
e quais estão sendo utilizadas na escola parceira no processo de ensino e aprendizagem para alunos
em condição de deficiência auditiva.
Nosso objeto de pesquisa é as crianças surdas, pois muito nos preocupou vivenciar essa realidade
na escola e propomos investigar de que forma podemos ensinar matemática para esses alunos de
acordo com as suas necessidades. Apesar de existirem leis que os protegem, o atendimento aos
alunos surdos não pode ser considerado adequado, nem por parte dos professores, nem por parte
dos familiares. O que se percebe é que esses alunos possuem dificuldade na inserção e nos
problemas de inclusão, além das dificuldades na leitura e escrita e ainda são marginalizados, tanto
na escola quanto no seio familiar.
Diante desse panorama realizamos uma pesquisa para verificar quais ferramentas podem interferir
de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem. Para a pesquisa utilizamos materiais
concretos, sendo esses, três teodolitos, figuras triangulares, e barbante, para a intervenção no
aprendizado de ângulos, as atividades foram desenvolvidas em três dias, onde no primeiro foi
realizada avaliação diagnostica e intervenção, segundo dia intervenção, e por ultimo uma pósavaliação.
Referencial teórico: algumas considerações
O uso de diferentes ferramentas para o ensino de Matemática é um assunto discutido entre os
autores que estudam esse tema e em sua maioria eles são favoráveis à utilização de vários tipos de
práticas desde que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.
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Para isso é necessário que o professor busque o tempo todo, novos conhecimentos, durante sua
carreira. De acordo com Nóvoa (2008), o professor deve acima de tudo ser um pesquisador, pois deve
refletir sobre suas práticas, nesse contexto deve ter em mente a necessidade de se colocar em uma
postura norteadora do processo pedagógico. Torna-se relevante perceber que essa prática em sala
de aula tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual de seu aluno, levando em
consideração seu foco de crescimento intelectual.
Nesse contexto, o papel do professor é promover e estimular o desenvolvimento do aluno conduzindoo e estimulando-o, tanto quanto possível, ao melhor desse aluno. Desta forma é necessário que o
professor esteja preparado para atingir seus objetivos muitas vezes buscando alternativas
metodológicas através de pesquisa e estudo, porém muitas vezes isto não ocorre, dificultando ou até
muitas vezes levando o aluno ao fracasso no processo de ensino aprendizagem. Para Miranda e
Miranda (2011, p. 34):
Alguns professores pensam que ter somente o domínio do conteúdo é suficiente para ser um
bom educador. No caso de alunos com surdez, acrescentam ainda o uso da linguagem de
sinais. Cria-se assim a ilusão de que o conteúdo e a linguagem adequada são o bastante para
o processo de ensino-aprendizagem.

O papel do educador vem mudando, o professor precisa passar do querer fazer para o saber como
fazer, atendendo as reivindicações e necessidades populares que estão sendo cada vez mais
exigentes com relação ao ensino, e se tratando de ensino e aprendizado para surdos o “saber fazer”
é no mínimo uma necessidade.
Outro ponto relevante que devemos considerar é a comunicação como ponto de partida para auxiliar
no processo, inclusive matemático. E em se tratando de ensino para alunos surdos torna-se ponto
importante para sua aprendizagem. Nesse sentido observamos que é indispensável o aprendizado
em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tanto na formação docente, como em outros níveis de ensino.
A discussão e estudo do tema processo de ensino aprendizagem de pessoas em condição de
deficiência auditiva inclusos para futuros licenciados tanto em matemática quanto em qualquer outra
área, deve prepará-los de forma que consigam compreender maneiras de tratamento para a
diversidade de alunos.
Segundo o artigo 8º da Lei 7.853/89, “as escolas públicas ou privadas não podem recusar a matrícula
de um aluno deficiente físico”. Temos ainda que “É dever da escola se organizar de uma maneira que
assegure condições necessárias para que o aluno obtenha uma educação com qualidade” (SOUZA,
2009, p. 6). Para isto é necessário investimentos em capacitação e materiais para o atendimento
deste público.
Além disso, com o ensino da disciplina de matemática, existe outro fator complicador, que é
desmistificar que a Matemática é um bicho de sete cabeças, é uma matéria difícil, só aprende quem
já nasce com o dom para cálculos, dentre outros. Para trabalhar com toda essa problemática para
Miranda e Miranda (2011), os professores devem ter um bom equilíbrio emocional para trabalhar
com alunos surdos, e devem saber lidar com situações problemáticas que lhe apresentem com
serenidade, tolerância e compreensão, ter uma boa formação, mas nem sempre às universidades
oferecem essa formação.
Nesse sentido, é preciso que o professor esteja se capacitando continuamente e também é
necessário conhecer a realidade de cada aluno. “Temos que tentar sentir o mundo só pela visão,
perceber como seria assistir uma aula expositiva sem utilizar a audição, para assim propormos
metodologias que incentivem e incluam esses alunos” (MIRANDA E MIRANDA, 2011, p. 32).
O professor deverá ter sensibilidade de imaginar como funciona o mundo dos surdos, e planejar suas
aulas a partir dessas situações. Onde devido à falta de recursos visuais os livros didáticos e
planejamentos de matemática estão em descompasso com o novo contexto educacional inclusivo,
principalmente quando no que refere ao ensino e a aprendizagem dos alunos surdos.
Descrição das atividades desenvolvidas
As atividades foram desenvolvidas na escola parceira, nos dias 17, 19 e 24 de Agosto de 2015, onde
somente uma das três alunas convidadas se fez presente, as atividades foram aplicadas sob nossa
orientação, não foi utilizada a intervenção do interprete para facilitar a comunicação, a aluna em
condição de surdez total, que está cursando o 6º ano do ensino fundamental, esteve presente nos
três dias da aplicação do trabalho. O conteúdo escolhido a ser trabalhado foi ângulos, este de acordo
com o referencial curricular do estado deverá ser explanado pelo professor de matemática no terceiro
bimestre, a metodologia escolhida foi o uso do material Concreto.
Avaliação diagnostica e intervenção
No dia 17 iniciamos as atividades onde utilizando três triângulos distintos foi solicitado a aluna que
utilizando um transferidor medisse os ângulos internos de cada triângulo e registrasse em uma folha,
ao dar inicio nessa atividade podemos avaliar que a aluna não possuía qualquer tipo de conhecimento
sobre tal assunto, realizamos uma breve explicação sobre ângulos utilizando o material, utilizamos a
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explicação visual com o pouco conhecimento da LIBRAS que possuímos, após explicação a aluna
mediu e registrou todos os dados que ela encontrou, após solicitamos que ela somasse os ângulos
internos de cada triangulo.
Nesta aula utilizando barbantes trabalhamos ângulos complementares e opostos pelo vértice e
apresentamos a ferramenta teodolito, a qual facilitou para realizar a medida dos ângulos na atividade
proposta.
O teodolito
No dia 19 realizamos uma atividade na quadra esportiva, a atividade foi dividida em duas etapas,
primeiramente solicitamos para que a aluna realizasse a medição dos ângulos presentes na trave
incluindo o entre a trave e o solo, a segunda etapa foi a de realizar uma atividade semelhante, porem
desta vez utilizando a diagonal do ginásio, a partir dos ângulos obtidos no decorrer das atividades
foram explicadas as nomenclaturas dos ângulos reto, agudo e obtuso.
Pós-avaliação
No dia 21 do referente mês foi realizada uma avaliação escrita com objetivo de verificar o
desenvolvimento do aprendizado com relação ao conteúdo ensinado, a partir desta os resultados
obtidos foram considerados positivos. Também uma avaliação do trabalho dos pibidianos pela aluna,
na qual ela destacou que alcançou o aprendizado com a abordagem tomada pelos professores, porém
destacou que a falta da comunicação dificultou um pouco.
Considerações finais
O aluno Surdo possui limitações na percepção sonora da vida, e esse fato confronta-se com inúmeras
barreiras que lhe dificultam a integração plena e de sucesso, a que, como qualquer outro, tem direito.
Assim, mais uma vez, a questão comunicativa está presente na elocução dos fatos que compõem a
função social dos surdos. Com pequenas adaptações como o uso, além da língua (LIBRAS) e material
lúdico, que servem como ponte entre conhecimento do professor ouvinte e intermediador do processo
de aprendizagem dos surdos, tornando-se possível alcançar o raciocínio lógico matemático do surdo.
No desenvolvimento das atividades ficou evidente que o não domínio da LIBRAS pelos professores
dificultou a orientação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Apesar das dificuldades
encontradas na comunicação, os resultados foram considerados satisfatórios, devido ao uso de
materiais extremamente visuais, que também foram manuseados pela aluna, facilitando a
compreensão do conteúdo.
No intuito de melhorar a educação, e, realmente incluir esses alunos na escola e no efetivar um
processo de aprendizagem, é necessário que os futuros professores do ensino básico tenham melhor
acesso a uma preparação adequada em relação à Educação Especial.
Nesse contexto, as instituições de ensino superior deverão estar capacitando os futuros professores
para atender esta comunidade.
Referências
BRASIL. Decreto n.º 5.626. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art.18 da Lei n.o 10.098 de 19 de dezembro de 2000.
Diário oficial da União, Brasília, DF, 22 dez. 2005.
Declaração Universal dos Direitos Humanos.(1948). Disponível em: <http://portal.mj.
gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm.>. Acesso em: 15 ago. 2014.
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Acesso em: 28 abr. 2014
Data de postagem do trabalho: 10/8/2015 10:35:22 PM

Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
177

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Entre contos e hipercontos: o enfrentamento do bullying na escola
Letras/Inglês - CCHS
SOARES, C. L.
cassiasoares1327@gmail.com
RIBEIRO, J. B.
Palavras-chave: TICs; Hiperconto; Bullying
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Na atualidade, as novas tecnologias de informação e de comunicação (TICs) têm exigido práticas
letradas que demandam uma mudança nas práticas canônicas efetuadas pelos protagonistas do
contexto escolar. As TICs trouxeram para o cenário escolar textos multimodais e multissemióticos que
unem imagens estáticas e em movimento com áudios, cores e links.
Desse modo, os multiletramentos preparam os alunos para interações em que sejam necessárias
posturas mais contemporâneas de leitura e escrita, mais especificamente situações que englobem o
estudo da língua e o estudo dos gêneros. Ao partir da afirmação de que os gêneros promovem a
interação entre os sujeitos, é preciso que o professor estruture as práticas de linguagem, para que
haja um avanço no domínio dos gêneros socialmente circulantes, adequando-os para o trabalho em
sala de aula.
Assim, analisar os usos sociais da escrita e da leitura que alunos do Ensino Fundamental realizam no
seu dia a dia torna-se urgente e também um duplo desafio, uma vez que há uma grande falta de
materiais que explorem as práticas discursivas já utilizadas pelos alunos e pela necessidade de que
tal trabalho evite a dicotomia digital versus não digital, sendo que os alunos transitam nos dois
ambientes o tempo todo.
Por conseguinte, trabalhar com multiletramentos normalmente envolverá o uso de novas tecnologias
de comunicação e de informação e caracteriza-se como uma proposta que parte da realidade social
dos alunos. Algo que sempre esteve presente na vida escolar do alunado é a questão da violência
escolar. O bullying é um termo de origem inglesa, e ainda sem tradução no Brasil, utilizado para
qualificar comportamentos agressivos no ambiente escolar. Os atos de violência ocorrem de forma
intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente
às agressões sofridas.
Em vista disso, a sequência didática Entre contos e hipercontos: o enfrentamento do bullying na
escola objetiva abordar os gêneros digitais, mais especificamente o hiperconto, não só com um olhar
mais voltado para a prática da sala de aula, mas também apontar as possibilidades de exploração da
recepção e da produção desse gênero por alunos do ensino fundamental. Além de discutir questões
acerca do enfrentamento da violência na escola.
Mediante a isso, o corpus elegido para ser trabalhado com os alunos foi o gênero digital hiperconto.
Este gênero é uma versão do conto canônico adaptado para a era digital. Porém, sendo ainda um
conto, requer narratividade, intensidade, tensão, ocultamento e autoria. O texto ainda deve ser o
cerne do hiperconto, preservando, assim, seu caráter literário.
Partindo disso, este projeto propôs atividades de discussão dos temas trabalhados em sala, como
bullying, seu enfrentamento e questões acerca da literatura digital. Apresentaram-se vídeos e
questões que exemplificavam a proposta desenvolvida, além de explorar e discutir com os alunos
exemplares da literatura digital, como o hiperconto de Marcelo Spalding Um estudo em vermelho.
Após isso, partiu-se para a produção escrita, em que os alunos produziram um conto baseado na
temática discutida ao longo das aulas.
Desta forma, tal sequência didática justifica-se, primariamente, quanto à sua eficiência em promover
a aprendizagem dos alunos da educação básica. Com base nisso, admite-se a necessidade de se
elaborar novas metodologias que reconheçam a importância do meio digital e os gêneros discursivos
de que ele dispõe e que permite abordar temas comuns a realidade dos alunos, além de trabalhar
práticas de leitura e escrita.
Do mesmo modo, a realização desse projeto fundamentou-se nos conceitos sobre multiletramentos
e gêneros discursivos desenvolvidos por Rojo e Moura (2012), Bakhtin (1997) e por publicações
organizadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público que abordam estratégias para se trabalhar
com o bullying em sala de aula.
Por fim, com a aplicação da sequência didática, percebeu-se uma maior participação dos alunos,
tanto nos debates quanto nas atividades propostas, uma vez que o tema e a produção textual estavam
em consonância com a realidade e interesse deles.
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Questões teóricas
Esta sequência didática fundamenta-se nas concepções de linguagem e gênero de Bakhtin (1997) e
procura desenvolver os multiletramentos por meio de um trabalho integrado com gêneros digitais e
não digitais. Empregou-se o conceito de multiletramentos, elaborado pelo Grupo de Nova Londres, o
qual se refere a duas multiplicidades existentes nas sociedades globalizadas, quais sejam: a
pluralidade cultural e a multimodalidade dos gêneros textuais que circulam nas mais variadas esferas
sociais de comunicação (ROJO; MOURA, 2012).
A integração do trabalho com os gêneros digitais e não digitais, aqui proposta, leva em consideração
tanto as semelhanças existentes entre os diferentes gêneros nos dois ambientes quanto o
reconhecimento de que o aluno deve ser capaz de eleger que gênero deve ser empregado em cada
contexto comunicativo. Para a execução desse projeto, foram selecionados os gêneros conto
(impresso) e hiperconto (digital).
Esta proposta dialoga diretamente com a concepção de Rojo e Moura (2012), por pressupor uma
imersão em práticas culturais de leitura e escrita digital, associando-as com outras manifestações
culturais (digitais e não digitais), por meio de análises sistemáticas dos dois gêneros analisados (conto
e hiperconto), ao considerar a diversidade de linguagens e as reais condições de produção e
circulação dos textos.
O gênero hiperconto caracteriza-se como uma versão do conto canônico para a plataforma digital.
Trata-se de um hipertexto digital, de tipologia narrativa, que permite a interatividade com o leitor, e
integra o uso de hiperlinks, imagens, sons, dentre outras semioses. A interação com o leitor, que
escolhe os caminhos e os rumos da narrativa de acordo com opções pré-estabelecidas pelo autor, se
dá nos conflitos gerados na narrativa.
Ou seja, a cada conflito, o leitor se vê diante de escolhas que deve fazer para dar continuidade à
leitura. Nesse sentido, em sala de aula, os professores devem partir dos letramentos que os leitores
já possuem, sem menosprezá-los ou criticá-los, e apresentar outros que vão sendo adquiridos e
potencializados à medida que os alunos interagem com as obras disponibilizadas na rede.
De acordo com Dias (2012, p. 102), as possibilidades oferecidas por esses gêneros digitais
contemporâneos, com uma estrutura narrativa multilinear, além de ampliar a participação do leitor
na produção de sentidos, convida-o a revisitar, ou a resgatar, a autonomia no processo de criação da
tessitura textual e, ainda, a interagir com o hipertexto. Esse processo vai além da interação homem e
máquina e é ampliado para a interação homem e conteúdo, homem e narrativa, homem e hipertexto.
Com relação à urgência do debate acerca da violência escolar, nos pautamos na Campanha Conte
até 10 (2013) do Conselho Nacional do Ministério Público. Tal campanha foi realizada nos cem
municípios brasileiros com os maiores índices de mortalidade infantil decorrente de homicídios,
situados em dezessete Estados. A divulgação da campanha foi realizada pelos promotores de Justiça
com atuação nas áreas da educação, da infância e juventude e com atribuições criminais.
Nesse contexto, o alto índice de violência no país é um tema que atinge a todos e pede providências
urgentes. A escolha pela vida e pela paz social é uma dessas decisões importantes, pois impacta
diretamente o âmbito escolar. O respeito à vida humana é uma atitude crucial para o convívio em
sociedade. Assim, para dar suporte aos professores é que esta Campanha elaborou propostas de
planos de aula destinados a nortear, facilitar, valorizar e incentivar os projetos escolares sobre o tema
da violência e das suas muitas vertentes, dentro da sala de aula.
Portanto, os planos de aula presentes no material são sugestões para uma caminhada conjunta na
área da educação em direitos humanos, ao visar à construção de uma cultura de paz social. Não há
a pretensão de esgotamento do tema, mas de contribuição para os esforços que já vem sendo
desenvolvidos. As publicações elaboradas contaram com o apoio e avaliação pedagógica do
Ministério da Educação. E para sua utilização buscou-se a parceria de instituições públicas, como as
Secretarias de Educação, de instituições privadas e, principalmente, busca-se a parceria com o
professor.
Metodologia
A sequência didática foi realizada com 33 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, matriculados na
Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos – pertencente ao município de Campo Grande – MS. As
atividades foram organizadas em 11 aulas de 50 minutos cada. Diante disso, entende-se que a
realização de um projeto de integração de trabalho com gêneros textuais digitais e não digitais
necessita de uma proposta própria para a elaboração das atividades, uma vez que pressupõe o
trabalho integrado com dois gêneros textuais, iniciando com atividades de leitura dos dois gêneros
para, então, propor atividades de escrita e, por fim, a publicação das produções.
Assim sendo, na primeira etapa do trabalho foi realizado um debate acerca do tema central do
trabalho – violência na escola e seu enfrentamento – com o objetivo de despertar o interesse dos
alunos e situá-los nas atividades. Em seguida, os alunos foram direcionados para a interpretação e
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compreensão de contos e hipercontos, nessa etapa, buscou-se a apropriação de características dos
dois gêneros por parte dos alunos. Ademais, analisamos as propriedades discursivas temáticas e
composicionais dos gêneros para que o aluno perceba, de forma gradual, as condições de produção
e circulação dos textos, bem como o caráter social e histórico dos gêneros.
As atividades propostas nessa sequência didática foram elaboradas de acordo com uma previsão de
problemas que poderão aparecer na produção inicial dos alunos. Ao decorrer do trabalho, os alunos
fizeram as revisões necessárias no primeiro texto para que se chegasse a uma produção final.
Descrição das atividades
As TIC’s acarretam efeitos importantes para o processo de escolarização, especialmente em relação
às várias possibilidades de trabalho no contexto escolar, as quais possibilitam e facilitam. Elas
ocasionam inovações significantes em sala de aula, uma vez que o conteúdo pode ser trabalhado a
partir de várias mídias e não apenas das mídias impressas. Além do mais, algumas delas, são mais
próximas das atividades cotidianas dos alunos, como os vídeos, músicas ou a internet em geral.
Mediante a isso, a seguir, encontra-se uma descrição das aulas ministradas no decorrer do projeto.
1ª Etapa
Apresentação das professoras;
Apresentação do conteúdo da oficina, intitulada Entre contos e hipercontos: o enfrentamento
do bullying na escola;
Breve esclarecimento do conteúdo que abrange a proposta pelas professoras, são eles:
Violência na escola;
Bullying: consequências e prevenção;
Práticas para o enfrentamento da violência nas escolas;
Respeito aos direitos humanos;
2ª Etapa
Exploração, no laboratório de informática, dos temas que serão trabalhados na oficina;
Apresentação do vídeo com a letra da música Sofrendo em silêncio da banda Mobilize, no
Youtube e promoção da conscientização do bullying como sendo uma das faces mais comuns da
violência escolar;
Fomentar breve discussão sobre o assunto bullying e enfrentamento da violência na escola:
como sensibilização inicial, propõe-se o debate sobre como os alunos veem o espaço escolar, seja
em termos de estrutura física, seja como ambiente de construção de conhecimento e convivência,
interação social e fortalecimento de afetividade;
3ª Etapa: Hiperconto
Discussão acerca da literatura digital, investigando quem a conhece, o que sabe sobre ela e
o que acha dessa nova proposta de literatura;
Apresentação do gênero hiperconto;
Diferenças de composição dos hipercontos em relação aos contos canônicos;
Pesquisa no site http://www.literaturadigital.com.br/;
Apresentação do hiperconto “Um estudo em vermelho” de Marcelo Spalding;
Sanar dúvidas a respeito do novo gênero;
No caso específico do trabalho com a literatura digital, Dias (2012) esclarece que “a ideia é não propor
a produção inicial, pois acredita-se que, devido às especificidades de produção do gênero, o mais
viável é fazer uma exploração na internet para que os alunos possam conhecê-lo e analisá-lo.” (DIAS,
2012, p. 104-105).
4ª Etapa: início da proposta de produção do hiperconto
Após a apresentação do gênero e da proposta, o aluno deverá produzir seu próprio hiperconto
com a temática que está sendo trabalhada. Os alunos serão organizados em duplas ou trios para a
escrita do hiperconto;
Escrita do hiperconto;
Devolução dos hipercontos corrigidos e reescrita.
Considerações finais
Assim, partindo do que foi exposto, conclui-se que a escola deve ampliar as experiências dos alunos
e essa ampliação deve estender-se a todos os contextos e situações em que os textos são utilizados.
A imersão de crianças, jovens e adolescentes em atividades de leitura e escrita nos ambientes digitais
demonstra a necessidade de a escola considerar tais práticas discursivas.
Destaca-se, portanto, “o fato de a escola precisar assumir seu papel cosmopolita de aproximar os
alunos dos gêneros que podem fazer parte do seu cotidiano e, em seguida, o fato de que, além de
leitores, esses alunos podem ser, também, escritores desses novos gêneros digitais presentes na
web.” (DIAS, 2012, p. 121).
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Desse modo, com o intuito de apresentar um projeto de ensino que realize um trabalho integrado com
gêneros digitais e não digitais, visando o desenvolvimento dos multiletramentos e da competência
discursiva de alunos do Ensino Fundamental, propõe-se um trabalho que prevê atividades com contos
e hipercontos. Esse projeto ainda não foi finalizado, portanto, não há registros dos resultados obtidos.
No entanto, pode-se dizer que a imersão do aluno em um universo repleto de textos multimodais e
multissemióticos amplia sua possibilidade de promover significações, pois cada modalidade
expressiva com a qual é confrontado, e integra um universo de significados possíveis. Além disso, a
multimodalidade pode desafiar os leitores a entenderem as estratégias estéticas e as singularidades
requeridas para a composição da literatura eletrônica. (DIAS, 2012, p. 121-122).
Em vista disso, o trabalho com contos e hipercontos reside no fato de que a escola deve ocupar os
espaços nos quais os alunos têm se transitado com muita familiaridade e motivação: os ambientes
virtuais hospedados na rede de internet. O hiperconto multimodal tornou-se uma ferramenta de
aprendizagem que articula o mundo virtual à sala de aula e contribui para formar os estudantes na
construção de conhecimentos e na participação social, a partir da reflexão sobre temas pertinentes à
vida em sociedade.
Consequentemente, todas as ações exercidas nesse projeto refletem sobre a utilização do hiperconto
ou de outras ferramentas computacionais no Ensino Fundamental como novas tecnologias para o
planejamento do ensino e para incorporação de novas práticas letradas, para a elaboração e troca de
experiências entre os grupos de educandos e educadores. Com essas novas tecnologias, o
conhecimento é construído a partir da troca de experiências e informações entre as diversas redes
sociais interligadas.
Dessa forma, a utilização das TICs por professores da educação básica é uma nova maneira de
compreender o modo como as novas tecnologias podem auxiliar no processo de construção e
compartilhamento de conhecimentos, ao explorar novas práticas de letramento.
A partir do multiletramento digital, buscou-se oferecer aos alunos o contato com as diversas
linguagens e formas de ler o mundo, de forma que pudessem compreender o conto e também
despertassem o interesse pela leitura de outros textos literários ou não. Assim, entende-se que a
leitura é uma forma de libertação e ampliação das formas de ver o mundo. Desse modo, ao unir a
leitura à tecnologia, não apenas oportuniza-se ao estudante um “mergulhar no oceano virtual”, como
também forma leitores ativos no processo de ensino-aprendizagem.
Por fim, acredita-se que um trabalho de leitura e produção de contos e hipercontos contribui para o
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos, sendo que tais habilidades são
importantes para diversas situações sociodiscursivas, tanto no ambiente digital quanto no ambiente
não digital. Assim, com a realização desse projeto, espera-se contribuir para o desenvolvimento dos
multiletramentos em sala de aula, além de despertar o interesse dos alunos para a realização de
atividades de leitura e escrita de textos reais, que considerem as condições de produção e circulação.
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Escrita, cultura, denúncia social e o blog Pibid Cpaq: o jornal on-line
auxiliando na formação do professor produtor de texto.
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Palavras-chave: Produção escrita; Suporte on-line; Pibid Letras Cpaq
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Com o mundo cada vez mais globalizado e, consequentemente, com o surgimento de novas
tecnologias, o computador e a internet se tornaram um forte aliado das universidades e escolas como
um instrumento didático-pedagógico que auxilia na construção do conhecimento, tanto dos alunos
quanto dos professores, ampliando o potencial da metodologia empregada nas aulas e fazendo da
prática pedagógica algo bastante atrativo. Neste sentido, no início de 2015 foi criado um blog pelos
acadêmicos com a ajuda de supervisores e coordenadores do subprojeto do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),
Campus de Aquidauana. O blog denominado Pibid Letras Cpaq, com o endereço eletrônico
http://pibidletrascpaq.blogspot.com.br/ foi criado com o intuito de popularizar o uso dos recursos da
internet em sala de aula, de modo a vincular a produção textual com as atividades didáticopedagógicas.
Objetivos
Neste trabalho, os acadêmicos do Pibid pretendem relatar as experiências de escrita das acadêmicas
Julieth de Souza Milan, Deise Regina Ribeiro Amendola Bambil e Cristina Garajo, evidenciando como
se deu o processo de desenvolvimento das produções textuais das mesmas, as dificuldades
encontradas por elas no processo de escrita, tendo como referência digital o auxílio do Jornal on-line
na formação do professor produtor de texto, apontando a importância do blog, como ferramenta para
edição dos textos e sua posterior divulgação. Outro objetivo do trabalho é relatar os enfoques culturais
e denúncias sociais das produções publicadas no jornal online (Blog), bem como a relevância dos
temas escolhidos para a comunidade de Aquidauana e Anastácio.
Fundamentação teórica
Para realizar este trabalho, adotou-se o posicionamento teórico de alguns autores como Murano
(2011, p. 28) que salienta que “não é exagero afirmar que e-mails, blogs e redes de relacionamento
já deixaram sua marca na produção textual contemporânea”. Partindo deste pressuposto, é possível
afirmar que as redes sociais vêm criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas por meio
da escrita. Preocupados com estes novos hábitos de comunicação, o subprojeto do Pibid vem
desenvolvendo este trabalho que visa tornar mais dinâmico o processo de aprendizagem de produção
textual interagindo o discente com a rede eletrônica. Ao tecer suas considerações sobre o texto na
era digital, Murano (2011, p. 33) afirma que “com os recursos de interação cada vez mais expandidos,
qualquer site é um convite a comentários, críticas e observações, obrigando os internautas a
desenvolverem discursos de improviso e a defender seus pontos de vista”, isto porque a internet nos
oferece grandes possibilidades de leitura e escrita de diversos gêneros discursivos. A leitura e a
escrita no meio digital têm dado ao ensino de Língua Portuguesa uma nova dimensão por torná-lo
mais fluido e dinâmico, pois a noção de linearidade do texto também foi modificada, bem como o
processo de leitura e escrita. Segundo Cereja e Magalhães (2008, p. 201):
Na internet o processo de ler ou escrever um texto deixou de ser linear, ou seja, da esquerda para a
direita e de cima para baixo, um procedimento de cada vez. O internauta pode, simultaneamente ao
processo de leitura de um texto, acessar links, ler outros textos, ouvir música, examinar imagens e
planilhas, redigir e-mails e, finalmente, voltar a ler o texto que foi o ponto de partida para uma série
de operações e de interações pela Internet.
Este novo processo de ler ou escrever vem sendo buscado através do subprojeto em questão, pois o
blog vem sendo utilizado como uma excelente ferramenta para o ensino e aprendizagem de
produções textuais, uma vez que permite que os alunos escrevam, editem e publiquem seus próprios
textos. E para a realização destas produções textuais as acadêmicas se basearam em autores como
Koch (1997, p. 16) que avalia a escrita como um:
“Processo de construção que compreende um momento de planejamento, um momento de
escrita propriamente dita, de (re)leitura e, ao mesmo tempo, de reescrita. Este último,
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subsidiado por orientações que questionam, sugerem e indicam caminhos para o aluno
refletir sobre o seu texto.”

Este processo de construção fornece subsídios para que o aluno analise criticamente o seu texto,
considerando em fim, que um texto escrito é o resultado de um trabalho consciente, planejado e
repensado. Neste sentido Marcuschi (2008, p. 218) destaca que “a revisão do próprio texto é parte
indispensável no processo de escrita, pois oportuniza grandes benefícios para o aluno, porque o torna
capaz de identificar imperfeições nos textos, refletindo sobre elas, buscando soluções”, tais reflexões
foram ao encontro da experiência vivenciada pelas acadêmicas durante o processo de produção
textual.
Metodologia do trabalho
As oficinas de formação foram ministradas uma vez por semana no período vespertino, entre os
meses de março a julho de 2015, no CPAQ da UFMS, Campus da Aquidauana, e foram divididas em
dois momentos. Em um primeiro momento, os acadêmicos realizaram as oficinas sobre os gêneros
textuais, em que foram munidos de informação teórica para aperfeiçoar os conhecimentos a respeito
dos gêneros estudados. Já em um segundo momento, os bolsistas realizaram as oficinas de vídeo,
em que se repassou informações relevantes para todo o processo de desenvolvimento das produções
escritas, bem como edição de imagens e vídeos para publicação no blog. Para a elaboração das
produções textuais propriamente ditas, dividiu-se o trabalho em sete etapas: escolha do tema,
reconhecimento do gênero que se iria desenvolver, obtenção de dados, escrita, reescrita, escolha de
imagens e vídeos, edição e postagem no suporte online, blog.
Na etapa de escolha dos temas, priorizou-se assuntos que se aproximassem ao máximo do cotidiano
dos acadêmicos, e que se relacionasse com a comunidade na qual estão inseridos, com temas que
provocassem interesse da população em geral. Os temas escolhidos foram meio ambiente e cultura
popular por meio dos quais se desenvolveu gêneros textuais como reportagem, notícia, memorial e
narrativa. Na etapa do reconhecimento dos gêneros que se iria desenvolver, foi fulcral perceber as
características do gênero jornalístico reportagem e notícia bem como do gênero textual memorial e
narrativa; compreender a importância desses gêneros no cotidiano. Na etapa da obtenção dos dados,
buscou-se fontes idôneas para o desenvolvimento das produções. Nas produções de gênero
jornalístico e memorial, os estudantes foram a campo entrevistar as pessoas da comunidade,
apontando, gravando e tirando muitas fotografias que seriam utilizadas posteriormente para a edição
do texto no blog. E para as produções de gênero narrativo foi realizada pesquisa bibliográfica, em
documentos e Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) em Letras. Na etapa de escrita, revisou-se as
características do gênero que seria desenvolvido para facilitar o momento da produção textual. Com
os textos concluídos, os mesmos foram enviados para correção e estas foram realizadas em leituras
individuais e coletivas pelo conjunto dos estudantes envolvidos na oficina textual, etapa em que foram
feitas observações sobre a pontuação, a acentuação, dentre outros aspectos linguísticos que
prejudicam a coesão, e, portanto, a coerência textual.
Com o texto corrigido e reescrito, iniciou-se a etapa de escolha de imagens e vídeos para edição do
texto no blog. Para isso, escolheu-se imagens e vídeos de boa qualidade e que transmitissem em
apenas uma imagem tudo o que o texto informaria ao ser lido. Nesta etapa de edição dos textos no
blog, objetivou-se seguir as orientações transmitidas nas oficinas de vídeo. Para tanto, revisou-se as
orientações no que diz respeito ao cadastro e acesso ao blog para permitir a edição dos textos, bem
como anexar imagens e vídeo aos mesmos. Concluída as edições os textos ficaram disponíveis para
o público em geral.
Resultados parciais
Como se disse, o principal objetivo deste artigo é relatar como as participantes do subprojeto do Pibid
se apropriaram tanto da prática textual quanto da interação desta prática com as novas tecnologias
em sala de aula. Como se pode relatar acima, o grupo considera que conseguiu obter resultados
positivos no que se refere à escrita textual, pois as acadêmicas realizaram textos coesos e coerentes
de grande relevância para a comunidade e os publicaram no suporte on-line com êxito, sendo que os
primeiros textos publicados no blog foram os da acadêmica Julieth Milan, dois publicados no dia 22
de junho, o primeiro do gênero memorial de título “Rio Aquidauana águas que clareiam memórias” e
o segundo uma notícia, com o título “Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Projeto
“Aquidauana: um rio de saberes desaguando no Pantanal” da UFMS de Aquidauana promove
exposição de trabalhos e blitz educativa”. O terceiro texto foi publicado no dia 30 de junho, com o
título “O Pescador Profissional Artesanal cuidando dos nossos rios” no gênero reportagem. Ambos os
textos com a temática voltada ao meio ambiente, mais especificamente para Rio Aquidauana, rio este
que banha as cidades irmãs Aquidauana e Anastácio. Em relação ao tema “meio ambiente”, Julieth
Milan destaca que “o tema é relevante uma vez que o Rio Aquidauana é o bem mais precioso das
cidades vizinhas, que dele retiramos a água para a nossa subsistência e o sustento de muitas
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famílias”. Aponta ainda que “este valioso recurso não está sendo cuidado como deveria, então, por
meio de uma denúncia social, resolvi buscar fontes que conhecessem muito bem o rio para a coleta
de dados, desde o surgimento das primeiras famílias ao seu redor”. Então para a elaboração dos
textos a acadêmica entrevistou pescadores que retiram seu sustento do rio há muitos anos, e
professores responsáveis por projetos para preservação e sustentabilidade ambiental. Entre os
desafios encontrados no processo de escrita, Julieth Milan destacou a organização de ideias, pois,
mesmo sob orientação e embasamentos teórico, ainda se observava certa ineficiência para organizar
os pensamentos e materializá-los através da escrita.
Ainda sobre as dificuldades, a acadêmica Deise Bambil pondera que “a maior dificuldade foi o
primeiro contato com um blog”, pois nunca havia postado comentários e muito menos pensado em
utilizar este recurso em sala aula. A bolsista supracitada produziu um texto com título “Comida de
Peão de Boiadeiro”, voltado para a culinária típica da região Sul-Mato-Grossense. O texto foi escrito
no gênero memorial, onde baseou em histórias contadas a ela quando criança pelo seu avô que era
peão de boiadeiro. Histórias da vida, dos costumes, da cultura do peão que ainda estão vivas até hoje
em sua memória, mesmo após a morte de seu avô. Porém quando o texto foi editado no blog ele
ganhou em sua estrutura mais duas produções escritas no gênero instrucional, duas receitas
culinárias típica de peão de boiadeiro, titulado por “vaca atolada” e “tutu de feijão”. O texto foi
publicado em 2 de setembro e sobre o tema escolhido Deise Bambil enfatiza que “a cultura particular
do peão de boiadeiro faz parte da identidade Aquidauanense, já que a cidade é localizada na região
de pantanais, onde o peão de boiadeiro se faz presente conduzindo boiadas”. Já a acadêmica Cristina
Garajo, escolheu o tema cultura regional e produziu o texto “A dança do bate-pau, uma cultura que
perpetua”, que foi publicado no dia 20 de agosto. A mesma defende a relevância do seu tema
ressaltando que através de seu texto ela pode “divulgar um pouco sobre a cultura terena”, cultura
esta que se faz presente no sangue da comunidade aquidauanense. Para levantar dados para escrita
do seu texto Cristina Garajo realizou pesquisas em um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de
autoria de José Lipu do Curso de Letras do Cpaq, pesquisa bibliográfica que permitiu a Cristina Garajo
obter informações sobre “a história do povo indígena, os aspectos culturais e a preservações de sua
tradição”.
Sobre a produção escrita as acadêmicas salientam que a experiência adquirida através da prática
textual com o auxilio de tecnologias inovadoras como o blog como suporte online foi de suma
importância para a sua formação como futuras professoras de Língua Portuguesa, pois esta curiosa
maneira de veicular a escrita proporcionou que as mesmas pudessem desenvolver a prática textual
de forma mais atrativa e interessante. Tal experiência ensinou às acadêmicas que as novas
tecnologias podem tornar a produção textual mais atraente. Neste caso, o blog deixou de ser apenas
um "diário virtual adolescente" e passou a ser utilizado de uma forma mais profissional, virando palco
de discussões e fonte de informações para muitos estudantes que participaram da oficina de
formação. O mais interessante é que o blog abriu espaço para a consolidação de novos papéis para
os acadêmicos, coordenadores e supervisores no processo de ensino-aprendizagem, com uma
atuação menos diretora dos docentes e mais participante de todos, pois possibilitou que os
acadêmicos passassem a ser escritores, leitores e pensadores.
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Introdução
O conhecimento acerca do tipo sanguíneo é bastante importante em termos de saúde: é através dele
que sabemos qual sangue podemos receber de outra pessoa em uma emergência e também se é
possível doar para pessoas de uma tipagem específica que desejamos, por exemplo, auxiliar em uma
complicação hospitalar. Nas escolas, o 8º ano do ensino fundamental estuda esse assunto no
conteúdo “Sistema Sanguíneo” nos livros didáticos, sendo possivelmente o primeiro contato que os
estudantes terão com o tema dentro da disciplina de Ciências. No Ensino Médio, em Biologia, a
abordagem já está dentro do conteúdo programático de Genética nos terceiros anos, trazendo uma
dificuldade maior em relação ao ensino fundamental, fazendo com que o aluno pense mais, tenha
mais dúvidas e faça mais suposições. Por isso, é essencial que o professor consiga sanar esses
questionamentos, já que o assunto é envolto por curiosidade e falta de informação, tanto da disciplina
de forma geral (livros didáticos com explicação superficial) quanto de meios de informação escassos
na rede pública de saúde (as campanhas de doação de sangue não trazem abordagem sobre os tipos
sanguíneos). Como referências teóricas foram utilizados livros acadêmicos das disciplinas de
Genética Básica, Genética Molecular, Imunologia e o livro didático da escola, necessários para a
compreensão integral do conteúdo, sanando as dúvidas dos estudantes de forma satisfatória.
Tipagem sanguínea refere-se à classificação do sangue quanto aos antígenos que estão localizados
na superfície da membrana das hemácias (glóbulos vermelhos). Os antígenos são responsáveis por
induzir a produção de anticorpos específicos, que participam do processo de defesa do corpo contra
invasores externos. Existem mais de 40 tipos de tipagem ou sistemas sanguíneos, sendo o mais
comum o sistema AB0, que recebe este nome por conter antígenos A, B, AB e quando a membrana
não contém nenhum destes, ficando sem antígenos, dá-se o nome de 0 (zero), que é vulgarmente
chamado de tipo O.
Há algumas décadas, a tipagem sanguínea era o principal método utilizado para definir o resultado
do teste de paternidade de uma pessoa. Com o avanço científico, modernização de laboratórios de
pesquisas e análises clínicas, esse método tornou-se obsoleto, dando lugar aos atuais exames de
DNA; porém saber o tipo sanguíneo continua sendo muito importante em casos de necessidade de
transfusão de sangue, para evitar complicações como, por exemplo, respostas alérgicas severas que
podem ser fatais. Essas complicações podem ocorrer pelo seguinte motivo: algumas bactérias da flora
intestinal possuem antígenos A e B na parede celular e o contato faz com que o sistema imunológico
gere esses anticorpos. A resposta imune varia muito de acordo o tipo sanguíneo: quando o sangue é
do tipo 0, ele possui antígenos anti-A e anti-B. O sangue do tipo A, possui apenas antígenos anti-B,
assim como o tipo B possui apenas antígenos anti-A. Quando o sangue é do tipo AB, não é produzido
anticorpos contra eles mesmos, podendo receber sangue do tipo A, B e AB. Os tipos sanguíneos do
sistema AB0 possuem genótipos, que são sua identidade genética. Dessa forma, foi convencionado
que a letra que representaria os genótipos seria a letra "I" seguida do antígeno, ou seja, o genótipo
que manifesta o tipo sanguíneo A é representado pelo gene dominante IA, o tipo sanguíneo B pelo
gene dominante IB, e o tipo sanguíneo 0, como é uma característica recessiva, é representado pelo
genótipo em homozigose. Sendo assim, a característica manifestada do tipo sanguíneo A e B, podem
ser representados genotipicamente em homozigose IAIA, IBIB ou em heterozigose IAi, IBi,
respectivamente, e o tipo sanguíneo 0 apenas em homozigose recessiva ii. Como esses genes
apresentam relação de codominância, o tipo sanguíneo AB é manifestado apenas pelo genótipo
heterozigoto dominante IAIB. Sabe-se da dificuldade de compreensão, de forma geral, de conteúdos
científicos por alunos do ensino básico e isso se complica especialmente em genética, geralmente
temida devido aos inúmeros questionamentos que vêm à mente apenas ao lembrar deste tema.
Alguns professores possuem uma resistência quanto aos materiais complementares sobre algum
conteúdo: podem pensar que isso atrapalhará a aula, que muito tempo será perdido (para elaboração
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e aplicação) ou que não apresentarão resultados satisfatórios no processo de aprendizagem.
Pensando nessa problemática, o jogo proposto para complementar a explicação e fixar o conteúdo de
tipagem sanguínea e herança relacionada ao sangue é bastante simples, não exige nenhum talento
específico para sua produção, o custo é baixo, pode ser transportado com facilidade e não necessita
de um tempo muito longo durante a aula para ser exposto.
Material e Métodos
Considerando as informações descritas, a ideia de produzir um material didático para o ensino de
tipagem sanguínea surgiu a partir da demanda apresentada pelos supervisores da escola e uma
sugestão da coordenadora do Programa, que apresentou preocupações com o entendimento dos
alunos sobre o conteúdo.
O jogo foi baseado nos modelos propostos por Grance; Cunha-Laura e Cereali (2003, 2005), que
produziram hemácias com seus respectivos antígenos em isopor. Foram utilizados materiais de fácil
acesso e custo baixo, com o objetivo de ser reproduzido sem dificuldades por qualquer pessoa
interessada em seu uso. São necessários os seguintes materiais: isopor cilíndrico, isopor placa,
cortador de isopor, colher de metal das de sopa, lamparina, tinta guache vermelha, azul e amarela,
lixa, pincel, barbante, E.V.A., papel cartão, plástico transparente, canetão e cola quente.
Com o cortador de isopor, cortou-se em fatias o isopor cilíndrico, que foram modelados em formato
côncavo (como as hemácias) com a colher aquecida pela lamparina e com a lixa; após essa
modelagem, as hemácias de isopor foram pintadas com tinta guache vermelha (figura 1). Para os
cartões usados na exemplificação dos cruzamentos, o E.V.A. foi cortado em forma de crachá com dois
“bolsos” (onde será colocado, de cada lado, os papéis indicando os genes, para formação dos
genótipos) feitos com papel cartão e plástico, usando o barbante para pendurar no pescoço (figura
2). Moldamos as letras A e B no isopor, e com cola quente e velcro, podemos aderir nas hemácias de
isopor (figura 3). O restante do papel cartão foi usado para fazer plaquinhas com os alelos dos tipos
sanguíneos do sistema AB0: IA, IB e i (figura 4).

Figura 1 – Produção das hemácias em isopor.
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Figura 2 – Produção dos crachás em EVA.

Figura 3 – Produção das letras dos tipos sanguíneos em isopor.
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Figura 4 - Produção das placas com alelos do sistema sanguíneo AB0.
Não existe uma única forma de utilizar o jogo, é necessário apenas que seja mediado pelo professor,
que deverá trazer situações-problemas para a sala de aula e realizar o cruzamento genético com a
participação dos alunos. Veja por exemplo essa questão do vestibular da Universidade Estadual de
Londrina (UEL): (UEL- 2001). Os tipos sanguíneos do sistema AB0 de três casais e três crianças são
mostrados a seguir.
Casais Crianças
I - AB x AB a - A
II - B x B b - O
III - A x O c - AB
Sabendo-se que cada criança é filha de um dos casais, a alternativa que associa corretamente cada
casal a seu filho é:
a)
I-a; II-b; III-c; b) I-a; II-c; III-b; c) I-b; II-a; III-c; d) I-c; II-a; III-b; e)
I-c; II-b; III-a.
Conforme a sugestão de exercício, o professor deve pedir a participação do número de alunos
necessários para o mesmo ser resolvido: seis alunos para representar os três casais e três alunos
para representar os três filhos. Com os crachás devidamente colocados nos alunos participantes, as
plaquinhas contendo os alelos serão usadas para a montagem dos genótipos, momento em que a
classe poderá auxiliar os colegas. Por exemplo, se o casal I possui o sangue tipo AB e AB, o genótipo
de ambos será IAIB, podendo doar ao filho IA ou IB, dependendo da distribuição aleatória, o que ainda
nos deixa sem resposta para o exercício, pois podem ter filhos do tipo A, B e AB. O casal II possui o
sangue tipo B e B, com o possível genótipo sendo IB_ (IBi ou IBIB), o que nos leva a relacionar que o
filho poderá ser apenas do tipo O, de acordo com as alternativas, pois será doado apenas o gene
recessivo “i”. O casal III possui o sangue A e O, ou seja, IA_(IAi ou IAIA) e ii, sendo os pais da criança
com tipo sanguíneo A, de acordo com as alternativas. Assim, a alternativa correta é a letra E.
Desenvolvimento
O teste do material em sala de aula foi realizado em três turmas de terceiros anos do Ensino Médio,
em uma tradicional escola pública do município de Campo Grande/MS. A recepção do material
didático pelos alunos foi bastante satisfatória e mostrou a necessidade clara do uso de materiais de
apoio. A aplicação foi bastante tranquila, uma vez que os alunos já estavam com o conteúdo
ministrado e concluído pelo professor supervisor e serviu para fixação, economizando tempo se
comparado à uma aula reservada apenas de revisão.
Os alunos puderam tirar suas dúvidas durante a apresentação do jogo. No dia exato em que o material
foi levado à escola, foi marcada uma reunião com os professores sem aviso prévio, assim o tempo de
aula foi reduzido de 50 minutos para apenas 30 minutos. Isso deixou comprovado que não é
necessária uma aula inteira para utilizar outros materiais além do livro didático e a lousa, o professor
pode adaptar e fazer planejamentos introduzindo complementos no processo de ensinoaprendizagem. A metodologia utilizada mostrou-se eficaz, os alunos não tiveram dificuldades em
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compreender o objetivo e execução da atividade. O momento da aplicação do jogo didático foi
bastante descontraído e não houve nenhum conflito particular, justamente por fazer-se uso de
situações problema hipotéticas, como questões de vestibulares. Porém, isso não impediu que alguns
alunos fizessem perguntas sobre fatos reais com relação à paternidade.
Para evitar situações constrangedoras e de certa forma polêmicas, desde o início foi deixado claro
que o teste de paternidade com tipagem sanguínea é ultrapassado e caiu em desuso atualmente, e
somente um detalhado exame de DNA poderá atestar a paternidade biológica de uma pessoa.
Conclusão
Com a aplicação do material confeccionado, ficou claro que o uso de jogos didáticos para
complementar a aprendizagem pode ser inserido no planejamento do professor, sem prejudicar a
aula teórica e atividades avaliativas. Também foi observado que o tema “tipagem sanguínea” é de
grande interesse dos alunos, pois envolve toda a curiosidade sobre genética, sobre família e
autoconhecimento. Infelizmente muitos professores dependem apenas do livro didático para
ministrar um conteúdo, sendo este material superficial e resumido, não atendendo às reais
necessidades de atenção que um tema complexo exige. Por se tratar de um jogo barato, de fácil
confecção e aplicabilidade bastante prática e didática, o professor pode utilizar em pouco tempo de
aula, durante a explicação ou como finalização do conteúdo. O tema tipagem sanguínea e doação de
sangue pode também ser trabalhado, além do jogo, com temas transversais como educação em
saúde e doenças sexualmente transmissíveis.
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Introdução
Essa sequência didática tem como finalidade, uma maior compreensão da Geografia e seus
conteúdos, no caso o Nordeste Brasileiro, buscando sair do modo convencional de ensino, incluindo
filmes/charges, para que haja a possibilidade da aula ser diferenciada, com o objetivo despertar a
aprendizagem do aluno do aluno.
Há algum tempo se discute a necessidade de renovação das metodologias de ensino aplicadas nos
mais diversos campos do saber, dentre eles a Geografia. Para que assim buscando-se melhorar o
sistema de ensino contemporâneo, que tem apresentado fragilidades multifatoriais, como por
exemplo, o insucesso de algumas posturas didáticas convencionais, sendo estas identificadas e
discutidas cotidianamente no âmbito escolar.
Concordamos com Barrachi (2004), quando diz que as metodologias diferenciadas devem conduzir o
educando a autonomia, à emancipação intelectual. Elas dirigem a aprendizagem do educando para
que este incorpore normas, atitudes e valores que o tornem um cidadão participante.
Deste modo, a proposição aplicação da sequência didática, versa sobre a importância do uso de novas
metodologias de ensino de Geografia, tanto no ensino fundamental, que é uma fase na qual os alunos
estão em um processo de descobertas, e acreditamos que um dos papeis da geografia, pode ser a
leitura e a interpretação dos acontecimentos que acontecem no mundo.
Sendo assim a utilização e mediação de filmes/charges por meio da sequência didática, foi pensada
de forma a trabalhar o conteúdo Nordeste de forma instigante, criativa, crítica, questionadora,
podendo até mesmo com o humor e aprofundamento científico contribuir para o ensinoaprendizagem.
Esta escolha é fruto de pesquisas, onde observamos que vários livros didáticos de Geografia utilizam
charges/filmes para ilustrar conteúdos específicos dessa disciplina, pelo entendimento de que podem
propiciar uma relação ensino-aprendizagem mediada pela análise questionadora e ainda, pelo
interesse demonstrado por parte dos estudantes.
Portanto temos como objetivo levantar problemas/questões sobre o Nordeste brasileiro, possibilitar
a compreensão do Nordeste brasileiro, especialmente com os temas relacionados á paisagens,
cultura, migração, politica, e problemas socioespaciais e propiciar a utilização de filmes e charges
humorísticas para a alfabetização geográfica.
A adequada utilização desses materiais associada com os objetivos e com a metodologia proposta
servirá como base a uma aprendizagem com maior senso crítico, reforçada pelo potencial educativo
desses recursos.
Referencial teórico - metodológico
Para o melhor entendimento desta sequência, nos apoiamos nos conceitos de sequência didática e
metodologias alternativas, que são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para
ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer
alcançar para a aprendizagem de seus alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e de
avaliação.
No que tange os conceitos de Charges, podemos dizer que é uma linguagem diferenciada para a sala
de aula, que faz com que o aluno leia e interprete não só a mensagem escrita como também as ideias
que fazem parte do contexto apresentado, independente do ano e do conteúdo em que este recurso
seja utilizado.
Hoje em dia, percebe-se que o professor necessita de novas estratégias para ensinar Geografia, os
recursos gráficos e tecnológicos, os meios de comunicação, estão a cada dia mais frequentes na vida
das pessoas, e que em sua maioria são prazerosos para elas.
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Nesse sentido concordamos com PINHEIRO, (2004) quando afirma que:
A inovação busca melhorar, ampliar, mudar antigas práticas para poder construir com o aluno
o conhecimento. Em um mundo pautado em novas tecnologias os profissionais não podem
desprezar esses novos recursos para a facilitação da aprendizagem. (PINHEIRO, 2004,
p.104)

Podemos considerar que os filmes/charges apresentam-se como uma linguagem acessível e
apreciada pelos estudantes em geral, com recursos visuais e textos que permitem análises mais
aprofundadas de vários assuntos, é importante que sejam devidamente explorados como recursos
didático-pedagógicos. Assim, é fundamental destacar que esta linguagem tem potencial para mediar
à relação ensino-aprendizagem, em conteúdos escolares.
As charges/filmes quando utilizadas em sala de aula podem envolver outras linguagens e até mesmo
outras disciplinas, na construção de atividades interdisciplinares. Dessa forma, ao se utilizar os
filmes/charges como recurso didático-pedagógico no ensino de Geografia, as aulas poderão ser mais
dinâmicas e o debate mais crítico e criativo.
Segundo Alves, et all (2013), inicialmente, as charges eram publicadas em jornais, que tinham como
público preponderante os adultos, porém, com a massificação promovida pela internet esse gênero
passou a ser amplamente difundido, inclusive com inovações, tornando-se acessível e atrativo para
os mais jovens, sendo objeto de interesse das mais variadas faixas etárias. A utilização da charge é
uma boa ferramenta para que o conteúdo da aula e sua interpretação de textos utilizados possam ser
mais bem trabalhados, desenvolvendo as competências cognitivas dos alunos. Essa metodologia
permite que o aluno perceba de forma mais clara as questões contidas nas imagens, e o professor
intermediara, tirando as dúvidas que aparecerem e orientando os alunos.
A proposta da utilização das charges/filmes busca que ao término da aplicação desta metodologia,
haja uma discussão coletiva, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem.
Considerando a importância da sequência didática e da utilização de novas metodologias como a
charge/filmes para trabalhar o conteúdo Nordeste, foi evidenciadas as seguintes questões: aspectos
físico-geográficos, problemas sociais e ambientais/econômicos e buscando atender as competências
e habilidades a serem trabalhadas como: identificar as causas das migrações, avaliar a qualidade de
vida da região. Este trabalho foi desenvolvido em 04 etapas, descrita a seguir:
Etapa 1 – nesta etapa, foi feito um levantamento de questões a partir do conhecimento prévio dos
alunos e posteriormente a exibição de um filme que relata a região nordeste, explicando seus
aspectos sociais e físicos.
Etapa 2 – na sequência, foi ministrada uma aula expositiva com apresentação de slides e vídeo e
leitura de texto base explicativo sobre o tema e trabalhado juntamente com o atlas a leitura de mapas,
enfocando a região nordeste.
Etapa 3 – nessa etapa, iniciou-se efetivamente o trabalho com as charges em sala de aula, onde
previamente foram selecionadas charges com temas ligados ao nordeste brasileiro onde foi possível,
interpretar e discutir novas visões sobre o Nordeste.
Etapa 4 – finalizando a sequência didática, esta etapa buscou produzir textos a partir das questões
levantadas do texto base e das interpretações das charges (desenvolvidas na etapa 2).
Resultados/considerações finais
Existem diversas formas de expressar as reflexões sobre a realidade, que se manifestam todos os
dias envolvendo assuntos do cotidiano local e temas de maior amplitude. Mediante esta realidade,
alguns recursos educativos são desenvolvidos com a capacidade de mediar discussões de conteúdos
da Geografia em diversas escalas geográficas.
É importante observar que os professores da rede de ensino procuram cada vez mais se integrarem
com a universidade para desenvolver novas metodologias e também se encaixarem nas suas
respectivas áreas em que possuem formação, através de programas como o PIBID. As notas obtidas
nas provas também aumentaram em relação ao método tradicional de ensino, o que acaba
comprovando que o uso de materiais didáticos diferenciados nas aulas e a interação dos alunos com
o professor é extremamente importante para que o aluno consiga ter sucesso no processo de
aprendizagem.
Os alunos aceitaram a aplicação do projeto de forma bem positiva, por tanto não houve dificuldades
significativas nem empecilho. É notável que os alunos se interessaram muito quando se tratou de
aulas diferenciadas, pois estão acostumados com aulas tradicionais, então quando nós elaboramos
tais projetos foi muito bem recebido.
Durante a aplicação do projeto notamos que o recurso visual possibilitou uma materialização de
certas partes da geografia anteriormente só vistas em forma de texto escrito.
As Charges e os filmes construíram um pensamento crítico em relação ao tema apresentado aos
alunos. Para a disciplina de Geografia percebe-se que a quantidade desses gêneros relacionados aos
temas e conteúdos abordados em sala de aula é enorme, extremamente abordada no momento. Os
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alunos investigados apresentaram uma compreensão satisfatória desses recursos inovadores,
construindo textos coerentes com as informações visualizadas.
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Introdução
O PIBID é um programa do governo brasileiro com o objetivo de incentivar os alunos nos cursos de
Licenciatura a ampliarem suas experiências como futuros professores somando-as ao que o estágio
oferece. O governo entende que o programa, além de ser um incentivo a docência e a valorização da
mesma, insere esse grupo de estudantes ao meio escolar para desenvolverem atividades ampliando
seu conhecimento e preparação como futuro professor.
O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores
para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes
de projetos de iniciação à docência desenvolvida por Instituições de Educação Superior (IES)
em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. (MEC, 2015)

A Licenciatura é a habilitação que está presente na maioria dos cursos oferecidos pela Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Aquidauana, os seus projetos PIBID têm sido
contemplados há vários anos.
No curso de Letras, em 2014, o PIBID trabalhou com o projeto: O JORNAL ON-LINE NA ESCOLA, através
da produção de um blog realizado com a participação dos pibidianos de Letras/CPAQ, dos professores
supervisores e os alunos das escolas parceiras.
Durante o primeiro semestre, foram realizadas oficinas de formação pelos professores coordenadores
abordando os gêneros textuais jornalísticos. Nesses encontros foram lidos e debatidos diversos
textos para que se fundamentassem teoricamente as ações a serem desenvolvidas nas escolas
parceiras. Os acadêmicos foram divididos em três grupos em que foram produzidos três Blogs: o Blog
PIBID CPAQ, confeccionado pelos textos produzidos pelos pibidianos nas oficinas, o Blog CEJAR NEWS
e o Blog CM com os textos elaborados pelos alunos das escolas parceiras.
No ano de 2015, com o ingresso de acadêmicos na universidade, foram selecionados novos
integrantes ao Pibid e redistribuídos os participantes das oficinas de forma que os alunos que já
haviam passado pela formação e tido experiência em sala de aula na escola, agora seriam
responsáveis pela formação dos novos integrantes do Pibid.
Nesta proposta, entendemos que um dos objetivos era, também, proporcionar uma convivência maior
entre os Pibidianos de Letras iniciados em 2015 e os Pibidianos veteranos, a fim de se trazer uma
maior aproximação e interação entre todos.
Como recém-chegado, fiz parte do grupo que recebeu a capacitação pelos colegas mais antigos no
programa.
Formação dos Pibidianos
Os encontros de formação aconteceram uma vez por semana, na faculdade, abordando os gêneros
textuais, mais especificamente os gêneros jornalísticos. Entendemos o gênero textual como a forma
a qual língua é empregada ao texto, sendo ela moldada a situação apresentada, podendo ser vista
tanto em textos escritos quanto orais. (MELLO, 2015). A autora afirma, também, que pode-haver mais
de um gênero textual empregado a um texto, porém um dos gêneros se sobressai aos demais.
Visto que o foco era o jornal on-line, nos limitamos aos gêneros textuais jornalísticos, pois são
encontrados nos diversos meios de comunicação social, e dão um leque maior de opções para se
trabalhar.
Os gêneros jornalísticos são determinados pelo modo de produção dos meios de comunicação de
massa e por manifestações culturais de cada sociedade. Realizar uma classificação universal é
praticamente uma tarefa impossível, uma vez que eles estão sempre em mudança, em
transformação. O que pode ser um gênero hoje, amanhã não o será mais, ou, o que pode ser um
gênero em um determinado país, não o é em outra sociedade. Gêneros aparecem, mudam e
desaparecem, conforme o desenvolvimento tecnológico, cultural de cada sociedade e da empresa
jornalística. O que é politicamente correto é adaptá-los da melhor forma para suprir as necessidades
dos leitores e dos profissionais de imprensa (MEDINA, 2001, p.53).
Conforme Medina, os gêneros jornalísticos são passíveis de mudança, seja pela necessidade e/ou
culturalmente. Por isso, é importante estarmos constantemente atualizados.
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O trabalho nas oficinas destacou a função dos gêneros jornalísticos notícia, entrevista, reportagem, e
editorial, para que pudéssemos identificá-los, compreende-los e criarmos uma visão crítica sobre suas
funções na mídia; e, como futuro professores trabalharmos com estes gêneros nas escolas,
oportunizando estas mesmas discussões com os alunos.
O primeiro gênero abordado foi a notícia que traz relato de fatos ou acontecimentos atuais,
geralmente de importância e interesse para a comunidade, sem comentários pessoais, opiniões ou
interpretações por parte de quem escreve. Os títulos são chamativos (manchetes) para atrair a
atenção de quem lê (PEREIRA, 2014). Através de vários exemplos que os Pibidianos ministrantes
trouxeram como: notícias em vídeos, jornais, etc., vimos na prática como esse gênero é produzido nos
jornais impressos, on-line e televisivo.
O gênero reportagem se consiste em um relato de fatos de interesse do público, com acréscimo de
entrevistas e comentários para que se possa ter uma visão mais ampla do assunto tratado, e o gênero
entrevista tem o objetivo de registrar um depoimento de uma pessoa pública ou que essa esteja
relacionada a algum acontecimento atual. É utilizada para dar veracidade a uma reportagem ou para
saciar a curiosidade dos leitores sobre aspectos da vida profissional ou pessoal do entrevistado,
sendo assim, é organizada na forma de perguntas e respostas (PEREIRA, 2014). Ambos os gêneros
foram abordados na oficina de forma clara, com exemplos variados para a compreensão de todos, a
partir desses exemplos, exercitamos a produção de diversos textos dos gêneros abordados.
O grande destaque desse projeto, em minha opinião, foi a dinâmica utilizada para a apresentação dos
conteúdos, pois prender a atenção do aluno nos pontos estudados é um dos maiores desafios para o
professor. Durante as oficinas pudemos ver diversas formas de abordagem dos diferentes temas, seja
por fotos, vídeos, áudios, entrevistas, matérias diferentes, etc. Freire afirma a necessidade de o
professor estar ciente de seu papel buscando a integração da prática, conteúdo e conhecimento da
realidade do aluno.
O educador ou a educadora crítica, exigente, coerente no exercício de sua reflexão sobre a prática
educativa, ou no exercício da própria prática, sempre a entende em sua totalidade. Não centra a
prática educativa, por exemplo, nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, nem nos
métodos, mas a compreende nas relações de seus vários componentes, no uso coerente, por parte
do educador ou da educadora dos materiais, dos métodos e das técnicas. (FREIRE, 2009, p. 110)
Tentar conectar o conteúdo com o mundo do seu aluno é um passo de grande auxilio para o futuro
professor, deixando sua aula mais clara e buscando o entendimento de todos.
O gênero textual que, em minha opinião, teve um grande retorno por parte da turma, foi a Notícia,
nele foi proposto que fizéssemos entrevistas com nossos colegas em sala. Para tanto, foram sugeridos
e selecionados temas, o grupo se dividiu em duplas, e realizamos a entrevista. Em seguida, trocamos
de lugar com nosso colega, nos possibilitando ver como é ser entrevistador e entrevistado. As
entrevistas realizadas com os colegas foram gravadas e discutidas em sala, desse modo
identificamos erros que não foram percebidos durante a sua execução. Compreendemos assim, como
Freire nos aponta que a interação entre os sujeitos vai além do conteúdo.
Conhecer, na dimensão humana, (...) não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto,
recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. (...) O conhecimento, pelo
contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo requer sua ação transformadora
sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a
reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e,
ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de seu conhecer e os condicionamentos a que está
submetido seu ato. (...) Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente
enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. (FREIRE, 2002 p. 27)
Como visto acima, Freire ressalta o que tivemos a oportunidade de vivenciar em sala de aula, pois
recebemos o conteúdo e buscamos analisar, nos envolver com ele e identificar sua presença no nosso
dia-a-dia. Fizemos uma avaliação crítica dos meios de comunicação, em especial os jornais impressos,
comparamos o tratamento dado a cada assunto abordado. No caso das entrevistas, o tópico
trabalhado por minha colega e eu foi: A greve das Universidades Federais. Por ser o momento
específico no qual estávamos vivenciando, o conteúdo passou a ter sentido para nós, pois nós o
identificamos em nossas vidas.
Desafios Encontrados
Em geral, o grupo não enfrentou muitas dificuldades, todos haviam se comprometido a vir às aulas e
a fazerem as atividades em sala, ou quando necessário, em casa.
No entanto, houve um impasse em uma determinada aula, quando o Pibidiano ministrante não deixou
claro o tema e o objetivo das atividades propostas. O foco era a reportagem, mas como estávamos
discutindo este gênero jornalístico pela primeira vez, ficou difícil de realizar os exercícios. Senti-me
desnorteado durante a explicação, pois não conseguia fazer uma conexão com o que ele dizia, e o
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que era para ser feito, havia pouco tempo para se elaborar uma reportagem inteira, e estava com
pouca informação sobre o conteúdo.
Porém, o próprio aluno notou que não houve entendimento da maioria da turma, e no próximo
encontro retomou o assunto e conseguiu passar o conteúdo com sucesso. O resultado disso pode
ser visto quando o grupo compreendeu e atingiu os objetivos de forma satisfatória.
Cada oficina tinha por finalidade conhecer e produzir textos nos gêneros estudados. Os exercícios
eram entregues para seus respectivos ministrantes, que faziam as correções e devolviam para serem
refeitas. Esta forma de correção nos permitiu perceber onde havíamos errado, aprendemos que
pequenos detalhes melhoravam nosso texto. Nossos textos, após a redação final farão parte dos
demais textos produzidos pelos pibidianos e inseridos no BLOG PIBID/CPAQ.
Considerações Finais
A participação no PIBID me possibilitou compreender a importância de se conhecer bem o assunto
que será ministrado em sala de aula. Senti-me desafiado a tentar abordar temas mais complexos, de
modo a inserir o conteúdo de forma dinâmica e não ficar preso a uma determinada forma de ensinar.
Este projeto mostrou ao grupo e a mim a quantidade de mídia que temos acesso para lecionar como:
vídeos, entrevistas, músicas, filmes, revistas, fotos, etc. buscando envolver o aluno, fazendo-o
questionar, se posicionar e querer aprender.
Uma comparação que eu não poderia deixar de fazer foi a minha primeira experiência no Pibid, na
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) em Dourados. Ao participar nas escolas,
percebi o quanto é distante o contato multidisciplinar. O conteúdo é dado de forma apática, sem
contextualização, sem exemplos reais, resultando em desinteresse por parte dos alunos. Como futuro
professor, pretendo fazer aulas dinâmicas, fugindo da rotina, para que os alunos venham a se
interessar em aprender e aplicar o conhecimento à realidade do dia a dia. É importante vivenciar a
multidisciplinaridade durante os semestres na Universidade para que possamos compreender desde
o começo da nossa vida profissional como conquistar nossos alunos.
Outro diferencial no Pibid trabalhado na UFMS foi a experiência de troca com os alunos que já haviam
tido as oficinas sobre os gêneros textuais. As oficinas apresentadas foram de certo modo mais
emocionantes, pois nos sentíamos na pele de cada aluno que estava à frente do seu tema, cada
emoção sentida pelo Pibidianos ministrante também era refletida nos acadêmicos que estavam ali,
especialmente por min, pois tenho relação de amizade com a maioria deles. Essa mistura de
sentimentos nos mostrou como ser um aluno melhor, e um professor melhor, pois identifiquei com
mais facilidade erros e acertos, sejam eles no conteúdo ou na forma de apresenta-lo.
Sem dúvida o Pibid tem nos dado fundamentos e nos preparado para o que iremos encontrar em sala
de aula, e de como lidaremos com isso. Com base nessas oficinas, estaremos mais preparados para
lecionar, pois elas possibilitaram que nos colocássemos no lugar do aluno antes de aplicarmos
determinado conteúdo e nos auxiliaram a compreendermos a melhor forma de trabalhar.
Nos dias de hoje ensinar se tornou um desafio, e ao nos identificarmos com o aluno, nos aproximamos
mais dele. Essa aproximação torna o aluno não um receptor de conteúdo, mas sim um estudante
crítico ciente de seu papel de cidadão.
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Introdução
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), desenvolvido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é um programa que visa contribuir para a
formação dos alunos de licenciatura de cursos presenciais e a distância, fornecendo para isso, bolsas
de incentivo aos seus integrantes: alunos e professores coordenadores e supervisores. Além disso,
os subprojetos vinculados ao Pibid dos cursos de licenciatura fomentam não só a participação desses
alunos, como também, permite a criação de vínculos entre a Universidade e a Escola pública.
Sendo esse vínculo extremamente importante, as atividades dos grupos do Pibid se desdobram por
meio de regências, aulas compartilhadas, produção de materiais instrucionais, entre outras coisas
que também levem em consideração as necessidades da escola envolvida. Dessa forma, o Pibid
busca contribuir para a melhora na qualidade da educação, principalmente escolas cujo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja abaixo da média nacional, de 4,4.
O subprojeto Leitura e produção de textos na Educação Básica: perspectivas e desafios na formação
inicial de professores¬, que faz parte do grupo Pibid do Curso de Letras, do Centro de Ciências
Humanas e Sociais, da UFMS, também tem isso em foco, o que permite encontros semanais entre a
Profª. Jucelia Souza da Silva, coordenadora de área, os 08 alunos bolsistas de iniciação à docência e
o professor supervisor Prof. Ricardo Leandro Flores Ricalde, docente da instituição de ensino parceira,
a Escola Estadual Coração de Maria, endereçada em Campo Grande - MS.
No caso da atividade considerada neste artigo – sequência didática nas aulas de Produção Interativa
– essa foi desenvolvida, levando-se em conta a iniciativa inédita da escola Estadual Coração de Maria,
que procurou o grupo no início do ano de 2013, tendo em vista uma grande necessidade da escola:
melhorar a capacidade discursiva de seus alunos, que diz respeito à compreensão leitora e a
produção de textos.
Por isso, levando-se em conta também, o que o PCN (1997, p.21) afirma sobre essa capacidade
discursiva:
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social,
pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e
defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim,
um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola
a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.

Deu-se início, às atividades que visassem contemplar as aulas de Produção Interativa, por meio do
desenvolvimento de sequências didáticas.
Pressupostos teóricos
Marcuschi (2008, p.240) afirma que “A Língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo
que varia ao longo do tempo e de acordo com os falantes: ela se manifesta no seu funcionamento e
é sensível ao contexto”, dessa forma, percebe-se que o professor em sala de aula, deve propor
situações reais para utilização da língua, ou seja, contextos variados, a fim de que os alunos possam
desenvolver habilidades discursivas.
Além disso, sob essa mesma perspectiva Dolz e Schneuwly (2004, p. 96) afirmam que a criação de
contextos de produção precisos, efetivação de atividades ou exercícios múltiplos é o que permite aos
alunos apropriarem-se de noções, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas
capacidades de expressão oral e escrita. Nesse sentido, ensinar a língua nos remete à proposta da
Linguística Textual para a escola, ou seja, a do ensino dos gêneros – práticas sociocomunicativas –
competindo ao professor abandonar o paradigma tradicional - ensino descontextualizado da
gramática normativa – para assumir um novo paradigma, ou seja, um ensino em que a língua é
praticada por meio de situações próximas da realidade do estudante.
Vale ainda ressaltar, que apesar da proposta com gêneros textuais parecer nova, ela já consta no PCN
(1997, p.23), como é possível averiguar:
Os gêneros são determinados historicamente. As intenções comunicativas, como parte das condições
de produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os gêneros que darão forma aos
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textos. É por isso que, quando um texto começa com “era uma vez”, ninguém duvida de que está
diante de um conto, porque todos conhecem tal gênero. Diante da expressão “senhoras e senhores”,
a expectativa é ouvir um pronunciamento público ou uma apresentação de espetáculo, pois sabe-se
que nesses gêneros o texto, inequivocamente, tem essa fórmula inicial. Do mesmo modo, pode-se
reconhecer outros gêneros como cartas, reportagens, anúncios, poemas, etc.
Dentro dessa perspectiva, Koch (2004 apud KOCH e ELIAS 2011, p.102) irá dizer que os indivíduos
desenvolvem uma competência que lhes permite interagir e se envolver nas diversas práticas sociais.
Por meio dessa competência, as pessoas produzem e compreendem gêneros textuais, além de serem
capazes de nomeá-los. Assim, fica evidente que os alunos estão completamente envolvidos com a
leitura e a compreensão de textos dos mais diversos, a todo momento, fazendo parte da construção
desses, dominando-os livremente, bem como dominam a própria língua antes de iniciarem o estudo
de gramática (BAKTHIN, 2003, p.282).
É essa compreensão, portanto, que permite considerar a sequência didática como componente
essencial nas aulas de Produção Interativa, fazendo-se parte integrante da abordagem pedagógica
do professor que ensina Língua Portuguesa.
Apresentação da sequência didática
Diante do entendimento de que o estudo de gêneros textuais por meio da criação de contextos
precisos é o que torna a aprendizagem da língua significativa, pensou-se na elaboração de uma
sequência didática que contemplasse o gênero crônica. Essa escolha foi determinada levando-se em
consideração o trabalho anterior do professor supervisor com o gênero notícia.
O desenvolvimento das atividades, em um primeiro momento, dependeu da observação das aulas de
Produção Interativa – quatro no total. Para isso, escolheu-se uma turma de primeiro ano de ensino
médio. Assim, em um total de quatro aulas observadas, foi possível depreender algumas informações
gerais sobre a turma, e também, depreender o conteúdo trabalhado em sala de aula pelo professor
supervisor.
Como afirmam Dolz e Schneuwly (2004, p. 97) “Uma ‘sequência didática’ é um conjunto de atividades
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” e que,
portanto, possibilitam o acesso às práticas de linguagem novas ou de difícil domínio. Sendo assim,
partindo dessa noção, foi realizada a primeira aula da regência. Nessa aula, foram apresentados aos
alunos a proposta de trabalho inicial – que consistia tanto na elaboração de um vídeo comparando o
gênero notícia com a crônica – produção oral – quanto com a produção de uma crônica literária ou
não literária (escolha deles), baseada em uma notícia pré-estabelecida (escolha minha).
Ao que parecia, os alunos se sentiram confortáveis com a proposta, talvez, por já estarem
acostumados com a produção escrita, algo sempre desenvolvido pelo professor supervisor. Além
disso, foi apresentada aos alunos uma tabela avaliativa para a atividade do vídeo, que para eles
pareceu interessante, já que a tabela nortearia o trabalho e os avaliaria em três domínios: cognitiva,
afetiva e psicomotora – que compreende desde a capacidade de adaptação do uso da língua ao
contexto; autonomia com a pesquisa, até a postura e entonação da voz diante da gravação.
Todo o material: textos para leitura em sala de aula e pesquisa, cronograma e forma de avaliação
foram postadas em um site, que conforme combinado, seria o ambiente virtual para pesquisa deles.
Como uma única aula não foi suficiente para explicar toda a dimensão do trabalho, foi necessário
utilizar outra, pois mesmo a proposta tendo uma recepção tranquila, os alunos tiveram muitas
dúvidas. Após isso, demos início a leitura de duas crônicas: Estranhas gentilezas” de Ivan Ângelo e
“Namoro no cemitério” de Lara Lemos . O objetivo, nesse primeiro momento, seria o de identificar os
elementos constitutivos do gênero e levantar hipóteses sobre as diferenças entre a crônica literária e
não literária. Nessa fase, não teve nenhuma atividade escrita, todos os questionamentos em torno do
texto foram orais.
Nossa primeira atividade escrita ocorreu duas aulas depois. Para realizá-la, foi necessária a leitura da
notícia “Operação libera 38 em fazenda no ES” de Jairo Marques e a crônica “Abolindo a abolição” de
Moacyr Scliar. O propósito, desse momento, foi o de fomentar a análise da composição de ambos os
gêneros, e proporcionar dessa forma, uma base para a elaboração do vídeo.
Os textos foram lidos, e então, foi projetada uma tabela em branco. A tabela precisava ser preenchida
com as seguintes informações: estrutura, tipologia predominante, grau de pessoalidade, tempo verbal
predominante, estilo da linguagem e função; no entanto, seria necessária a participação de todos os
alunos. Com esse intuito, algumas questões foram levantadas, tais como: “Quais diferenças vocês
notam entre os dois textos lidos? Qual a função da notícia? Essa função é diferente da função da
crônica?”. Assim seguiu até obtermos todas as informações de maneira que as respostas fossem
construídas na coletividade.
Finalizada a atividade naquele dia, a tabela seria postada no site, e poderia ser revisada pelos alunos
no ambiente virtual. Além disso, para a aula seguinte ficou combinada uma assembleia para discutir
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problemas dos grupos que poderiam surgir durante a elaboração do vídeo. Como a nota seria coletiva,
todos deveriam contribuir e se houvesse algum problema, o grupo poderia se pronunciar durante a
assembleia. O objetivo desse momento era propiciar aos alunos uma autoavaliação. Nesse sentido,
a falta de comprometimento de um colega ou até não conseguirem atingir algum ponto exigido pela
atividade seriam refletidos por todos, e assim, seria possível encontrar respostas para o problema.
Produção oral
Chegado o dia, a maior parte dos grupos entregaram o vídeo. Para a assembleia acontecer foram
necessárias muitas perguntas, pois poucos alunos estavam se manifestando. Quando os grupos
começaram a se pronunciar, os problemas ao qual se referiam eram esperados, porém, foram além
disso. Se referiam a: dificuldades em manusear a câmera (O aluno em questão estava muito nervoso
e não conseguia segurar o equipamento – precisou regravar várias vezes e editar o vídeo com cortes),
dificuldade em gravar por causa de ruídos (Nesse caso, um grupo foi atrapalhado pelo animal
doméstico que ficava agitado com a movimentação na casa, outro grupo atrapalhado pelos ruídos
dos carros), dificuldade em se reunir (distância, outros que tinham atividades no contra turno),
dificuldade em atingir o tempo proposto (Alunos que não conseguiram atingir nem a metade do tempo
pedido), e o caso de uma aluna, em especial, que tem problemas em se relacionar com a turma, e
portanto, não realizou a atividade (Esse problema, entretanto, foi reportado pelo professor Ricardo ao
final da aula).
Com a exposição dos problemas, os alunos também se referiam às soluções que haviam sido
tomadas, e outras soluções que poderiam ser providenciadas pela não efetividade da atividade. Esse
momento foi de grande importância, pois possibilitou que se reorganizassem, melhorassem o vídeo e
também avaliassem os contextos de produção – local, equipamento, conteúdo. Além disso, permitiu
a troca de informações entre os grupos (postagem de vídeos, sites para edição) e a identificação de
problemas comuns entre ele, a fim de observarem como outros grupos resolveram os problemas.
Enfim a assembleia terminou, sendo ainda possível, nesse mesmo dia, ler o início da notícia
“Moradores da Cidade de Deus não querem trocar ‘uma favela por outra’” designada como tema da
crônica. Fizemos algumas inferências sobre o texto, debatendo o tema, o que levou os alunos a
opinarem a respeito da mudança dos moradores, do preconceito que tais pessoas sofrem, do trabalho
no lixão e no aterro sanitário de Campo Grande, sobre já terem ido até o local e até mesmo sobre
pessoas pobres serem associadas à violência. Sem mais tempo para a leitura e a discussão, a aula
se encerrou.
Produção escrita
Durante a semana que se seguiu, os alunos ficaram encarregados de entregar a crônica por e-mail.
Para escrevê-la deveriam entrar no site combinado e baixar um arquivo word pré-editado, contendo
pequenos comentários sobre a formatação. Como haviam reportado a dificuldade em conseguir o
arquivo e a notícia base, enviei para o e-mail da sala. Feito dessa forma, a maior parte dos alunos
conseguiu entregar a atividade. Ademais, ficou acordado que a refacção do texto seria necessária, e
que a produção escrita seria avaliada na sua segunda versão, tendo em Dolz e Schneuwly (2004, p.
105) sua justificativa:
Para o professor, essas primeiras produções – que não receberão, evidentemente, uma nota –
constituem momentos privilegiados de observação, que permitem refinar a sequência, modulá-la e
adaptá-la de maneira mais precisa às capacidades reais dos alunos de uma dada turma. Em outros
termos, de pôr em prática um processo de avaliação formativa.
Com as produções em mãos, foi necessário levantar os principais problemas encontrados nos textos
dos alunos, a fim de nortear a avaliação e ajudar na elaboração de atividades que suprissem a
dificuldade principal deles. Nesse sentido, as crônicas em maioria manifestaram esses dois principais
problemas: Problemas com a vírgula, e grande dificuldade com a formatação do texto no programa
word. Diante dessa constatação, percebi que para o primeiro módulo da sequência didática apenas
o primeiro problema poderia ser discutido. O que tornaria o segundo problema assunto para outro
plano, e quem sabe, um grande motivo para o uso da ferramenta virtual em outras produções.
Vale ressaltar aqui que o trabalho por meio de sequências didáticas pressupõe um trabalho com
módulos. Após a apresentação inicial da proposta, segue-se para a produção inicial e então, para o
primeiro módulo, que conforme Dolz e Schneuwly (2004, p. 103) “trata-se de trabalhar os problemas
que apareceram na primeira produção e de dar aos alunos os instrumentos necessários para superálos.”.
Primeiro módulo
Para a realização do módulo 1 foram escolhidas duas produções. A primeira produção apresentava
pouquíssimas pontuações e os parágrafos estavam completamente desordenados. A segunda, além
de conter problemas com pontuações, também fugia da função do gênero crônica. O texto do aluno
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podia ser considerado um resumo da notícia tema, o que colaboraria para despertar neles a análise
da função dos gêneros, já que essa função é extremamente necessária para que os reconheçamos
no nosso dia-a-dia.
Dessa forma, a atividade consistiu na projeção de ambos os textos. Os alunos foram indagados
quanto à pontuação, organização textual e função do gênero crônica. A primeira produção foi
novamente colocada e a turma deveria ajudar a reorganizar o texto. A medida que iam sugerindo a
melhor forma de colocar a vírgula, eu ia pontuando. Em alguns momentos, discordavam quanto ao
uso da vírgula e, portanto, as justificativas se faziam necessárias. Diante da dificuldade de explicarem
o uso da vírgula, ou, se o excesso ou a falta ajudaria o leitor a compreender o texto, foram lidas em
conjunto algumas regras para o uso. Após isso, os alunos deveriam reler essas regras e rever o texto
deles, levando em conta também, os comentários que haviam sido colocados em cada produção.
Considerações finais
Na produção final foi possível perceber que grande parte do problema foi solucionado, já que um
problema bem pontual foi eleito para análise. A falta de tempo, contudo, e a impossibilidade de
conjugar as aulas de Produção Interativa com as aulas de Língua Portuguesa, foram os principais
obstáculos para que o módulo 1, que poderia ter se desdobrado com mais tranquilidade, acolhesse
atividades diversificadas.
Apesar disso, é possível avaliar o trabalho com sequência didática, como uma ferramenta de fato
eficaz. Além de que a diversidade de gêneros lidos e as atividades precisas colaboraram para que os
alunos se sentissem mais seguros em relação às produções, já que a motivação e a participação da
maior parte dos alunos durante as aulas e o compromisso com a entrega das atividades foram visíveis.
Dentre os vinte e cinco alunos, vinte realizaram todas as produções. A possibilidade de utilizar as
aulas de produção interativa, também permitiu o sucesso da sequência, possibilitou uma experiência
com situações reais de sala de aula e uma mudança significativa na forma como os alunos pensavam
a produção textual: de estático para dinâmico, de distante para possível, de desconhecido para
palpável e real.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Este artigo traz o relato de um trabalho desenvolvido por acadêmicos em formação, integrantes do
grupo PIBID Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde os alunos em atuação
também contam suas impressões. A atividade desenvolvida foi uma aula sobre história da visão. Essa
é uma atividade desenvolvida dentro do modelo de racionalidade prática onde a escola é vista como
o lócus da formação de um professor-pesquisador que reflete sobre sua prática e resultados. Segundo
esse modelo de formação:
[...] o professor desenvolve teorias sobre a prática a partir de suas experiências cotidianas,
para voltar essa aprendizagem para os alunos; não se pode separar experiências, prática e
contribuições teóricas nas aulas; o professor tutor exerce um papel fundamental no processo
de formação inicial dos alunos; é necessário propiciar a construção de uma identidade
profissional reflexiva nos alunos. A reflexão que se almeja para a prática profissional, é
entendida como atividade teórica que permite analisar a própria ação, auxiliando na
problematização, no levantamento de dificuldades e busca de soluções. É considerada crítica
quando solicita um posicionamento diante da situação vivenciada, quando propicia que o
docente olhe para sua prática, para confirmá-lo ou ratificá-la, identificando aspectos que
enriqueçam as práticas futuras. (ERROBIDART et AL, 2013, p.1).

Durantes as atividades de planejamento, execução e reflexão sobre as atividades executadas nas
escolas as percepções dos acadêmicos sobre todos os processos são descritas em materiais de
coleta de dados chamados de diário de bordo, que permite uma posterior análise e reflexão crítica
sobre sua prática.
Aspectos do planejamento coletivo
O planejamento e a elaboração do plano de aula foram realizados num processo colaborativo com os
professores supervisores, coordenador do subprojeto PIBID-Física e acadêmicos do curso de
Licenciatura em Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os primeiros assessoraram
aos acadêmicos quanto a questão do que funcionaria ou não em sala de aula, orientando sobre os
aspectos presentes em seu cotidiano e de difícil percepção para quem está ingressando na docência,
como o gerenciamento do tempo dentro de sala de aula e relatando suas experiências com aulas
utilizando recursos de mídia.
Após uma reunião o grupo decidiu pela realização de uma aula expositiva dialógica explorando
aspectos da História da Ciência relacionados aos mecanismos da visão. A atividade começou com
uma pesquisa para procura de material que servisse para fundamentar a aula, esses materiais foram
disponibilizados em um drive virtual onde todos tinham acesso, em seguida passou-se para a leitura
dos artigos eleitos para compor o corpo da aula, disso resultaram muitas discussões uma vez que o
conteúdo tinha que ser adaptado a realidade da escola e ao público alvo, por fim fizemos um recorte
selecionando os principais tópicos a serem abordados. Já tínhamos uma vaga ideia por onde começar,
pois no início de 2015 em outra aula, abordamos alguns aspectos acerca da história da luz, que na
antiguidade se confundiam com a história da visão, por conta disso fizemos um reaproveitamento
dessa aula usando a mesma estratégia, ou seja, nossa aula seria expositiva com o uso de slide em
caráter ilustrativo. Assim abrimos um documento e uma apresentação, editáveis no Google Docs onde
todos deveriam colocar suas ideias, apesar do documento ter sido editado virtualmente em
determinados momentos ainda fazíamos discussões acerca dos aspectos históricos para fazer
acertos finais.
Uma vez concluído o plano de aula e os slides, foram apresentados aos professores. Um aspecto que
foi levantado na ocasião, é que os slides não traduziam direito a ideia dos teóricos uma vez que eram
estáticos e cheios de textos o que segundo os professores supervisores faria que a aula ficasse
monótona. Passamos então para um novo processo de elaboração, onde acabamos por optar, pela
possibilidade de contar a história com animações que traduziriam as concepções dos teóricos de
melhor forma. O processo teve uma série de dificuldades uma vez que ninguém dominava em sua
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totalidade a ferramenta Power Point, e não encontramos nenhum tutorial ou vídeo aula que indicasse
um caminho para a construção das animações.
A execução da aula expositiva dialogada
A aula expositiva dialogada abordando a história da visão, foi a forma mais indicada de se trabalhar
o tema proposto uma vez que temos que contar a história da visão o que exige que o professor tenha
anteriormente estudado o assunto, a apresentação em power point é somente um apoio, a dinâmica
também pede que tragamos os alunos a participar da aula através de questionamentos e tentar fazer
uma relação com seu cotidiano, essas orientações tínhamos bem claras quando fomos fazer a
intervenção esse fato foi recordado pelos professores da disciplina. Eles nos lembravam que esse tipo
de aula com apresentação, se somente o professor falar corre um risco grande da exposição ficar
monótona.
Seguindo as orientações dos professores procuramos questionar os alunos em todos os momentos
possíveis, como quando falamos dos Deuses da mitologia grega e perguntávamos aos alunos quais
Divindades são relacionadas com os eventos terremoto, trovão e luz solar; muitos demonstraram
conhecer. As ideias levantadas atiçaram a curiosidade de quem não conhecia o assunto: falamos dos
primeiros filósofos e enumeramos os problemas em suas teorias, procuramos fazer com que eles
respondessem e no final da aula quando tratamos da câmara escura questionamos que aparelhos
derivavam daquela ideia, ao final quando mostramos uma câmara escura artesanal todos pareceram
bem interessados em ver que a imagem se invertia no fundo da mesma. Outro fato interessante
lembrado por um dos professores foi a relação das histórias em quadrinho com alguns modelos da
visão como o personagem da Marvel ciclope ou o super-homem onde sua visão de raio–x forma um
cone de luz. Esses exemplos foram utilizados em aula, mas alguns alunos não souberam relacionar o
conteúdo da aula aos personagens.
A visão dos acadêmicos sobre execução da aula
A transcrição dos acadêmicos sugere que em todo processo os mesmos se utilizaram de reflexão
sobre suas ações, tal como almejado no processo de formação do professor-reflexivo, que ao avaliar
os resultados de sua aula, desempenha um papel de investigador de sua prática.
Em minha opinião a aula foi instigante, tivemos alguma participação sim e acho que conseguimos
despertar o interesse dos alunos pelo tema, uma vez que esse tipo de aula foge do habitual. Para
mim, fazer essa aula foi um ganho em vários aspectos, pude explorar história da ciência, tive a
oportunidade de desenvolver uma apresentação diferenciada no Power Point, aprender fazendo, vi
que tem pouco material disponível na internet e basicamente usar de artifícios para chamar a atenção
e não tornar a aula monótona, espero poder fazer muitas aulas com esse formato, isso foi realmente
muito marcante, a princípio achei que não daria conta e me surpreendi com a minha capacidade de
realização, foi uma autodescoberta. (ACADÊMICO 01)
Muitos aspectos devem ser melhorados nas sequências didáticas produzidas para a história da visão,
visto que estas foram produzidas pensando-se a partir de uma situação ideal de sala de aula. É
necessário basear-se na situação real do ambiente escolar para que as atividades executadas
estejam cada vez mais próximas das atividades planejadas, entretanto as atividades propostas pelo
PIBID nos remetem a acertos e erros e com isso podemos melhorar ao término de cada atividade,
pois a todo momento ele nos proporciona uma reflexão críticas sobre o melhor caminho para se
alcançar os objetivos propostos em cada trabalho e assim construirmos um pouco do docente que
temos que ser ao lecionar como docente em sala de aula. (ACADÊMICO 02).
Acredito que a aula tenha tido êxito, uma vez que fomos capazes de proporcionar uma aula interativa,
com slides animados que além de facilitar a visualização das teorias que estávamos apresentando,
também serviu para prender a atenção dos alunos. A participação ativa dos alunos me leva a crer que
acharam a aula interessante. Foi possível notar, também, que gostaram de termos levado uma
câmara escura: a maioria dos alunos quis manusear o aparato, além de testa-lo em várias paisagens,
com vários focos. (ACADÊMICO 03)
Considerações Finais
Considerando os apontamentos registrados no diário de bordo dos observadores, destacamos que as
estratégias metodológicas empregadas na abordagem da história da visão aparentemente instigaram
os alunos a uma participação ativa durante a execução da aula compartilhada. Um fator que pode ter
contribuído para isso, é a utilização da abordagem histórica a partir de uma animação, aspecto que
foge do habitual. Ressaltamos em nossas reflexões finais que além da contribuição para a formação
inicial e continuada dos pibidianos as ações desenvolvidas resultaram num produto educacional: o
Power Point, fazendo uso de animações. Salientamos que na pesquisa realizada na internet
evidenciamos que são poucos os materiais disponíveis para se utilizar os recursos de animação do
Power Point e menos ainda explorando a história da ciência.
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Todos os acadêmicos mencionaram nos diários de bordo a importância da participação colaborativa
do grupo no planejamento das atividades, no desenvolvimento das aulas compartilhadas e
principalmente nos momentos de reflexão sobre a ação, no caso, a atividade expositiva dialogada
para a histórica da visão.
Quanto ao processo colaborativo no planejamento, execução da atividade e reflexão sobre a prática
docente, os acadêmicos acreditam que isto contribuirá muito no desenvolvimento profissional:
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História e Cinema: a construção histórica das desigualdades no Brasil a
partir de Vista Minha Pele (2003).
História - CPAQ
NETO, M. S. R.
miguelrodrigues.snetto@gmail.com
MARIUSSO, V. H.
RIBEIRO, L.
Palavras-chave: Negro; Cinema; Histórica
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Objetivamos, a partir da experiência do projeto Cinema na Escola, planejado e executado pelo PIBID
História CPAq/UFMS, verificar a viabilidade do uso de materiais fílmicos na produção de conhecimento
histórico escolarizado. Deve-se destacar que essa atividade foi direcionada para uma temática
específica, utilizando o curta metragem Vista Minha Pela como elemento norteador para a discussão
acerca da construção histórica das relações de subordinação/resistência da população negra no
Brasil. Assim, a partir de uma problemática observada em nossa sociedade atual, que é a
permanência do racismo, materializado pela violência física e simbólica. A utilização de material
fílmico como fio condutor para essa discussão nos possibilita perceber a construção histórica em
moldes contemporâneos, agregando novas fontes e abordagens em sua elaboração. Ou seja,
objetivamos compreender a maneira como são tratados os negros no Brasil (seja na mídia, nos livros
didáticos etc.), repensá-la nas salas de aulas (na tentativa de reconstruir uma história que não
justifique tais relações de poder entre não negros e negros) e, também, na formação de futuros
professore de História, na construção de ciência baseada na cidadania e na promoção de uma cultura
da paz que não faça desaparecer os conflitos historicamente havidos no país.
O Cinema na Escola
A importância que o PIBID exerce na formação dos discentes, pode ser percebida na sua busca por
incentivar o ensino, dando possibilidades de pensar a História não apenas no campo da pesquisa,
bem como contribuindo para que o futuro docente possa utilizar do conhecimento histórico nos seus
diversos aspectos, o que possibilita a oportunidade de construir outras maneiras de abordar o ensino
de História na educação básica. Desta forma, o PIBID contribui não só para a formação do futuro
professor de história, mas como experiências que antecedem a formação, possibilitando que o
acadêmico esteja em sala de aula e possa observar como é o trabalho de um professor na área.
Assim, nesse ano de 2015, algumas atividades foram propostas e desenvolvidas em parceria com as
escolas.
Desde a segunda metade do século XX, por volta dos anos 1960, advindo das indagações feita pela
escola dos Analles na França e seu diálogo com a Ciências Sociais, a História passa a ser percebida
a partir de novas fontes e objetos, bem como as suas abordagens. Abandona-se as fontes advindas
do Estado (fontes oficiais) e passa-se a utilizar fontes antes tratadas como menos importante, “por
não serem objetivas”. Acontece que alguns historiadores perceberam que era possível novas
histórias, e isso perpassava novas fontes, objetos e abordagens. É a partir daqui que desenvolvemos
a atividade denominada Cinema na Escola, no intuito de trabalhar materiais fílmicos como elemento
norteador para a construção do saber histórico, buscando utiliza-la não só na historiografia, mas nas
práticas de ensino.
O método que utilizamos para a elaboração se deu a partir de um roteiro. Primeiro discutimos a
construção da temática a ser abordada. Após a apresentação feita pelo professor de que poderíamos
trabalhar o uso do cinema em sala de aula para construção do saber histórico, tentamos perceber
que assuntos estariam presentes em nossa sociedade e como ela estava presente no ensino de
História. Depois de algumas ideias levantadas, percebemos que no decorrer da história do Brasil a
relação entre negros e brancos negros era pautada em subordinações e exclusões. Era preciso que a
ideia de trabalhar com tal questão se materializasse em formato de atividade, e ainda, que pudesse
alcançar o propósito de perceber relações construídas historicamente a partir de um material fílmico.
Para isso, construímos um texto em coletivo no qual constavam nossos objetivos, justificativa,
cronograma de como se daria a atividade, referencial teórico e problemática.
O objetivo geral era discutir a construção de relações de subordinação por parte da população negra
no Brasil, partindo da ausência de tais discussões em sala de aula e nos materiais didáticos, e como
isso contribui para que essas relações de poder permaneçam, tomando isso como nossa justificativa
e problemática. O cronograma seguiria em formato de quadro com as etapas das ações que
Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
203

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
realizaríamos e o seu tempo de duração. A fundamentação teórica que dialogou com a elaboração
desse texto e depois para o material didático que seria entregue para os alunos – em que
apresentaremos em seguida – se deu com Katia Abud (2003), que nos auxiliou a pensar o cinema
como criador de possibilidades de construção do conhecimento histórico escolar; Vera Lucia do
Nascimento (2008), com sua abordagem sobre a produção teórica-metodológica do uso do cinema
como objeto e fonte histórica e Jairo Carvalho do Nascimento (2008), que analisa e apresenta a
reflexão do uso do cinema como ferramenta didático-pedagógica voltada ao ensino de História.
Assim, inicia o estudo abordando os recursos múltiplos, bem como a inovação necessária. Busca,
também, tratar dos cuidados que se deve ter quando da utilização, em sala de aula, de um filme
histórico como recurso de ensino. Conseguimos assim utilizar-se de assuntos que dialogavam com a
História e Linguagens, bem como com o Ensino de História e o Cinema. Além do Anuário Brasileiro de
Segurança Pública (2014) que serviu para que percebêssemos a violência contra os negros no Brasil.
Para se ter uma ideia, 68% das mortes violentas no país são de negros. Dentre os presos, 61% têm a
pele de cor preta ou parda. No entanto, pouco ainda se sabe sobre as percepções da sociedade acerca
de tão importante tema.
Posteriormente a esse texto, foi produzido um roteiro em formato de slides, utilizando o programa
Power Point que seriam usados em sala com os alunos/as, contendo algumas imagens da população
negra no Brasil, bem como informações a respeito do filme. Sentimos que só o slide seria pouco para
que conseguíssemos dialogar com os alunos (as). Assim, criamos um texto para os próprios alunos,
que acabou se transformando em um material didático que acompanhou a atividade em sala de aula.
Iniciava com definições de racismo e preconceito para que dialogássemos com os alunos para
perceber os seus conhecimentos a respeito do assunto.
Além das definições de racismo e preconceito, dados de violência contra os negros no Brasil e os
lugares que ocupam como, por exemplo, no mercado de trabalho, nas universidades e presídios do
país também foram apresentados. Estava presente no material didático também, a discussão a
respeito da escravidão no Brasil, entendendo ser de extrema importância apontar que esse período
contribuiu para justificar em muitas ocasiões os tratamentos a população negra no Brasil, ou seja,
ainda existem pessoas que acham de esses sujeitos não devam ser tratadas como humanas.
Após a utilização do material impresso, foi exibido o filme Vista Minha Pele, para que em seguida os
alunos construíssem um mural que expressasse a discussão feita em sala de aula.
Utilizando-se de cartolinas, giz de cera, pincel atômico, lápis de cor, revista, tesoura e cola, os alunos
se dividiram em grupos e colocaram no papel as suas formas de pensar tal questão. Assim, a
construção coletiva desta atividade se deu desde os pibidianos, até os alunos que participaram dela,
contribuindo para a construção não só de novos saberes, mas de novas experiências tanto na nossa
formação como futuros professores, quanto em sala de aula com os alunos, que tiveram a chance de
se perceber como sujeitos pertencentes dessas construções históricas, e desta vez, a partir do uso
de um material fílmico e de um tema pertinente à nossa sociedade.
Tanto para montarmos a atividade Cinema na Escola, quanto para a sua execução, tomamos o
material fílmico como ferramenta que contribui para o diálogo com os alunos, auxiliando na produção
do conhecimento histórico deles. Para além de uma simples análise sobre o filme, entendemos
também que seja necessário perceber que entre o filem e o que ele representa, existe uma série de
mediações, que não restituem o real, mas, reconstrói, voluntária ou involuntariamente, a apreensão
do real (MOLINA, 2007, p. 23). Ou seja, usamos de filmes para constituição do saber histórico sobre
um determinado espaço e tempo, no qual foi possível uma interpretação diversa de uma determinada
realidade, não a imaginando tal como no filme, porém discutindo o seu significado. Portanto, é
necessário compreender que entre o objeto e a sua representação fílmica interpõe-se uma série de
ações, tanto cultural como históricas. Assim queremos construir olhares críticos sobre a sociedade
na qual estamos inseridos.
Desta forma, a construção da atividade Cinema na Escola e desenvolvimento deste texto foi possível
devido ao diálogo teórico-metodológico com aqueles autores que nos possibilitam olhar outras
experiências com o uso de cinema no ensino básico. Por outro lado, autores que direcionaram seus
estudos para a produção historiográfica sobre o uso do cinema na História também serviram para que
nossa análise fosse possível. Desta forma, trabalhos como o desenvolvido por Josep Caparrós e
Cristina Rosa (2013) que nos ajudam a pensar alguns cuidados na utilização de filmes para o ensino
de história, não tomando apenas como uma fermenta mais lúdica ou algo assim. Assim como, a
questões apontadas por Delton Felipe e Teresa Teruya (2010) com a problematização da
possibilidade dos professores e das professoras trabalharem com o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana na educação básica. Outros textos serviram de alguma forma para a construção
deste texto e para as nossas atividades.
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A violência contra o negro em nosso país foi um dos pontos norteadores do diálogo entre nós
pibidianos e os alunos, no qual apresentamos exemplos de agressões sofridas por negros, não apenas
físicas, como no caso da Jornalista Maju que sofreu racismo no Facebook. Expusemos também que,
no Brasil, 68% das mortes violentas são de negros. Dentre os presos, 61% têm a pele de cor preta ou
parda. A maioria está encarcerada por pequenos crimes, muitas vezes sem julgamento. A partir disso,
apresentamos e discutimos o curta-metragem Vista minha pele. Lançado em 2003 e tendo como
autor Zito Araújo, busca fazer uma releitura da história do Brasil, no qual os brancos ocupariam o
papel dos negros na sociedade. O que mais nos chamou a atenção após a exibição do curta foram as
afirmações de alguns alunos fizeram sobre o filme estar contrário ao que eles costumavam ver. Após
isso, houve então a construção de um mural que expusesse a ideia que a atividade passou para os
alunos/as ali presentes.
Considerações finais
Para que chegássemos aos resultados parciais, avaliamos a atividade de duas formas, primeiro por
meio dos cartazes feitos pelos alunos, bem como pelo relatório final entregue ao coordenador de área,
o que de para concluir que a maneira como o tempo e os materiais foram trabalhados supriu nossos
objetivos, mas não só, conseguimos perceber na troca com os alunos/as que a discussão ali presente
não estava longe de seus cotidianos. Medir o impacto de uma ação é sempre algo complicado, porém
podemos apontar aquilo que nos pareceu em relação aos comportamentos dos alunos(as) após o fim
da atividade. Primeiro notamos uma surpresa por parte deles ao assistirem o filme. O espanto em
ver uma sociedade que se constituía como um lugar onde negros apresentavam características
históricas ligadas aos brancos, serve para percebermos que diretamente ou não, esses estudantes
conseguem perceber de certa forma a sociedade brasileira que se constituiu como segregadora.
Desta forma, entendemos que a atividade trouxe algo construtivo para a formação histórica dos
sujeitos ali presentes. Além disso, tivemos a oportunidade de tratar dentro da escola, um assunto que
faz parte do cotidiano dos alunos (as), como ouvimos nos exemplos dos mesmos. Assim, entendemos
que a realização da atividade, da sua construção até aplicação, cumpriu com os objetivos propostos,
tanto para nós como para os alunos, entendendo toda a dificuldade de se tratar tal tema e das
próprias implicações a respeito da educação básica no país, mas saímos com a sensação de dever
cumprido.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução:
O projeto Horta Escolar visa despertar no aluno a capacidade para o trabalho em equipe, a cooperação
e o respeito com o próximo e com o meio ambiente e que posteriormente, esses valores possam ser
disseminados para a sua comunidade. Uma alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores
fundamentais para o bom desenvolvimento físico, psíquico e social dos alunos. Baseado nesse
conceito de integração entre grupos de indivíduos, a Organização Mundial da Saúde em 1997, define
que uma das melhores formas de promover a saúde é na escola. Isso porque esta é um espaço social
onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores passam
grande parte de seu tempo. Diante disso o projeto Horta Escolar foi implantado na Escola Estadual
Padre João Tomes, localizada no município de Três Lagoas/MS, onde os programas de educação e
saúde podem ter maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e adolescência. Para
fortalecer o vínculo positivo entre a educação e a saúde, deve–se promover um ambiente saudável
melhorando a educação e o potencial de aprendizagem ao mesmo tempo que se promove a saúde
(Ministério da Saúde,1999). Mediante isso com a Horta Escolar é possível levar o aluno a consumir
mais hortaliças, que são fonte de vitaminas, fibras e sais minerais; a obter noções sobre Educação
Alimentar, Ambiental e Sanitária e a servir-se dela como instrumento prático do processo
ensino/aprendizagem.
Objetivo proposto
•
Estimular os alunos ao trabalho em equipe, sendo cooperadores na montagem e nos
cuidados da horta;
•
construir conhecimentos sobre a produção de alimentos orgânicos;
•
Despertar o interesse dos alunos para o cultivo de horta e conhecimento do processo de
germinação assim como a formação primaria dos órgãos vegetativos das mudas
•
Criar na escola uma área verde produtiva, pela qual todos se sintam responsáveis;
Referenciais Teóricos e Metodológicos:
O embasamento teórico deste trabalho se dá na direção da interação dos alunos entre si levando a
construção do saber, que é transportado para fora dos muros da escola, e se torna realidade no
cotidiano da comunidade.
O método do trabalho parte da ideia de Lev S. Vygotsky, que tem como um de seus pressupostos
básicos a ideia de que o ser humano constitui-se como tal na sua relação com o outro social. A cultura
torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da
espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem. (Oliveira, 1990)
As atividades empregadas no decorrer do trabalho são de caráter prático e demonstram-se muito
eficientes, e se baseiam nos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde a participação
ativa dos estudantes nos processos de aprendizagem com atividades práticas representa um
importante elemento para a compreensão ativa e conceitual.
Por meio da vivência dos alunos no projeto Horta Escolar, eles poderão aprimorar seu
desenvolvimento cognitivo, relacionando temas de ciências trabalhados em sala de aula com as
atividades práticas. A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita
o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo
teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e
estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperativo entre os agentes sociais
envolvidos, (MORGADO, 2006).
Vale a pena lembrar a importância de uma horta no ambiente escolar. Segundo Magalhães (2003), a
horta é uma estratégia para estimular o consumo de leguminosas, hortaliças e frutas. As hortaliças
cultivadas na horta pedagógica, quando presentes na alimentação escolar, faz muito sucesso, ou
seja, todos querem provar, pois é fruto do trabalho dos alunos. É possível ainda empregar os
conhecimentos de biologia com o estudo da diversidade, do crescimento e do desenvolvimento dos
vegetais e das relações ecológicas dos animais que frequentam os canteiros. Os conhecimentos de
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química possibilitam conhecer ou identificar a presença de nutrientes no solo e que garantem o
desenvolvimento da planta (SILVA, 2008, p.3).
A partir deste contexto, o PIBID/Biologia montou uma horta na escola Estadual Padre João Tomes,
onde foram realizadas diversas atividades, levando em consideração os objetivos previamente
definidos no projeto.
No inicio do projeto, foram feitas avaliações sobre o interesse e a opinião dos alunos quanto a
construção de uma horta na escola. Após sua definição, deu-se inicio a sua construção. Durante este
processo, os alunos tiveram papel direto na edificação da mesma, desde ajudar na montagem do
canteiro ou trazendo objetos de casa, como garrafas pet para confecção de sementeiras, estimulando
a reutilização de materiais recicláveis e provocando mudanças atitudinais relacionadas a conservação
do meio ambiente.
Após a finalização dos canteiros, foram passados aos alunos questionários, e pedido que
respondessem a pergunta: Quais hortaliças você mais gosta e gostaria de plantar na horta da escola?
Os alunos então responderam a questão, geralmente as respostas continham mais de uma sugestão,
32 alunos participaram da enquete e alface e tomate foram as hortaliças mais sugeridas.
Obtidas as respostas, começou-se a semear as primeiras hortaliças. Com auxilio dos bolsistas do
PIBID, os alunos produziram sementeiras a partir de garrafas pet, coletadas na comunidade.
Passado os estágios iniciais do desenvolvimento das plantas, os bolsistas do PIBID auxiliaram os
alunos a transplantarem as mudas que estavam crescendo nas sementeiras para os canteiros fixos.
Feito isso, as outras atividades do projeto se deram na manutenção da horta, tais como aguar os
vegetais, limpeza do espaço e na organização do ambiente, até que os vegetais crescessem e
ficassem grandes o suficiente para serem colhidos.
Resultados e Conclusões
O quadro abaixo apresenta as hortaliças elencadas pelos alunos para serem plantadas na horta.
Hortaliças citadas e numero de vezes que as mesmas foram citadas pelos alunos.
Hortaliças
Número de vezes que a hortaliça foi citada
Alface
18
Tomate
18
Cebolinha
05
Cenoura
05
Batata
05
Os primeiros resultados começaram a aparecer assim que as sementes iniciaram o processo de
germinação. Aproveitando essa fase inicial de crescimento do vegetal, realizou-se uma atividade com
os alunos que, com o auxilio de lupas que foram emprestadas pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, consistia na observação e na elaboração de um desenho da pequena muda. Dessa
forma, os alunos puderam identificar o desenvolvimento das primeiras estruturas surgidas nos
vegetais cultivados.
Chegando o dia da colheita, os alunos foram orientados sobre a forma correta de colher e também
sobre a importância de higienizar os alimentos antes de prepara-los para comer. Com o resultado da
primeira colheita, foi preparada uma salada e os alunos apreciaram os vegetais no almoço. Após essa
experiência os alunos, utilizaram a sala de informática da escola, para que fizessem uma pesquisa
sobre quais vitaminas e nutrientes estavam contidos em cada vegetal presente na horta. A partir daí
os bolsistas do PIBID pediram para os alunos elaborarem um texto, relatando o que eles aprenderam
com as atividades na horta e depois participaram de um jogo didático-pedagógico onde os alunos
relacionavam cada vitamina e nutriente com seu respectivo vegetal. No texto os alunos citaram
experiências ocorridas no decorrer do projeto como:
“Na horta a gente planta as sementes para elas crescerem, pra gente comer elas depois...”.
“Todo mundo trabalha na horta, aguando e limpando...”.
“Da pra ver a raiz, o caule e as folhas das plantinhas que agente vai comer quando elas crescerem...”.
Por meio do jogo notou-se que os alunos tiveram uma maior compreensão da importância de uma
alimentação saudável. Portanto toma – se como conclusão que a utilização da horta dentro da escola
pode auxiliar em uma mudança de hábitos alimentares, assim como de proporcionar ao aluno uma
vivência dentro da escola, fazendo com que eles se sintam parte fundamental do ambiente escolar.
Referencias
DE LA TAILLE, Y; DE OLIVEIRA, M. K; DANTAS, H .Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em
discussão. Summus editorial, 1992.
DA SILVA MORGADO, F; DOS SANTOS, M. A. A. A horta escolar na educação ambiental e alimentar:
experiência do Projeto Horta Viva nas escolas municipais de Florianópolis. Extenso: Revista Eletrônica
de Extensão, v. 5, n. 6, 2009.
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Impacto do PIBID na formação docente: relato de experiência
Pedagogia - CCHS
PIZARRA, J. M.
juliane.1103@hotmail.com
Palavras-chave: PIBID; Formação docente; Aprendizagem
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Este trabalho tem por finalidade, fomentar discussões e reflexões acerca da formação acadêmica dos
alunos dos cursos de licenciatura bem como a importância da inserção destes no contexto escolar
antes de sua formação, analisando o quanto esta ação pode influenciar as práticas pedagógicas dos
licenciados posteriormente e os resultados que alcançariam a sociedade.
Muito se discute sobre a educação do Brasil, dados catastróficos e vergonhosos são resultados em
pesquisas nacionais e internacionais, o “país do futebol” está longe de ser também conhecido como
“país da educação”.
Considerando a realidade educacional do país hoje, necessariamente utilizamos o IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) como consequência das práticas ocorridas na escola. Embora
aqui focalizamos o sujeito educador, não colocamos estes como responsáveis pelos dados apontados
pelo IDEB, mas como resultados de um sistema com falhas, e que podem ser estratégias para
melhoria do contexto educacional da nação.
Ao longo do tempo na história do Brasil, a pouca atenção do Estado com a educação foi se plasmando
muitas deficiências nas políticas públicas que contemplem os indivíduos oriundos de famílias da
classe proletária. Às denúncias sobre o baixo índice de qualidade das escolas brasileiras, nos levam
a indagar as práticas realizadas na escola, o funcionamento da instituição, e um olhar mais focalizado
nos agentes. Com o objetivo de perceber quais as dificuldades para um avanço nos dados expostos.
Inúmeras e diversas estratégias como pactos, formação continuada para os professores e tantas
outras são criadas para os índices apontados pelas avaliações possam se elevar, afinal uma das
maiores economias do mundo, não pode ter um resultado tão baixo. Todavia a classificação do país
continua entre as últimas no que se refere a educação.
Refletindo sobre os mais diversos mecanismos presentes na instituição escolar, que influência os
indicadores da qualidade da educação no país, podemos dar ênfase ao professor. Não estaríamos
aqui discutindo sobre a Pedagogia Tradicional que o professor está no centro do processo de ensinoaprendizagem, mas considerando o docente como importante agente potencializador e orientador do
processo ensino-aprendizagem.
Abrir a “caixa-preta” das práticas pedagógicas do educador significa explorar sua formação, o sentido
que este dá ao conhecimento, a relação estabelecida com os alunos e com os outros profissionais da
instituição, como constitui seu planejamento, o significado da escola para este indivíduo.
Considerando ainda que o docente possui uma bagagem cultural, político, socioeconômico e
emocional, características que irão determinar suas práticas em sala.
O professor tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, deste modo ter um bom
profissional atuando em sala, significa potencializar a condição de ensino em sala de aula. O sentido
que este profissional dá a educação e a sua conduta em sala de aula estrutura o caminho a ser
trilhado para a aprendizagem dos alunos, exteriorizando assim a relação do educador com o
conhecimento.
Nesse panorama, ao analisarmos o professor, deve haver uma sensibilidade sobre os efeitos de
disseminação e construção de saberes que esse profissional exerce sobre os educandos. É comum
ouvir que a “docência é dom” ou que “ser professor é vocação”, todavia como em qualquer outra
profissão, o indivíduo não nasce engenheiro, médico ou advogado, mas se torna. E até atingir esse
resultado, é necessário muito estudo, dedicação para que se possa dominar sua área e esforço para
superar as dificuldades, agregado a muita prática no exercício.
Devido à lógica que nenhum ser humano nasce com “vocação para a docência”, recebe um diploma
e está apto para ministrar aulas. Todos necessariamente passam por uma formação, e é nessa etapa
que deve haver um processo efetivo. O percurso a ser traçado deve contemplar uma formação de
qualidade, com aportes para a investigação acadêmica, acesso a bom material, suporte professoral
para dúvidas, oferta de cultura material como mecanismo primordial em práticas escolares, contexto
que em sua maioria não se constitui.
Em virtude da situação precária que se encontra a área educacional que geralmente não oferta
demasiada ascensão econômica, jovens não se sentem atraídos pelo magistério, devido a este
cenário há uma tendência atual da diminuição da procura pela docência na Educação Básica e grande
evasão nos cursos de licenciatura. De acordo com a média nacional, 48% dos alunos de licenciatura
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não chegam a concluir o curso, e cada ano, 19,6% desistem. Os alunos que se formam e pretendem
exercer a profissão representam um pequeno grupo que, segundo pesquisas, na maioria dos casos
tem os motivos desta escolha ligados a aspectos afetivos ou na segurança de oferta de vagas no
mercado de trabalho, que frequentemente se mostra ampla.
Nos docentes que já atuam também não encontramos firmeza e prosperidade na carreira, é fato que
a dúvida sobre continuar ou não na profissão visita a mente de professores devido aos problemas
como: desvalorização, baixos salários, dificuldades em relação ao comportamento dos alunos e falta
de condições de trabalho para o exercício da profissão, desleixo familiar com a escolaridade dos
alunos algumas vezes por causa do baixo nível de conhecimento outras pela pouca importância,
pouco investimento do governo na educação e até mesmo na careira do professor e o desafio de lidar
com sujeitos que crescem em uma sociedade em constante mudança. Esses dados nos forçam a
refletir sobre o futuro de oferta de docentes e a efetiva formação para que estes tenham maturidade
de criar estratégias afim de serem capazes de orientar a atividade mental do alunos e criar interesse
pelo conhecimento, já que este não surgi naturalmente.
Os bolsistas do programa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia da Universidade
Federal Mato Grosso do Sul (UFMS) com a coordenação da professora Doutora Ana Cristina Fagundes
Schirmer, tem como objetivo a inserção dos graduandos do curso na instituição escolar.
Como bolsista do programa, me agreguei à escola desde o meu primeiro ano na academia, fato que
a princípio momento me causou entusiasmo, por sem portar um diploma estaria na escola, exercendo
a minha futura profissão. A insegurança foi deixada de lado, devido ter o suporte da coordenadora do
projeto.
No inicio havia uma espada de dois gumes, por um lado a sensação de descobrimento de um novo
mundo, e de outro a realidade da educação pública do município. A Escola de Tempo Integral Ana
Lúcia de Oliveira Batista, onde se materializa o projeto, é uma instituição com uma estrutura maior
do que um grande número de escolas públicas, pois é considerada uma instituição modelo no
município de Campo Grande havendo apenas mais um exemplar deste modelo em termos de
estrutura física nesta localidade.
Havia em mim muita ansiedade e curiosidade para saber como seria atuar em âmbito escolar, depois
de anos no lugar de aluna, agora estaria em posição paralela, como professora. É uma experiência
nova, que permite ter um olhar muito mais amplo. É notório que após algum tempo na universidade
o modo como via a escola e as relações mudaram de forma desmedida e surpreendente.
Já havia algum tempo que não adentrava em uma escola, constatei que após muitos anos olhara a
de forma diferente, como nunca tivesse visto, pois em razão das leituras e explicações das aulas na
universidade, a partir deste momento, involuntariamente eu começava não apenas a vê-la de forma
diferente, mas também a reconhecer o motivo de várias práticas que se concretiza na instituição
escolar, advindas de leitura prévias realizadas na universidade, nesse momento conjuntamente
conseguia vivenciar o que os dados apontavam sobre a realidade escolar no país.
No primeiro ano no programa, acompanhei uma turma do 2º do ensino fundamental, considerado
além de um aluno que não correspondia com o desempenho escolar almejado para a etapa, também
possuía problemas comportamentais conseqüência de uma família que apresentava problemas
familiares extremamente preocupantes, deste modo, contei com o auxilio de várias profissionais da
escola como: psicóloga, psicopedagoga, coordenadora, a pedagoga regente da turma, também fui
orientada a conhecer a família, tomar conhecimento da vida deste aluno, quebrando o paradigma de
que o processo de ensino-aprendizagem está apenas as mãos dos professores e não é atingido pelo
estado emocional do educando.
No ano posterior, a turma que desenvolveria as atividades, seria o 3º ano do ensino fundamental,
com a convivência na sala, observei que as práticas mudam, percebi o amadurecimento dos alunos,
como estes se desenvolviam, bem como uma cobrança maior de conteúdos em razão de ser uma
série posterior a que estava observando no ano antecessor. O aluno que acompanhei não
apresentava grandes dificuldades de aprendizagem, mas devido ao seu desleixo e pouca importância
com os estudos, criou alguns vácuos sobre os temas trabalhados em sala. O aluno também possuía
enorme relutância em relação às regras, em obedecer à professora. Senti também por parte deste,
no inicio, resistência para aceitar estar envolvido no projeto, pois o aluno não tinha estudar como
sinônimo de algo positivo e não lhe agradava a ideia de estar em diferença, logo um atendimento
extra a ele causava certo desconforto.
Antes de estudo no processo de aprendizagem, diria que o resultado veio lentamente, mas aprendi a
respeita e reconhecer os limites e progressos dos indivíduos, deste modo “meros” avanços continham
grande valor.
Neste ano, acompanho a turma do 2º ano do ensino fundamental, o aluno que trabalho ativamente
não apresenta problemas em relação a comportamento, sendo considerado um aluno tranquilo,
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porém com dificuldades para a escrita, característica que levou a professora regente da sala o indicar
para ter meu acompanhamento.
Estando no processo de alfabetização, com desempenho abaixo da média da turma, iniciamos nossas
atividades individuais, percebi aceitação fácil em relação ao projeto, não havia resistência alguma,
todavia percebi que o aluno possuía grandes dificuldades de concentração, o que desfavorecia a
aprendizagem e, por conseguinte, a materialização das atividades.
Também foi notada a fala do aluno como obstáculo. Ele escreve como profere as palavras, porém
este não tem o hábito de pronunciar as sílabas mais complexas, proferir o “s” no final das palavras.
Logo, o desempenho de nossas atividades foi baseado em usar leituras de textos com sílabas
complexas, ter extensa atenção com a pronúncia de cada palavra dos textos lidos, sempre procurando
ler em voz alta, pois o aluno se demostrava muito tímido, falava extremamente baixo.
Atualmente, após vários meses desenvolvendo este trabalho, é notável maior entusiasmo por parte
do aluno nos dias de nossas visitas à escola, também mostra mais interesse na realização das
atividades, e maior desenvoltura na fala. Sua escrita tem evoluído, pois em ditados ele consegue
escrever corretamente palavras com nível de complexidade maior.
O meu aprendizado foi de grande valia, estar em contato direto do aluno, acompanhando o ritmo de
sua aprendizagem, não apenas com leituras de livros ou artigos, mas desta vez eu estava no interior
do processo, não mais como expectadora, mas como sujeito do espetáculo.
Estudos do filósofo, sociólogo e educador francês, Pierre Félix Bourdieu apontam como positivas
nossas ações de acadêmicos em salas para a formação professoral ampla, em que o sujeito
desenvolve em si o sentimento de pertença a docência, fazendo com que este a todo o momento nas
mais diversas situações tenha ações que o identifique como professor.
A posição de cada sujeito na estrutura das relações objetivas propiciaria um conjunto de
vivências típicas que tenderiam a se consolidar na forma de um habitus adequado à sua
posição social. Esse habitus, por sua vez faria com que esse sujeito agisse nas mais diversas
situações sociais, não como um indivíduo qualquer, mas como um membro típico de um
grupo ou classe social que ocupa uma posição determinada nas estruturas sociais. (Bourdieu,
2009 p.26).

À luz dessa argumentação o PIBID inaugura um novo modo de formação docente, que uni teoria da
universidade e prática docente. O acadêmico tem a oportunidade de estar criando o habitus
professoral. Tendo a oportunidade de antes de receber o diploma para atuar na área, possa não
apenas conhecer o funcionamento da escola, mas de ter uma relação direta com o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos, as estruturas da escola e como se estabelece as reações na
instituição escolar.
Considerando as interferências ocorridas na realidade da vida acadêmica das universidades
contemporâneas devido a implementação do PIBID na profissão docente, com ênfase na
permanência deste profissional na carreira. Consideramos relevante para sua formação observações
de práticas de docentes que já atuam, bem como sua inserção no contexto escolar.
Nesta análise, sem desmerecer a força e influência de todos os elementos estruturantes da escola
na sua constituição e consolidação, focalizamos o contexto da formação docente, desde a
universidade até o momento que como profissional atua em e para a sociedade vive, percebemos que
o sentindo que o sujeito incorpora do habitus professoral contribui na sua atuação em sala, o que
influi na aprendizagem dos alunos.
Referências
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Inclinação de reta e sua tangente
Matemática - CPAQ
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Palavras-chave: matemática; trigonometria; inclinação
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
A Escola Dóris Mendes Trindade foi beneficiada com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID). Onde dez acadêmicos do curso de matemática, pibidianos, da Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul (UFMS), estão distribuídos em cinco salas do ensino médio.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma aula compartilhada, que é administração de uma aula
por meio de acadêmicos, onde assumimos a responsabilidade de elaborar e ministrar uma aula. A
escolha do conteúdo ocorreu juntamente com a professora regente, para não atrapalhar o seu
planejamento bimestral. Desse modo, o conteúdo escolhido foi inclinação de uma reta e coeficiente
angular. A partir da escolha elaboramos um plano de aula para aplicarmos na sala do 3º Ano do Ensino
Médio, utilizamos como recurso, neste planejamento, o livro didático.
Nos reunimos no Laboratório de Ensino de Matemática de Aquidauana (LEMAQ) da Universidade
Federal do mato Grosso do Sul (UFMS), para discutir sobre alguns conceitos e elaborar o plano de
aula.
Nesta aula iríamos comtemplar o conteúdo de coeficiente angular. Para isso os alunos deveriam ter
noção de plano cartesiano, segmento de reta, trigonometria.
Iniciamos a aula passando alguns exemplos sobre inclinação de retas e explicando como se verifica
esta inclinação seguindo as definições do livro didático utilizado em sala, como segue a figura 1.
Figura 1. Inclinação de reta
Após passarmos o conteúdo aplicamos uma lista de exercícios. Esta lista continha dois exercícios que
estavam na página 78 do livro didático. Durante a explicação do conteúdo pudemos notar que, o
conteúdo de trigonometria não estava bem assimilado pelos alunos, pois apresentaram dificuldade
com a parte referente à trigonometria.
Desta maneira, quando os alunos se depararam com um exercícios ao qual precisariam preencher
uma tabela com o coeficiente angular, tendo apenas a medida da inclinação em graus ( ̊ ) desta reta,
nos abordaram dizendo não lembrar de como se calculava. Mesmo afirmando aos alunos que
precisavam apenas preencher com o valor da tangente dos ângulos, eles não souberam como fazer.
O conteúdo de trigonometria e tratado no livro didático de maneira totalmente diferente daquela
relativa ao seu surgimento (Brand, 2013).
Com isso iniciamos a construção da tabela trigonométrica com os ângulos notáveis onde teríamos os
valores apenas do seno e do cosseno. Porque geralmente as tabelas trigonométricas não apresentam
o valor da tangente dos ângulos.
30°
45°
60°
Seno
Cosseno
Tangente
A linha da tangente foi adicionada abaixo para que após terminar os cálculos pudéssemos preencher
essa tabela de tal forma que os seus valores possam estar organizados com seus respectivos ângulos.
Começamos a desenvolver os cálculos da seguinte maneira:
Para exemplificar melhor utilizamos os valores do ângulo de 30°.
Figura
Com isso os alunos perguntaram por que estaríamos fazendo desta maneira, para averiguar o que os
alunos lembravam sobre o conteúdo perguntamos como eles preenchiam a tabela trigonométrica dos
ângulos notáveis. Responderam simplesmente os valores que deveria conter na tabela com valores
decorados.
Para ajudá-los afirmamos que o cálculo consiste em dividir o valor do seno deste ângulo pelo cosseno
do mesmo ângulo. Tendo como objetivo prover uma alternativa caso venham se deparar com situação
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de não ter os valores da tangente na tabela trigonométrica, assim como não é apresentado no livro
didático.
...o rótulo de "deficiência", pode muito bem não ser uma falta de conhecimento matemático
mas, precisamente, um excesso de habilidade de passar por estas disciplinas sem precisar
aprender o que se diz que ali se ensina... (BALDINO,1995, p 02)

Durante a vida escolar é comum nos depararmos com situações onde alunos estudam apenas para
fazer uma prova, principalmente em conteúdo que não tem muita afinidade, e desta maneira acaba
desenvolvendo algumas habilidades para decorar um determinado assunto o que faz que logo caia
no esquecimento.
Ao respondermos a dúvida anterior dos alunos utilizamos alguns desenhos para mostrar de onde era
obtido aquele valor (figura 2). Pois os alunos não recordavam o que seria tangente.
Figura 2. eixos da tangente
Considerações finais
As compreensões de certos conteúdos ficam comprometido quando algum conteúdo anterior não está
bem compreendido. Neste caso decorar os valores da tabela trigonométrica simplesmente sem a
compreensão do que indicavam fez com que os alunos não compreendessem um exercício de
coeficiente angular, dificultando o andamento da aula forçando-nos a retomar um conteúdo já
estudado. Contudo para que os alunos tenham um aproveitamento maior durante as aulas temos que
verificar se os mesmo tem os pré-requisitos necessário para o andamento do conteúdo. O que nos
mostrou que por mais simples que seja a matéria, se o aluno tiver dúvidas com o conteúdo anterior,
como a trigonometria, eles podem acabar encontrando dificuldades no novo conteúdo.
Referências faltando
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Influências políticas e religiosas da Igreja Católica Apostólica Romana
na Idade Média
História - CPTL
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Palavras-chave: igreja Católica; Expansão do Cristianismo; Feudalismo
Natureza do Trabalho: Proposta de Material Didático
A forma alun@s não pertence à língua padrão.
Introdução
O trabalho pretende abordar as reflexões sobre a Igreja Católica e o feudalismo em seu processo de
representações sobre a Idade Média. E a partir desse tema, apontar encaminhamentos para serem
utilizados na aula de história com o 6º ano da Escola Estadual Padre João Tomes, em Três Lagoas. A
sequência didática foi realizada em 8 aulas e dispôs de doze encontros com a turma,
aproximadamente um mês no calendário escolar.
A preocupação em fundamentar as aulas de história sobre a História Medieval e principalmente sobre
a Igreja Católica se deu porque esta aos padrões da época se constituiu como pilar da sociedade
medieval, visto que legislava e julgava a seu favor, estava presente na vida espiritual das pessoas,
entre outras diversas maneiras de se manifestar sua influência. Em conformidade com Huberman
(1981):
A Igreja constituía uma organização que se estendeu por todo o mundo cristão, mais
poderosa, maior, mais antiga e duradoura que qualquer coroa. Tratava-se de uma era
religiosa e a Igreja, sem dúvida, tinha um poder e prestígio espiritual tremendos. (HUBERMAN,
1981, p.15)

Toda essa análise vem com o intuito de desconstruir a visão da Idade Média como idade das trevas
e construir o pensamento histórico dos alun@s com base nas investigações realizadas em sala pelos
próprios sujeitos, desta forma, compreender o quão esse período histórico e essa instituição unificada
de poder contribuíram para a progressão da humanidade. Os procedimentos que utilizamos no
processo de ensino/aprendizagem foram: aulas expositivas dialogadas; trabalho em grupo e
cooperação, de modo a despertar o pensamento histórico e imaginário dos alun@s. Para isso nos
utilizamos de fontes históricas (textos e imagens) que abordam a Igreja como instituição, o feudalismo
e a sociedade. Também utilizamos imagens sobre o contexto da Idade Média (feudos, Igrejas,
camponeses, cavaleiros, vilas comerciais, entre outras...) tanto projetadas quanto impressas e/ou
ilustrações encontradas em livros didáticos.
Objetivos
Geral: investigar as influências da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média nos âmbitos
políticos e religiosos, uma vez que a mesma foi a maior instituição política do período e se mantém
até a contemporaneidade.
Específicos:
Desenvolver sequência didática sobre a sociedade medieval;
Investigar sobre as influências da Igreja Católica;
Possibilitar uma leitura e interpretação histórica por parte dos alun@s;
Construir um jogo didático sobre a Idade Média;
Referencial teórico
Nesta sequência didática cujo tema é a influência da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade
Média, buscamos junto aos alun@s investigar as influências da Igreja neste período histórico nos
âmbitos políticos e religiosos, e trabalhar algumas características sobre o feudalismo. Utilizamos
como fundamentação teórica para nortear nossa sequência, os estudos de GERMINARI E BARBOSA
(2012) ISABEL BARCA (2012), MORAES (2008) e ZABALA (1998) e IGLESIAS (2001).
ZABALA (1998) foi utilizado para substanciar a confecção da sequência didática, após, propusemos
problemáticas aos alunos e os objetivos a serem alcançados, uma vez que para autor sequências
didáticas são “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de
certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores
como pelos alunos”. (1998, p.28). Contudo, recorremos há alguns conceitos de Zabala e Iglesias em
que propõem a metodologia de investigação didática, ou seja, fazer os sujeitos receptores do
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conhecimento, os alun@s, realizarem investigações em fontes históricas e retirar delas seus
significados e/ou concepções, desta forma, desenvolvem seu pensamento histórico pesquisando
para descobrir e ligar acontecimentos e feitos históricos, visto que em variados casos os alunos se
veem imersos em uma história positivista cheia de datas, nomes e conceitos já formados e instituídos
aos sujeitos de maneira breve e sucinta.
Neste processo de construir o pensamento histórico, não poderíamos deixar de trabalhar a
consciência histórica dos alunos, pois, a partir desta, começam a desenvolver seu senso crítico de
informações e progridem intelectualmente; a consciência influi não somente nos estudos e
pensamentos, mas contribui na vida social dos sujeitos, segundo Barca:
A consciência histórica será algo que ocorre quando a informação inerte, progressivamente
interiorizada, se torna parte da ferramenta mental do su-jeito e é utilizada, com alguma
consistência, como orientação no quotidiano pessoal e social. (BARCA, 2012, p.40).

Pautados em um modelo de professor investigador social proposto por BARCA (2012),
compreendemos a progressão conceptual dos alunos com visões próprias da natureza histórica em
que desenvolvem sua cognição histórica. Além do modelo proposto por Barca levamos em
consideração metodologias desenvolvidas por MORAES (2008) em que se avalia a aprendizagem do
aluno e por consequência se obtém o seu desenvolvimento, ou seja, realizamos a atividade
diagnostica com a turma para obter o conhecimento prévio dos sujeitos em relação ao tema proposto,
em seguida realizamos algumas atividades em que mediamos gradativamente o desenvolvimento e
aprendizagem deles, o chamado diário de bordo. Ao realizar este processo nos enquadramos na
dinâmica proposta por Morais, uma vez que ocorreu a interação professor – conhecimento – aluno.
Nesta perspectiva incidiu a proposta de GERMINARI E BARBOSA (2012), em que a sala de aula
transformada em um bom ambiente contribui de forma positiva para o ensino-aprendizagem dos
alunos, além de proporcionar a formação do pensamento histórico e desenvolve a interação citada
acima.
Metodologia
As aulas estruturam-se metodologicamente a partir de reflexões sobre a Idade Média, em que foram
utilizadas imagens, textos descritivos, e em diferentes fontes históricas. Um dos encaminhamentos
para a interpretação dos alunos, bem como do envolvimento deles na aprendizagem histórica, foi a
confecção e o desenvolvimento do jogo A TORRE, inspirado no xadrez, foi criado com objetivo de
explicitar o poder da Igreja Católica sob os territórios da Europa medieval que segundo FRANCO
JUNIOR (2001):
No começo do século V ela tinha sido a segunda maior proprietária imobiliária do Ocidente,
depois do Estado Romano, e tornou-se a maior desde fins daquele século, com o
desaparecimento do Império [...] o patrimônio eclesiástico não era dividido ou alienado.
Alargado pelas conquistas de Carlos Magno, esse patrimônio representava, no século IX, uma
terça parte das terras cultiváveis do Ocidente cristão. (FRANCO JUNIOR, 2001, p.71/72)

Contudo, a proposta é de estimular o imaginário dos alunos em relação aos grupos que compunham
a sociedade medieval e suas funções. Nesse sentido, o tabuleiro representa uma porção de terra que
será disputada por dois senhores feudais, visto que o domínio e a manutenção das terras eram de
extrema importância. O jogo dispõe de oito peões que representam os servos/aldeões, dois cavalos
representando nobreza/cavaleiros, dois bispos interpretando a Igreja/clero, um senhor feudal
representando a Nobreza e por fim, mas não menos importante, a torre, que por sua vez é recebida
pelo jogador quando ele elimina um bispo, diminuindo assim o poder da Igreja sobre o território.
Imagem 1. Tabuleiro proposto para o jogo A Torre.
Resultados alcançados
Em resultância ao trabalho realizado com os alun@s, buscamos durante toda sequência didática
elucidar as influências da Igreja Católica no período da Alta e Baixa Idade Média tendo a percepção
sobre o quão essa instituição contribuiu de forma positiva, levanto em consideração aspectos como:
criação das universidades, assistência aos pobres e doentes, entre outros. E de uma contribuição não
tão agradável a moral contemporânea, porém prescritiva ao seu tempo; fatores como: à ampla
dominação religiosa, acumulo de riquezas e grandes proporções de terras. Explicitamos a todo
momento em sala de aula até ficar compreensível a todos que não podemos deliberar e renegar a
Igreja Católica nos dias atuais por suas ações do passado, visto que as ações deliberadas pela Igreja
naquele tempo não podem ser explicadas de maneira irrefutável e objetiva aos olhares
contemporâneos, uma vez que podemos ser tendenciosos e/ou equivocados em nossas analises, em
conformidade com Marc Bloch (2001) “nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do
estudo de seu momento” (p.60). Contudo ao compreenderem a magnitude realizada por esta
instituição religiosa durante a Idade Média, obtiveram uma vasta fonte de reflexão acerca deste
período histórico, levando em consideração que a mesma é a mais longa e duradora instituição
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política, religiosa e social do período e que permeia até os dias hoje. Desta forma, com a proposta do
jogo, os alun@s devem notar estas desenvolturas desenvolvidas pela Igreja, afim de, compreender de
maneira sensata e não errônea a influência desta instituição durante a Idade Média.
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Introdução
São muitos os desafios encontrados pelo professor no ensino de língua portuguesa, e muitas são as
dificuldades dos alunos em relação à produção de textos. Ao analisar a escrita de alunos do ensino
médio pode-se perceber que poucos dominam as competências dissertativas argumentativas
solicitadas no exame nacional do ensino médio (ENEM). O maior desafio do professor é compreender
o texto como um produto histórico-social, relacioná-lo a outros textos já lidos e/ou ouvidos e admitir
a multiplicidade de leituras por ele ocasionadas e transmitir isso ao aluno.
Percebe-se que há a necessidade de trabalhar, em sala de aula, com diversos gêneros textuais,
usados em diferentes situações e com objetivos múltiplos: construir e desconstruir esses textos,
ressaltando os efeitos provocados pelas alterações, criar intertextos, verificar o gênero textual e
modificá-lo etc. Isto é, para realizar esse tipo de trabalho com a língua portuguesa, o professor precisa
ter consciência da diferença entre saber usar uma língua, adequando-a convenientemente a
contextos e saber analisá-la, tendo conhecimento de conceitos sobre sua estrutura e funcionamento
e a nomenclatura gramatical correspondente.
“Conceber o texto como unidade de ensino/ aprendizagem é entende-lo como um lugar de
entrada para este diálogo com outros textos, que remetem a textos passados e que farão
surgir textos futuros. Conceber o aluno como produtor deste diálogo contínuo: com textos e
com leitores. ” (GERALDI, 2002 p. 22)

Dessa forma, o aluno está, ora na posição de leitor, ora na posição de produtor de textos, ou seja, os
textos que produz o constituem como humano. Os textos “são um “artefato cultural” importante como
parte integrante da estrutura comunicativa de nossa sociedade.” (MARCUSCHI 2008 p. 149)
Segundo Kristeva (1969, p. 85), “todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é a
absorção e transformação de um outro texto”. Assim, nessa perspectiva, o trabalho do professor é,
dentre outros, desenvolver no aluno a capacidade de identificar um intertexto. O professor deve,
então, investir na ideia de que um texto é sempre proveniente de outros textos orais ou escritos. Por
isso, é imprescindível que o professor leve o aluno a perceber isso.
O processo ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve fundamentar-se assim em propostas
interativas a fim de promover o desenvolvimento do indivíduo numa dimensão integral. A
intertextualidade acontece em várias áreas, e saber construir argumentação é saber interpretar e
interligar as diferentes áreas do conhecimento. Tendo isso em vista, o presente trabalho ancora-se
no pressuposto de que os caminhos que levam o aluno a dominar a escrita passam por um
compromisso de trabalho com a linguagem. Ou seja, a produção e leitura de textos devem estar
ligadas a uma sequência planejada de atividades com objetivos definidos e que demandam escritas,
leituras e reescritas, além de uma avaliação do que foi produzido.
Objetivos propostos
O Enem, ao contrário dos vestibulares comuns, possui uma abordagem focada na
interdisciplinaridade, ou seja, a maioria das suas questões é referente a mais de uma disciplina. Para
obter relações corretas entre os temas selecionados para a proposta de redação da prova do Enem,
o candidato deve ser completamente coerente, coeso e referencial, sabendo que a redação proposta
trata-se de uma redação dissertativa de cunho argumentativo. Além disso, os temas do exame são
sociais, históricos, linguísticos, políticos, entre outros. Isto é, o aluno que participa do Enem precisa:
“I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das
linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. II.
Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do
conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricogeográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. III. Enfrentar situaçõesproblema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. IV.
Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas,
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e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação
consistente. V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola
para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores
humanos e considerando a diversidade sociocultural.” (Matrizes de Referência Para ENEM
2015. MEC.)

A própria Matriz de Referência para o ENEM demonstra a obrigatoriedade de dominar os
conhecimentos intertextuais e interdisciplinares, ou seja, precisa-se romper com o ensino tradicional
de Língua Portuguesa e encarar novos desafios dentro da sala de aula. Como nos sugere Souza
(2008):
“[...] a história das disciplinas escolares surge como um novo modo de olhar a história da
educação, por conceber a escola enquanto espaço de construção do conhecimento e não
como mero reflexo de outros contextos.” (SOUZA, 2008,p. 82)

Além de discutir com os alunos a proposta do Enem, buscou-se, durante as aulas, dinamizar o
processo de ensino de produção textual e solucionar alguns problemas na escrita dos alunos. Para
isso trabalhou-se, passo a passo, em aulas de língua portuguesa, objetivos mais específicos, como:
a) observar os conhecimentos dos alunos sobre o texto dissertativo-argumentativo; b) expor,
caracterizar e exemplificar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo; c) contextualizar o texto
dissertativo-argumentativo com base nas orientações do ENEM e discutir as competências
estabelecidas para a avaliação desse gênero; d) trabalhar a proposta do ENEM para produção de
textos dissertativo- argumentativos; e) construir nos alunos uma representação do conteúdo temático;
f) preparar os alunos para dominar as normas linguísticas do gênero argumentativo para melhorar
suas capacidades de escrever e falar.
Para alcançar tais objetivos, foi desenvolvido um trabalho de leitura e produção de textos com base
nos pressupostos teóricos sobre sequência didática de Dolz e Scheneuwly (2004) e nas ponderações
de Marcuschi (2008) acerca dos gêneros textuais.
Referenciais teórico-metodológicos
Na busca de novas perspectivas de ensino, Dolz e Schneuwly (2004) propõem uma rede de
procedimentos que os autores denominam de sequência didática, isto é, “um conjunto de atividades
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (2004,
p. 82). O ensino através de uma sequência didática permite a assimilação das noções, das técnicas
e instrumentos que beneficiam o desenvolvimento da capacidade de expressão oral e escrita dos
alunos, nas mais diversas situações de comunicação. Assim, o trabalho com a sequência didática tem
o objetivo de ajudar o aluno a dominar o gênero de texto que este desconhece ou cujo domínio ainda
é considerado insuficiente, proporcionando-lhe escrever ou falar de forma mais adequada a cada
situação.
A escolha do tema “identidade africana” surgiu com a urgência de desconstruir preconceitos
instaurados na sociedade. O procedimento visa, além de transformar o modo de falar e escrever dos
alunos, modificar o comportamento.
Se nossa sociedade é plural, étnica e culturalmente, desde os primórdios de sua invenção
pela força colonial, só podemos construí-la democraticamente respeitando a diversidade do
nosso povo, ou seja, as matrizes étnico-raciais que deram ao Brasil atual sua feição multicolor
composta de índios, negros, orientais, brancos e mestiços. (MUNANGA 2005, p. 17 e 18)

1.
Um primeiro encontro com o gênero
Iniciando o trabalho em classe de segundo ano do ensino médio, foi feita uma proposta de dissertação
argumentativa em prosa com o tema “A construção de uma sociedade mais justa: ações contra a
discriminação” (Proposta do ENEM 2007), para diagnosticar questões macro e microestruturais do
texto, além de verificar quais eram as primeiras concepções dos alunos a respeito do tema e do
gênero dissertativo argumentativo.
Os problemas fundamentais das produções são discutidos em sala de aula. Primeiro, apontam-se os
aspectos positivos dos textos – os alunos fazem paragrafação, pontuam bem, e há poucos problemas
ortográficos. Depois, são debatidas questões de coerência e coesão. Nesse tipo de texto deve-se
trabalhar o plano referencial da linguagem, pois se trata de um gênero argumentativo e, como tal, a
informatividade é o ponto principal que o aluno deve focar para sua escrita.
Realizada essa primeira produção, segue-se à sequência, que será desenvolvida em módulos
didáticos. Nos módulos trabalharemos os “problemas” que apareceram na primeira produção.
Módulo 1: O contato com o conteúdo temático.
O aluno deverá ser capaz de sistematizar e relacionar seus conhecimentos sobre o tema. O assunto
que escolhemos é “identidade africana”, levamos discursos e questionamentos sobre racismo,
preconceito, e identidade afro. Tendo em vista que um professor deve intervir de maneira a
desconstruir todo e qualquer preconceito, como propõe Munanga:
“... é o respeito às matrizes culturais a partir das quais se constrói a identidade dos alunos,
com, atenção voltada para tudo aquilo que vá resgatar suas origens e sua história (o que
também significa respeitar os direitos humanos!), como condição de afirmação de sua
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dignidade enquanto pessoa, e da especificidade da herança cultural que ele carrega, como
parte da infinita diversidade que constitui a riqueza do ser humano. Este é um valor que se
revela essencial numa sociedade marcada simultaneamente por uma formação pluriétnica e
pelo peso da herança escravocrata.” (MUNANGA, 2005, p.76)

Compreendendo a língua como “um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente
situadas” (MARCUSCHI, 2008, p 61), podemos concluir que não se deve trabalhar um gênero textual
independente da realidade social em que se insere, pois, um gênero passa a existir e é moldado em
função das mais diversas situações sociais de comunicação que realizamos no nosso dia a dia.
Por meio de apresentação multimídia, trabalhamos nesse primeiro módulo, a intertextualidade do
discurso
“I
have
a
dream”
de
Martin
Luther
King
(disponível
em
:https://www.youtube.com/watch?v=hyKSX9nOhds) e a música de Matsyahu “One Day” (disponível
em : https://www.youtube.com/watch?v=f7ALF_-ETT4), e a apresentação em vídeo sobre a vida de
Nelson Mandela (disponível em :https://www.youtube.com/watch?v=fAAICXGd6vc). Apresentamos
também o discurso de desvalorização da mulher negra na sociedade antiga e atual. Foram expostas
as histórias de personalidades como Sarah Bartman (África do Sul), a ministra Luiza Helena de Bairros
(Brasil), a Miss Universo Leila Lopes (Angola) e os discursos atuais que circulam na internet (facebook)
sobre a mulher negra. Assistimos também em sala de aula um trecho de um documentário sobre o
cabelo crespo “Raíz Forte” (disponível em :https://www.youtube.com/watch?v=JTsYOyZPRew), e o
vídeo que mostra a diferença entre a boneca negra e a boneca branca na visão de uma criança negra.
(disponível em :https://www.youtube.com/watch?v=pgCkC1BultQ).
Módulo 2: Debate.
A ideia de trabalhar, nesse módulo, com o debate público, surgiu para reconhecer e treinar as
capacidades de argumentação do alunado.
“[...] esse gênero pertence claramente às formas orais de comunicação (o que não significa que a
escrita esteja aí totalmente ausente) e inclui um conjunto de capacidades privilegiadas, escuta do
outro, retomada de seu discurso em suas próprias intervenções etc.” (DOLZ, SCHNEUWLY, 2004, p
214)
Para nortear o debate entre os alunos levamos a música “Negro Drama” do Racionais MC recitada
pelo cantor Seu Jorge (disponível em :https://www.youtube.com/watch?v=jSnIZfx5BOI) , a entrevista
do cantor Emicida sobre o caso do jogador de futebol Aranha (disponível em
:http://trivela.uol.com.br/emicida-estava-vendo-gremio-x-santos-e-veja-o-que-ele-tem-dizer-sobre-ocaso-aranha/), e o código penal que respalda questões de preconceito racial (disponível em :
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm).
O aluno deveria ser a favor ou contrário as seguintes indagações “O preconceito racial continua nos
dias atuais? ” “Somos todos macacos?”
Módulo 3: Modalidade Escrita (ENEM).
Os alunos foram submetidos a aulas referentes à modalidade escrita. A partir de slides práticos, os
alunos foram expostos aos erros mais frequentes da língua portuguesa no ENEM, e à escrita correta
fazendo com que houvesse uma comparação destes, para assim reforçar o aprendizado. Tivemos
como suporte para este módulo o guia do estudante da editora Abril (disponível em:
http://guiadoestudante.abril.com.br/enem/).
Módulo 4: Coesão e Coerência.
Os alunos foram expostos aos mecanismos que constroem um texto compreensível. Puderam, através
das aulas, reconhecer e analisar elementos linguísticos responsáveis pelo estabelecimento da coesão
textual e identificar a relação semântica entre os meios constituintes de um texto responsável pelo
estabelecimento da coerência. No ensino dessa habilidade procuramos criar estratégias para que
facilitassem o entendimento do que foi exposto, assim usamos recursos midiáticos e jogos
pedagógicos, em que essas atividades em grupos estabeleciam uma linguagem de interação dos
alunos entre si e com os professores.
Módulo 5: Conectivos.
Existem conectivos específicos para um texto argumentativo, tendo isso em vista, apresentamos,
nesse módulo, o uso adequado de conectivos. Organizamos a sala de aula em dois grupos,
selecionamos alguns tipos de conectivos. O grupo teve 5 minutos para criar uma frase com os
conectivos sorteados. Depois fizemos exercícios para reforçar a aprendizagem.
Módulo 6: Texto dissertativo argumentativo.
Os alunos aprenderam nesse módulo como se deve estruturar um texto de acordo com as
especificidades
do
gênero
argumentativo.
Apresentamos
o
conceito
de
texto
dissertativo/argumentativo e suas características. Fizemos um jogo com redações fragmentadas em
que os alunos em duplas tiveram que reorganizá-las de forma a deixá-las coesas e de acordo com as
características do gênero.
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Produção Final: Os alunos receberam a proposta de produção textual, e tiveram uma aula (50
minutos) para desenvolvê-la em rascunho. Deveriam ser capazes de estruturar um texto dissertativo
argumentativo, utilizar um vocabulário apropriado a uma dada situação e introduzir argumentos. A
proposta foi elaborada a partir da notícia publicada no site da ESPN “torcedora gremista chora e pede
perdão
por
chamar
jogador
de
macaco”
(disponível
em:
http://espn.uol.com.br/noticia/437794_torcedora-gremista-chora-e-pede-perdao-advogado-chamarde-macaco-nao-e-racismo), e o artigo de opinião publicado na revista fórum “Mulher negra nem
escrava
nem
objeto”
(disponível
em:http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2013/11/11/mulher-negra-nem-escravanem-objeto/).
A partir dos textos base os alunos tiveram que produzir um texto
dissertativo/argumentativo, em prosa, com no mínimo 15 linhas e no máximo 30 com o seguinte
tema: “Na sociedade atual ainda há preconceito racial?”
Para finalizar a sequência didática, fizemos a correção e devolução dos textos para reescrita.
Resultados e conclusões
Ao comparar a produção inicial com a produção final percebemos a eficácia do procedimento de
modularidade (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004). Sabemos que produzir textos escritos e orais
é um processo complexo, com diversos níveis. Os dois textos, produzidos pelos alunos, diferenciamse entre eles porque foram produzidos em condições diferentes. Ao expor para os alunos as
especificidades do texto argumentativo e ao oferecer um material rico em textos de referência,
escritos e orais, os alunos puderam de fato inspirar-se para suas produções. Outro instrumento
indispensável para o nosso trabalho em sala de aula foi a exposição do conteúdo temático “identidade
africana” sobre o qual os alunos puderam refletir melhor a respeito de suas ações como cidadãos. A
interdisciplinaridade se tornou um método imprescindível em sala de aula, como nos esclarece:
“ A educação é, na sua totalidade, prática interdisciplinar por ser mediação do todo da
existência; a interdisciplinaridade constitui o processo que deve levar do múltiplo ao uno. O
processo educativo e seus fundamentos epistemológicos e axiológicos baseiam-se em uma
multidisciplinaridade, em uma pluridisciplinaridade. É que, dadas as nossas condições e a
complexidade da prática, precisamos de múltiplos enfoques mediatizados pelas abordagens
das várias ciências particulares; mas não se trata apenas de uma justaposição de múltiplos
saberes: é preciso chegar à unidade na qual o todo se reconstitui como uma síntese que,
nessa unidade, é maior do que a soma das partes. Por isso, precisa ser também prática
transdisciplinar.” (SEVERINO, 1998,P. 43)

Este trabalho nos permitiu aprimorar nosso olhar, reforçar os conceitos subjacentes a nosso trabalho
e conhecer melhor as dificuldades dos alunos.
Segundo Fazenda (2008), a interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de
inclusão, de acordo e de sintonia diante do conhecimento.
O trabalho interdisciplinar garantiu maior interação entre os alunos, destes com os professores, sem
falar na experiência e na convivência em grupo. Fez-nos repensar essa metodologia como uma forma
de promover a união escolar em torno do objetivo comum de formação de indivíduos sociais.
Percebemos que a interdisciplinaridade proporcionou aos alunos possibilidades diferentes de olhar
um mesmo acontecimento.
É de suma importância que o aluno de Ensino Médio saiba que a redação do ENEM cumpre um papel
social, ou seja, é um texto inserido numa situação de comunicação específica em que o candidato é
o autor do texto, e o leitor deste texto é a banca examinadora do Exame.
Efetivaram-se, assim, papéis essenciais do professor: o de especificar o conteúdo que será estudado;
o de intervir pontualmente; e o de dar sentido às atividades da sequência.
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Introdução à linguagem fílmica na sequência didática: um paralelo
entre letras e lentes cinematográficas
Letras/Espanhol - CPAN
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Palavras-chave: Sequencia didática; Intertextualidade; Linguagem filmica
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Sequência didática: a linguagem fílmica como instrumento de compreensão textual
A semiótica é a ciência que estuda os signos e todas as formas de linguagens e acontecimentos
culturais como se fossem fenômenos produtores de significado. Tem como objetivo o texto, procura
descrever e explicar o que o texto revela (superfície textual), o que tem para revelar (entrelinhas e
subentendidos) e como essa construção está posta no todo textualizado. É a relação entre o verbal,
o não verbal e contexto de sua produção. Toda análise semiótica intenta conduzir o leitor, no caso
específico da nossa realidade docente, o aluno, a construir análises textuais que avancem da
superfície para a profundidade textual.
A elaboração da sequência didática proporciona ao docente adequar o ensino à realidade em âmbito
escolar. A introdução da linguagem fílmica inova e auxilia na diversificação do ensino-aprendizagem,
pois a aula foge ao conteúdo cotidiano ao utilizar outros meios de comunicação para aprimorar a
criticidade dos alunos.
Para esta apresentação, traçamos como maior objetivo, revelar o trabalho que foi realizado em sala
de aula ligada ao PIBID, a sequência didática foi elaborada de maneira contextualizada e com base
nas necessidades dos alunos, no caso do sexto ano (6º) o trabalho fílmico foi associado ao gênero
textual conto. Esse gênero, em particular, é caracterizado como ficcional, ou seja, cria um universo de
seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou de imaginação. Como todos os textos de ficção, o
conto apresenta narrador, personagens, pontos de vista e enredo.
A sequência didática voltada para a associação da linguagem fílmica mais o texto literário constituiuse numa inovação para os alunos em questão, já que fomos os primeiros a trabalhar com essa
abordagem. A aplicação inovadora desse conhecimento foi recebida pelos estudantes de maneira
bastante satisfatória e significativa. O processo de aplicação da didática funcionou da seguinte forma:
i) primeiramente foi realizada a verificação do conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero conto;
ii) segundo, tentamos aguçar essa percepção dos alunos em relação ao texto fílmico, fato que revelou
um acentuado interesse por partes deles, visto que era o primeiro contato com esse tipo de
linguagem. iii) terceiro, causou-nos espanto a acentuada receptividade que os estudantes
demonstraram ao conhecerem essa nova forma de estudar o texto, no caso o visual, e conhecer as
características da linguagem fílmica. Fato que aponta para que se o ensino, como um todo, se adequar
à realidade globalizada dos atuais alunos que formam a rede pública de ensino, podemos ter um salto
qualitativo considerável nesse tipo de ensino.
O próximo passo foi buscar formas de contribuir para solucionar problemas identificados na avaliação
diagnóstica, tais como: déficit na interpretação de texto, desvios de norma padrão escrita (ortografia),
promover o desenvolvimento da criticidade, conduzindo-os a analisar os fatos do cotidiano a partir do
contexto previsto nos textos literário e fílmico com suas respectivas características interpretativas. O
retorno participativo dos alunos foi considerável e isto possibilitou verificar ao vivo o resultado do
trabalho refletido na animação do público-alvo. Os estudantes foram conduzidos a uma nova
percepção acerca da leitura e da interpretação de contos e filmes, passando a visualizar os meios de
comunicação numa perspectiva mais profunda e, consequentemente, mais crítica.
Referencial teórico
Primeiramente contamos com o auxílio da professora coordenadora de área, bem como do professor
supervisor, seja por meio de material fornecido ou pelos conteúdos teóricos difundidos sobre o
assunto em questão. Somados aos conhecimentos prévios que tínhamos sobre o assunto abordado
e o que foi apreendido no saber promovido pela academia.
Entre as fontes teóricas consultadas, as mais significativas foram: O espetáculo semiótico: a
publicidade que não diz seu nome, Adriana Baggio; Caminhos da semiótica literária, Bertrand e Teoria
semiótica do texto, Diana Barros.
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Justificativa da sequência proposta
Essa sequência didática foi proposta com o intuito melhorar o conhecimento dos alunos sobre a sua
língua materna e aos fatos de língua que os cercam, ou seja, o objetivo principal é conduzi-los ao
reconhecimento de características entre o texto literário e o fílmico, a adequação interpretativa frente
a outros tipos de discurso como os veiculados pela mídia, desenvolver maior instrumentalidade frente
à interpretação textual e a análise crítica de textos, visto que foi trabalhada tanto a parte escrita
quanta a oralidade, , além de conduzi-los ao domínio da norma escrita a um nível mais próximo do
padrão. Essa sequência didática teve um significado especial aos alunos, já que estabeleceram
relações entre os textos verbais e os não verbais e o contexto social, isto ocorreu por meio de questões
sociais apontadas e apresentadas no texto e no filme. O processo de leitura e interpretação foi
associado às suas experiências pessoais, pois foram tratados temas como os valores sociais,
individuais e coletivos.
O debate foi encaminhado para outros tipos de meios de comunicação alcançando, assim, nível crítico
mais elevado por parte dos alunos. Isto foi percebido na qualidade dos argumentos dos alunos a partir
das questões debatidas.
Descrição da sequencia didática desenvolvida
Primeiramente foi diagnosticado o conhecimento prévio sobre conto, por discussão oral. Após isso
iniciamos nossa sequencia didática, apresentando o texto da “Chapeuzinho Vermelho” versão original
dos irmãos Grimm e depois a versão adaptada, fizemos uma discussão sobre os temas abordados no
conto lido, sobre sua estrutura e a moral da história. Pudemos perceber que os alunos já tinham o
conhecimento prévio sobre a história tratada, entretanto, não haviam ainda percebido o que estava
nas “entre linhas” do discurso.
Em seguida, assistimos ao filme “Deu a louca na Chapeuzinho”, após isso fizemos uma discussão oral
e a análise do filme. Alguns já haviam assistido a esse filme, porém, mesmo assim, essa pequena
quantidade não tiraram o foco previsto para a aula. Foi muito produtiva a discussão feita em sala,
antes da análise fílmica realizada eles, visto que produziram argumentos sem grandes dificuldades.
Encerrando a sequência, foi corrigida a produção dessa análise e realizada a proposta textual pautada
numa nova versão do conto pelos alunos. Logo em seguida, os estudantes receberam a versão
corrigida dos textos e, a partir dela, produziram uma segunda versão. Essa segunda versão foi
realizada considerando os processos de reescrita a partir dos desvios de norma padrão identificados.
A entrega da primeira versão corrigida é satisfatória, porque os alunos conseguem perceber os
problemas textuais e redirecionar a própria escrita. Isto porque o crescimento intelectual do aluno fica
exposto na evolução de sua instrumentalização frente aos temas dissertados. A segunda versão foi
finalizada com êxito.
Avaliação da sequencia didática desenvolvida
Os alunos das escolas tiveram um grande aprendizado, já que conseguem olhar com criticidade tudo
o que os cercam. Analisar um texto literário e fílmico proporcionou aos alunos um novo olhar
interpretativo. Esse processo desperta também o interesse pela leitura. Esta é uma ajuda para a
formação de jovens leitores, tendo em vista tantas tecnologias que desviam o interesse desses jovens
para fontes de conhecimento mais midiáticas.
Entre todas as experiências proporcionadas pelo PIBID no exercício dessa docência, a que considero
de maior valor é a verificação da evolução gradual dos alunos na aquisição do conhecimento. É visível
o quanto eles aprendem e o quanto almejam aprender e conosco também ocorre isso, pois mediar
conhecimento é a arte de aprender junto com o outro. Nesse sentido, os alunos sempre nos
surpreendem, seja com perguntas ou com o seu próprio conhecimento de mundo. E é incrível a
confiança e o carinho que eles depositam em nós, professores em formação.
Avaliação do impacto na formação do aluno
Os alunos mostraram interesse e aprendizado com o projeto. Ouvir suas colocações, principalmente
quando conversam sobre o conteúdo aprendido durante os intervalos, faz-nos acreditar que a
dedicação à educação é recompensadora.
Além do contato com a prática de mediar conhecimentos, a sala de aula real traz aprendizados
concretos na sua prática e é essa uma das grandes vantagens que o Pibid nos oferece. Perceber o
quanto crescemos profissionalmente nos motiva cada vez mais, visto que a profissão professor é e
deves ser devidamente valorizada a partir do próprio profissional da educação. Percebemos, também,
as falhas de nosso exercício, enquanto professores, fato que contribui para melhorar a nossa prática.
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Jogo ponto a ponto: uma atividade investigativa em sala de aula.
Matemática - CPAR
PEDROSO, S. L.
suele_slp@hotmail.com
GONÇALVES, M. dos R.
LIMA, C. de S.
BONFIM, S. H.
Palavras-chave: jogo ponto a ponto; aula investigativa; aprendizagem matemática
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este trabalho trata-se de uma sequência didática que foi executada na Escola Estadual Gustavo
Rodrigues da Silva, parceira do projeto PIBID/UFMS, na série do 9° ano A, utilizando como material
didático o Jogo Ponto a Ponto. Este se trata de uma adaptação de outro jogo intitulado “sobrou resto”.
Pensou-se nesta sequência como uma ideia em que os alunos se mostrassem produtivos.
Segundo Flavia Ribeiro (2009, p.38):
[...] Um jogo desenvolvido pelo professor pode contemplar diferentes objetivos em relação ao
ensino de Matemática, dentre os quais se destacam: exercitar o domínio de determinados
algoritmos, desenvolver habilidades de cálculo mental, construir determinadas ideias
matemáticas bem como explorar dificuldades encontradas em conteúdos específicos [...].

A atividade realizada envolveu conceitos e as operações matemáticas básicas com foco na operação
de divisão, entretanto, foi necessário que os alunos também tivessem domínio sobre as operações
de multiplicação, adição e subtração.
Foram entregues aos alunos uma tabela e uma discussão teórica, pois no caso seriam duas atividades
a serem elaboradas pelos acadêmicos no término do Jogo. As operações básicas matemáticas são
um problema para os alunos em geral. A dificuldade em tabuada, por exemplo, faz com que atividades
como esta sejam elaboradas para de fato ter um ensino-aprendizagem mais eficaz nas operações
básicas.
Os acadêmicos foram auxiliados pelo professor em sala de aula, que também realizou observações
interessantes e pertinentes aos conceitos que compunham o jogo, com intuito desenvolver o
raciocínio rápido e a interação em trabalho em grupo. Com duração de uma hora aula, nesta
sequência participaram vinte e dois alunos, nos quais foram divididos em grupos de quatro pessoas
onde após organizarem os grupos, apresentaram-se inicialmente as regras que compõem o jogo.
No decorrer da atividade, pode–se perceber a dificuldade dos alunos em realizar cálculos básicos
mentalmente, até as divisões mais simples. Era necessário anotar todos os passos, alguns alunos
escolhiam os números aleatoriamente sem procurar alguma relação entre os resultados obtidos.
Observando os obstáculos por eles encontrados, os acadêmicos sugeriram aos alunos que
encontrassem uma estratégia para conseguir mais pontos e que utilizassem os números primos
(porém havia alguns alunos que não sabiam o que eram números primos). Por quarenta minutos eles
raciocinaram durante a partida visando encontrar métodos que tivessem sucesso na obtenção de
pontos, porém os alunos que ainda não compreenderam o sentido do jogo deste modo os acadêmicos
sugeriram que observassem as operações por eles realizadas para que comparassem com suas
escolhas anteriores questionando-as em busca de novas estratégias.
Descrição da atividade
Durante as reuniões realizadas pela orientadora com o grupo do PIBID foi sugerido pela supervisora
do projeto na escola a efetuação do Jogo Ponto a Ponto como atividade diferenciada, visto que os
alunos já tinham conhecimento do mesmo devido a aplicação deste pela professora em sala de aula,
sem a presença das estagiarias. Decidimos então reaplicá-la apenas na turma A, uma vez que fora
aplicada pela professora em ambas as turmas, para que os alunos pudessem relembrar os conceitos
da atividade e assim pudéssemos observar e aprimorar o desempenho deles.
Realizamos a preparação da atividade utilizando como material didático, sugerido pela professora, o
livro Jogos e Modelagem na Educação Matemática (vol. 6) da autora Flávia Dias Ribeiro, no qual
fizemos o estudo do Jogo e suas regras e elaboramos um questionário, referente ao mesmo, contendo
duas questões de reflexão.
Ao preparar a sequência didática pudemos perceber que “o jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo, social e moral” assim como disse (Piaget, 1967, p. 25).
Ao chegarmos na sala de aula aguardamos alguns minutos para que os alunos pudessem chegar por
completo. Após isso, os separamos em grupos de quatro pessoas cada e apresentamos as regras.
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De acordo com Ribeiro (2009, p. 40):
Em cada rodada, o jogador deve escolher um número natural de 6 a 19. O jogador deve
comunicar o número escolhido aos demais participantes e, em seguida, lançar o dado. O
número escolhido deve ser dividido mentalmente pelo número obtido no lançamento do
dado. Se a divisão der exata, ou seja, sobrar resto, ganha um ponto. O vencedor é aquele que
acumular mais pontos ao término de dez jogadas.

Após entenderem o objetivo, começaram então a jogar. Durante as partidas, percebemos que alguns
alunos tinham dificuldade em marcar pontos, pois não haviam entendido qual era o objetivo do jogo,
e após algumas indagações feitas pelo professor e por nós acadêmicos, houve apenas um aluno que
percebeu no momento em que se escolhia números primos, sempre se obtinham pontos,
compartilhando assim, com os alunos da sala. Entretanto, poucos alunos sabiam o que eram os
números primos, e mais uma vez, com nosso auxilio, explicamos que: números primos eram aqueles
que dividiam por 1 (um) e por ele mesmo. E com isso eles concluíram a primeira parte da atividade.
Após a execução do jogo, os alunos buscaram responder os questionários em grupo, sobre o parecer
do jogo e sua compreensão além das táticas necessárias para obter melhor resultado. Observamos
que houve grupos que não conseguiram realizar qualquer indagação sobre o jogo, mesmo utilizando
a ideia dos números primos sugerida pelo colega de sala e pelos acadêmicos.
Dos vinte e dois alunos participantes da sequência observamos que grande parte dos mesmos não
tem conhecimento básico matemático, sendo incapazes de realizar cálculos básicos mentalmente,
como divisão e multiplicação. Porém o jogo desperta o interesse deles em aprender, pois foge do
estilo tradicional que estão acostumados, inovando a prática em sala de aula.
Discussão teórica
O objetivo da atividade aplicada pelos monitores fora propor uma aula investigativa no qual os alunos
pudessem desenvolver e articular respostas próprias, através do trabalho em grupo, e observar quais
eram os obstáculos por eles encontrados, com intuito de fazer com que eles descobrissem métodos
atrativos e realizar a busca do conhecimento matemático que muitas vezes é esquecido. Na
realização do jogo buscamos apenas orientá-los, sem interromper. Este jogo tem como função fazer
com que os alunos usem o raciocínio lógico e rápido em cada jogada, desta forma, usando da
operação de divisão, deveriam perceber que nas jogadas os números primos seriam a melhor opção
na obtenção de pontos, pois se realizassem o contrário escolhendo números pares perderiam pontos.
Para executar essa sequência didática utilizamos como recurso uma metodologia baseada em aula
investigativa, no qual consiste não em resolver problemas de nível fácil ou difícil, mas sim buscar
respostas criando ambiente dinâmico de trabalho que contribua para o processo de aprendizagem,
saindo do modelo de ensino tradicional. Assim o aluno é chamado a fazer o papel de investigador
como matemático, pois cabe a ele a fazer conjecturas e analisá-las, buscando novos modelos, através
de conhecimento compartilhado em grupo.
A abordagem comportamental implica que o conhecimento é o resultado direto da experiência, ou
seja, é uma descoberta nova para o individuo que a faz. Apesar de os alunos já conhecerem este jogo,
pois o professor havia aplicado, realizamos a introdução dos conceitos do mesmo e através da prática
em sala de aula e trabalho em grupo verificamos algumas teorias como a dificuldade dos alunos na
matemática básica que vem desde as series iniciais, sendo que muitas vezes o aluno se torna
recipiente de informações e reflexões, sem assim assimilar o conhecimento.
Tal abordagem comportamental pressupõe (Skinner, 1973, p.113): “uma cultura pode-se desenvolver
através de uma sequência de fazes, à medida que se desenvolvem as contingências, mas podemos
formular uma ordem diferente de contingências”, ou seja, o professor pode manipular o ambiente de
trabalho (meio também chamado de cultura), para obter os resultados desejados, porém muitas vezes
não conseguimos os resultados que queremos, pois vários fatores podem intervir.
No decorrer da sequência, enquanto acadêmicos, estabelecemos uma ligação entre professorconteúdo-aluno, desempenhando o papel de mediador do conhecimento. O aluno sendo mais do que
recipiente (receptor), mas assumindo o papel de pesquisador (investigador) de forma autônoma, sem
depender inteiramente do professor (moderador) que tem a função de limitar as possibilidades dos
seus alunos, para que eles mesmos se tornem capazes de articular suas próprias conjecturas, ou
seja, durante as partidas deixamos que os alunos explorassem o jogo e tentassem resolve-los sem
uma interferência direta do professor ou dos acadêmicos. Desta forma o foco principal dessa
abordagem deixa de ser o professor, mas se torna o aluno.
No caso desta atividade aplicada em sala, apenas alguns alunos conseguiram formular que a melhor
alternativa para arrecadar mais pontos eram os números primos. Neste ponto o professor
desempenhou o papel de agente, pois restringem qualquer informação que facilite, mas ao longo
tempo de jogo, eles são forçados a raciocinar juntando as peças que compõem o quebra cabeça.
A dificuldade encontrada pelos alunos se deve ao fato de estarem acostumados a terem as respostas
prontas, ou seja, não são levados a investigarem de forma autônoma, sempre esperam as respostas
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do professor. Uma aula investigativa embora possa ser demorada torna-se satisfatória, pois o
professor tende a ser mais flexível considerando os métodos do aluno e principalmente as situações
improvisadas em que deve haver a interação entre professor-aluno sendo rica em detalhes. Sendo a
matemática uma área ampla, fazendo novas descobertas, traçando novos caminhos entre o
conhecimento e a prática, podendo obter resultados satisfatórios ou não para que o professor possa
refletir sobre sua metodologia em sala, e fazer com que eles se tornem capazes de executar suas
próprias articulações.
Esta ação (sequência didática) é uma atividade que contribui para o processo de construção do
conhecimento do aluno (assimilação de novas informações) e na formação docente do professor, que
possibilita aperfeiçoar sua prática pedagógica em sala de aula visando aprimorar e rever seus
conceitos.
Considerações finais
A aplicação da sequência didática Jogo Ponto a Ponto nos fez refletir que um bom caminho para se
ensinar matemática de modo descontraído e divertido, mas também maduro e disciplinado é a
utilização de jogos investigativos, pois desenvolve, assimila e formaliza o conceito que foi exposto,
instigando o interesse do aluno na matéria.
Ressaltamos também que essa experiência em sala de aula foi bem satisfatória, além de possibilitar
uma melhor formação para nós futuros professores, pois o mediador deve respeitar o interesse do
aluno e trabalhar a partir da sua atividade espontânea, ouvindo suas dúvidas e formulando desafios
visando acompanhar os alunos no processo de construção do conhecimento.
Esta atividade rica em detalhes, pois podemos explorar as operações básicas e conceitos
matemáticos, revisando algumas teorias como números primos, tabuada, contribuindo não somente
para a formação do professor, mas permitindo que o aluno possa estabelecer uma nova conexão com
o conhecimento adquiro.
Referências
PONTE, J. P.;OLIVEIRA, H.; BROCARDO, J. Investigações matemáticas em sala de aula. Belo Horizonte:
Serie, 2003.
POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio de Janeiro:
interciência, 1995.
RIBEIRO, F. D. Jogos e Modelagem na educação matemática- Vol 6. São Paulo: Saraiva, 2009.
MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: E.P.U. 2011.
BITTAR, M. ; FREITAS, J. L. M. Fundamentos e metodologias de matemática para ciclos iniciais do
ensino fundamental; Campo Grande-MS: EDITORA UFMS, 2004.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. São Paulo: Cortez, 2009.
Portal Educação,
Google
Analytics.
Disponivel
em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/20
12_uel_mat_artigo_jose_mario_lenartovicz.pdf> Acesso em 20 de setembro de 2015.
Data de postagem do trabalho: 10/14/2015 8:52:33 PM

Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
227

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Natureza do Trabalho: Proposta de Material Didático
Introdução
O trabalho pretende relatar uma atividade desenvolvida pelos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Grupo Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), Campus de Naviraí (CPNV), com alunos do primeiro ano do ensino médio de
uma Escola Estadual do município de Naviraí/MS.
A todo instante, mas, sobretudo, no início do ano letivo e especificamente com alunos do 1º ano do
ensino médio, o professor de Sociologia depara-se com um desafio: despertar na sala de aula o
interesse pelo conhecimento sociológico.
Diante disso, em conjunto com o Coordenador de Área e a Professora Supervisora do Grupo PIBID, foi
discutido quais estratégias poderiam ser utilizadas para apresentar a Sociologia aos alunos
ingressantes no ensino médio de uma forma que eles passassem a identificar a importância dessa
área, tanto para a sua formação escolar quanto para a vida como um todo.
A partir daí foi desenvolvida uma sequência didática para trabalhar o tema “Tipos de conhecimento:
a especificidade da Sociologia”. Estruturada em oito aulas, abordou os diferentes tipos de
conhecimento, as especificidades do conhecimento sociológico e o contexto histórico e social do seu
surgimento.
Como parte da sequência didática, na quarta aula, optou-se pela elaboração de um jogo que foi criado
pelo grupo de bolsistas de iniciação à docência e intitulado “Desafio sociológico: tipos de
conhecimento”, que buscou fixar o conteúdo que estava sendo trabalhado e transformá-lo em algo
instigante, de modo a ampliar a compreensão por parte dos alunos.
Assim, a partir da perspectiva de que atividades lúdicas, quando planejadas de forma intencional e
adequada, conduzem os alunos a uma aprendizagem diferenciada e significativa, abordaremos nesse
trabalho, especificamente, a experiência com o desenvolvimento do Jogo “Desafio sociológico: tipos
de conhecimento”.
Referencial teórico
Enquanto disciplina, a Sociologia possui algumas dificuldades em sua aplicação no currículo escolar
que são provenientes dos sucessivos movimentos de inclusão e supressão de sua obrigatoriedade
durante a história da educação brasileira. Fato que culminou em um efeito abstrato em relação ao
sentido prático da área e interferiu negativamente em sua identidade com a educação básica.
Tomazi e Lopes Jr. (2004, p.75), afirmam que em Sociologia, “[...] o professor deve [...] educar e
ensinar a pensar sociologicamente, isto é, fazer tudo para que nossos jovens criem asas e raízes”. Ou
seja, o professor precisa levar os alunos a se desprenderem dos conceitos instituídos, transitando por
contextos diversificados, mas sem perder a referência, a fim de possibilitar a experiência do aluno em
realidades distintas.
Esse fazer, porém, requer uma reflexão profunda e, antes de tudo, uma concepção de Sociologia mais
dinâmica, aplicada à realidade vivenciada pelas pessoas. Sendo necessário, inclusive, abandonar a
concepção tradicional de ensino, deixando para trás conteúdos memorizáveis e substituindo-os pela
aplicação prática dos conceitos clássicos, com vista à compreensão de fato da realidade social.
Essa constatação fomenta que, pela observação em sala de aula, o professor procure novas formas
de diversificar o processo de ensino e aprendizagem, sendo o jogo uma delas. Todavia, deve ser uma
atividade intencional, proposta para além da recreação, demandando verificar quais serão as
atividades realizadas com os alunos antes, durante e depois da sua realização.
Para Antunes (2003), os jogos precisam ser rigorosamente estudados e analisados para serem
eficientes, porque aqueles que são ocasionais e que não passam pela experimentação e pesquisa
são ineficazes. Além disso, há a preocupação de dosá-los de acordo com a proposta pedagógica para
que não atuem como “desestímulos”. Os jogos empregados nas escolas têm caráter educativo se
permitir livre exploração em aulas com a participação do professor ou a aplicação em atividades
orientadas para conteúdos específicos. (FERRAREZI, 2004).
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Justificativa da atividade proposta
Um dos maiores desafios do professor de Sociologia para o ensino médio está no rompimento de
paradigmas há muito estabelecidos. De acordo com Tomazi e Lopes Jr. (2004), as aulas, em sua
maioria, expositivas, precisam ir além da expressão oral como único recurso didático. Isso foi
identificado durante a nossa observação, na qual notamos a falta de interesse dos alunos pela
“matéria” e constatamos que somente as aulas expositivas não atendem as expectativas quanto à
aprendizagem e compreensão.
Nesse sentido, durante as atividades de iniciação à docência, concluímos que o docente precisa
ressignificar a sua prática, de modo que, conseguir correlacionar os conceitos e teorias da Sociologia
com a vida cotidiana das pessoas, é tarefa essencial para que as aulas sejam interessantes e
significativas para os alunos, conforme discutido nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(BRASIL, 2006).
Assim, emerge a necessidade de construção de alternativas para dinamizar as práticas de sala se
aula. Recursos diversos, como a utilização de charges, vídeos, gravuras e jogos são uma possibilidade
real de auxílio a esta ressignificação desejada, não deixando de contextualizar e problematizar o
material utilizado. Essas atividades podem estimular a compreensão dos conteúdos, muitas vezes
considerados maçantes e desnecessários pelos alunos.
Nesse cenário, elaboramos o Jogo, integrado a determinado conteúdo e dentro de um contexto maior,
de uma sequência didática, de forma a caracterizar a intencionalidade pedagógica e potencializar o
caráter educativo do mesmo.
Descrição da atividade desenvolvida
O jogo contém 20 cartas, cada uma delas é composta por quatro pistas relativas a algum dos tipos
de conhecimento discutidos durante o bimestre, dispostas de modo a facilitar a resposta correta à
medida que são reveladas.
A atividade se desenvolveu no período de uma aula. Primeiramente dividimos a sala em seis grupos
e depois explicamos como funcionava o jogo, que consistia no trabalho em equipe, de forma
organizada, pois o grupo que por meio das pistas conseguisse decifrar a resposta da carta pontuava.
A pontuação diminui em relação ao número de pistas reveladas.
Em seguida, a aplicação do jogo foi realizada. Em sorteio, definiu-se a ordem em que cada grupo
pegaria uma das cartas. Após, um dos membros do grupo ia até a mesa no centro da sala e retirava
uma das cartas, passava para o professor que ia revelando as pistas em voz alta, até a reposta ser
dada corretamente ou terminar as dicas. A preferência de resposta na primeira pista era do grupo que
havia sorteado a carta, depois, caso não acertassem, os demais grupos poderiam responder, ficando
com os pontos o grupo que acertava a resposta. Esse encaminhamento garantiu que todos os grupos
ficassem prestando atenção, com o intuito de que pudessem responder.
Avaliação didática da atividade
Para analisar a efetividade do jogo e sua contribuição para o processo de ensino e aprendizagem, a
avaliação foi contínua à realização do mesmo e por meio de questionário avaliativo aplicado aos
participantes após o término da atividade.
A fim de mensurar o sucesso da ação, foram estabelecidos três critérios avaliativos: a construção
pelos alunos do conhecimento acerca do conteúdo; a capacidade de aplicar os conhecimentos
construídos em situações diversas daquelas debatidas durante as aulas introdutórias; e se a aula
atingiu a expectativa de ser diferente e desafiadora, enquanto uma proposta didática funcional.
De início, nos preocupamos em verificar se os alunos tiveram sucesso quanto à assimilação do
conteúdo trabalhado durante o bimestre, o qual pautava as questões do jogo. Nesse sentido, o
resultado foi plenamente satisfatório, uma vez que respondiam as questões do jogo de forma correta.
Além disso, conforme as respostas obtidas nos questionários, todos os alunos acertaram quais eram
as principais formas de conhecimento existentes e suas particularidades. Os alunos compreenderam
o conteúdo com muito interesse. A curiosidade, devido a dinâmica prática da aula, contribuiu para
que o impacto fosse positivo e tivesse ficado concretizada no imaginário dos jovens como algo
especial, pois passaram a questionar “quando teremos aulas diferentes novamente?”.
Posteriormente, preocupados em conhecer a eficácia da proposta didática, procuramos saber qual a
opinião dos alunos a respeito do jogo “Desafio sociológico: tipos de conhecimento”. A avaliação foi
que a atividade havia sido “criativa”, “diferente”, “interessante”, “legal” e “divertida”, sendo que
diversos apontamentos foram no sentido de que “gostaria que tivesse a atividade mais vezes, assim
aprendemos mais”.
Algo que marcou o desenvolvimento do jogo foi a forma descontraída e alegre que os alunos
participavam da aula, com prazer, satisfação e aprendizagem caminhando juntos. Tanto que, sobre o
que haviam achado da utilização do jogo na aula, responderam que era interessante, pois “todos os
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alunos participavam mais”, “trocamos informações e tivemos a oportunidade de falar abertamente”,
“mais fácil de aprender” e que “gostaríamos que mais aulas fossem assim, também de outras
disciplinas”.
Nesse sentido, avaliamos que a atividade foi bem sucedida, garantindo a reflexão lúdica e a
identificação a respeito das diferentes formas de conhecimento, bem como um contato positivo com
a disciplina de Sociologia, destacando que a mesma é dinâmica e está diretamente ligada a realidade
na qual estamos inseridos.
Avaliação do impacto na formação inicial docente
Frente à necessidade de cumprir com as orientações curriculares em uma quantidade muito pequena
de aulas, ministrar a Sociologia no ensino médio é algo desafiador. No entanto, para além disso, caso
o professor fique preso a aulas expositivas, esse desafio pode ser convertido em angústia, uma vez
que ele irá se deparar com o desinteresse e indiferença dos alunos.
Por sua vez, a atividade realizada permitiu a vivência de prática didática bem sucedida que, ao
garantir a elaboração de metodologia inovadora, ampliou o processo de construção identitária
positiva com a profissão docente e nos possibilitou maior competência para assumir o papel de
professor.
O planejamento, confecção, desenvolvimento e avaliação do jogo, bem como o conjunto da sequência
didática na qual ele estava inserido, oportunizou significativa experiência docente, proporcionando
socialização profissional e uma visão ampla do que é ser professor na área de Ciências Sociais, ao
evidenciar a prática docente e a relação com os alunos em sua amplitude.
A respeito do desempenho e da nossa intervenção como bolsistas de iniciação à docência durante o
desenvolvimento do jogo, a avaliação foi muito satisfatória, uma vez que os alunos destacaram que:
“explicam bem”, “são dedicados”, “ajudam em sala”, “possuem bom humor”, “se dão bem com os
alunos e não são chatos” e que “se continuarem assim terão futuro”.
Conclui-se que a vivência da atividade com o jogo foi bastante significativa para a nossa formação
docente, pois, dentre outras contribuições, possibilitou a constatação de que a prática docente
precisa estar em constante sintonia com a realidade e necessidades dos alunos a qual se destina.
Assim, podemos considerar que no PIBID estamos no caminho certo, com a construção sólida da
nossa formação inicial e desenvolvimento de uma prática docente diversa e inovadora.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O presente trabalho objetiva apresentar alguns dos resultados obtidos por meio da realização de
oficinas de leitura e de produção de textos na Escola Municipal Ernesto Solon Borges, no município
de Camapuã/MS, a partir do Programa Institucional de Iniciação à docência (PIBID) Letras-EAD da
UFMS. Realizamos as oficinas com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental, visando à produção
final de um jornal impresso, por acreditarmos que seria um projeto incentivador da leitura e da escrita,
bem como estruturador de um processo de aprendizagem da língua pautado em textos presentes na
esfera de atuação social dos alunos envolvidos.
Por meio dessas oficinas, buscamos oportunizar aos alunos trabalharem com atividades de leitura e
de escrita de forma a escolher o tema de suas produções e a lidar com gêneros textuais da esfera
jornalística, tais como os artigos de opinião, classificados etc., não comumente explorados nas aulas
de língua portuguesa. Para tanto, fundamentamo-nos, sobretudo, em estudos da Linguística Textual
(OLIVEIRA e CASTRO, 2007; KOCH e ELIAS, 2006; 2009), em uma perspectiva de ensinoaprendizagem da Língua Portuguesa pautada no domínio de gêneros textuais.
A fim de apresentar uma parte das atividades desenvolvidas no projeto, iniciamos este trabalho
explicitando um pouco dos fundamentos teóricos que as subsidiaram para, na sequência,
justificarmos e descrevermos essas atividades. Por fim, apresentamos algumas reflexões sobre os
resultados desse trabalho.
Referencial teórico e justificativa
De acordo com Solé (1988), as estratégias de leitura podem ser ferramentas importantes para o
desenvolvimento da leitura proficiente. Sua utilização permite compreender e interpretar de forma
autônoma os textos lidos e pode auxiliar o professor no trabalho efetivo de formação do leitor crítico
e reflexivo. Como um dos objetivos desse projeto era despertar o interesse dos alunos pela leitura,
possibilitando-os se expressar oralmente com eficácia em diferentes situações e desenvolver o olhar
crítico sobre determinados assuntos, fizemos uso dessas estratégias em sala de aula, procurando
trabalhar especialmente com os conhecimentos prévios dos alunos, de forma interativa.
O desenvolvimento da criticidade e da compreensão leitora deve ser trabalhada, na escola, por meio
de diversos textos que servem a propósitos enunciativos variados, conforme destacaram Oliveira e
Castro (2007). É o trabalho com textos que pode levar o aluno a ampliar recursos expressivos,
enriquecer vocabulário e posicionar-se diante de questões ideológicas diversas. Nesse sentido, não
apenas a leitura, mas, também, a produção textual, podem ser pensadas por meio do que diversos
autores veem chamando de “gêneros textuais” (KOCH e ELIAS, 2006; 2009).
Tomados como espécies de formas e padrões de estruturação de enunciados, os gêneros textuais
não são totalmente fixos, porém obedecem a certa estabilidade e respondem por funções específicas
em diferentes contextos de uso da linguagem. Sendo assim, trabalhar com leitura e escrita em sala
de aula sob a ótica dos gêneros pode fazer com que esse trabalho se relacione às efetivas
necessidades de uso da língua na contemporaneidade. Nossa escolha por trabalhar com gêneros
textuais da esfera jornalística busca responder a algumas dessas necessidades.
Descrição das atividades
Entre as atividades realizadas durante todo o processo de desenvolvimento deste trabalho,
destacamos: exposições orais, apresentação e discussão de filmes, leitura de materiais impressos,
pesquisas na biblioteca da escola e na Internet, discussões sobre os temas abordados, rodas de
conversa/debate etc.
Basicamente, durante as aulas, trabalhamos com a exposição das principais características
referentes aos gêneros textuais trabalhados. Além disso, trabalhamos com leituras em voz alta em
grupos, de textos diversos dos gêneros escolhidos para a produção, com o objetivo de familiarizá-los
com as características desses textos.
Nas atividades de leitura, buscamos incitar os conhecimentos prévios dos alunos, motivando a sua
participação e interação na compreensão das temáticas em voga. Nesses momentos, contávamos
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com a participação de todos os alunos presentes, que realizavam parte da leitura e participavam com
seus conhecimentos e informações das discussões realizadas.
Após realizarmos muitas leituras de textos impressos e assistirmos a alguns filmes sobre as temáticas
abordadas, identificávamos e descrevíamos no quadro negro as características de cada gênero
textual trabalhado, definíamos as temáticas e iniciávamos as produções escritas.
Durantes as produções, nós professoras auxiliávamos cada um dos alunos em suas dúvidas, dado
que o grupo de alunos era pequeno e nós podíamos atender cada um individualmente. Ao final das
produções, cada aluno fazia a leitura silenciosa de seus textos, buscando encontrar os erros
cometidos, sem a nossa intervenção. Posteriormente, nós, as professoras, fazíamos as intervenções
e, por fim, eram feitas as leituras das redações pelos alunos.
Avaliação das atividades e de seus impactos na aprendizagem e na formação
Nossa ação na escola teve como objetivo final a confecção de jornais pelos próprios alunos,
propiciando bons momentos de leitura e estimulando a criação e a produção escrita, possibilitandoos ir além das habilidades de leitura/escrita que já possuem. Até o momento, foram produzidos textos
dos gêneros textuais: Artigo de opinião, Receita Culinária, Conto, Entrevista, Notícia, Classificado, e
como resultados têm observado consciência entre os alunos, de que a leitura e a escrita são
atividades que não servem apenas para obter êxito e aprovação nas disciplinas, mas podem ser muito
prazerosas e estimulantes. Além disso, o trabalho de intervenção nos textos tem se mostrado
produtivo para a melhoria das habilidades textuais e gramaticais dos alunos, pois a partir da releitura
de suas produções eles podem, por si sós, identificar os deslizes cometidos em seus textos,
corrigindo-os sem necessitar da intervenção tão exclusiva do professor.
Referências
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São
Paulo: Contexto, 2006.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São
Paulo: Contexto, 2009.
OLIVEIRA, João Batista Araújo; CASTRO, Juliana Cabral Junqueira. Usando Textos na Sala de Aula:
Tipos e Gêneros Textuais. Brasília, DF: Instituto Alfa e Beto, 2007.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.
Anexos das Atividades realizadas coma turma do 7º ano da Escola Ernesto Solon Borges.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns resultados de um projeto desenvolvido com alunos
do oitavo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Camapuã-MS, a partir
do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) Letras/EAD da UFMS. A proposta foi trabalhar com oficinas
de leitura e de produção de textos por meio de lendas do folclore, um gênero textual comum a todos
os alunos envolvidos. Trabalhamos principalmente com lendas brasileiras, como Saci Pererê, MulaSem-Cabeça, Curupira etc., mas também demos ênfase às lendas estrangeiras tradicionalmente mais
conhecidas, como Lobisomem e Vampiro. A ideia desse projeto surgiu de visitas anteriores à escola e
de entrevistas com professores de Língua Portuguesa dessa escola, que nos relataram o desinteresse
dos alunos pela leitura, bem como as dificuldades desses alunos com a interpretação e a produção
textual.
Antes de iniciarmos as oficinas, portanto, realizamos visitas à escola na qual o projeto seria
desenvolvido, e durante essas visitas conversamos com a coordenação, com os professores e com os
alunos, para identificar as necessidades em relação ao ensino-aprendizagem de língua. Durante as
entrevistas com os professores de português e de língua estrangeira, eles nos falaram das
dificuldades mais comuns que enfrentavam em sala de aula. O problema mais relatado pela maioria
desses professores foi a dificuldade que os alunos têm em interpretar textos e a desmotivação que
apresentam pela leitura. Os professores também nos relataram que o pouco tempo de aula, a grande
quantidade de alunos em sala e a cobrança pelo cumprimento de um número muito grande de
conteúdos são algumas das dificuldades que os impedem de realizar uma abordagem diferenciada
para esse problema.
Diante desse contexto, tomamos como base teórica, sobretudo os estudos de Koch e Elias (2006;
2009), Kleiman (2004) e Solé (1998), para trabalharmos tanto com a leitura quanto com a produção
de textos, de forma mediada, ou seja, em um processo de reescrita no qual os professores têm papel
fundamental.
Na seção seguinte, apresentamos brevemente algumas das considerações dessas autoras que
guiaram as nossas ações na escola para, na sequência, apresentarmos as justificativas de nosso
trabalho, a descrição das atividades desenvolvidas e, finalmente, uma avaliação dessas atividades e
de seus impactos em nossa formação.
Referencial Teórico
Para trabalhar principalmente a leitura com os alunos, nos baseamos nos preceitos teóricos de
Kleiman (2004) e Solé (1998), as quais dizem que toda e qualquer leitura em sala deve ser feita
através de estratégias, a fim de fazer com que os alunos participem e permaneçam motivados até o
final. Para tanto, usamos suas técnicas do ensino de leitura, bem como suas reflexões sobre os
fatores que contribuem essencialmente para a realização dessa habilidade. Dessa forma, as leituras
realizadas eram feitas com a mesma perspectiva ressaltada pelas autoras, sempre considerando e
explorando aspectos como o conhecimento prévio dos alunos.
As produções escritas realizadas nesse projeto, por sua vez, permeiam as orientações de Koch e Elias
(2006; 2009), que defendem a ideia de apresentar de forma simples e didática as principais
estratégias à disposição dos produtores de textos no momento da escrita, bem o trabalho com os
gêneros textuais. Sendo assim, fizemos anotações e lembretes sobre como melhorar o gênero
trabalhado em cada caderninho, para auxiliá-los no processo de escrita e reescrita. Sempre de forma
simples e clara.
Essas autoras, em geral, acreditam na relevância de ler durante o processo de escrita, para assim
atingir a produção de sentido do que se está escrevendo. Nós professores, durante e após as leituras,
buscávamos estabelecer uma relação entre os textos escritos e os seus significados, tentando
mostrar que a leitura é capaz de nos abrir a imaginação para a criação e a produção escrita.
Justificativa da atividade proposta
A nossa opção por trabalhar com lendas folclóricas justifica-se, primeiramente, pelo fato de as lendas
fazerem parte da cultura popular e costumarem despertar a curiosidade dos alunos. Como se tratam
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de textos comumente conhecido pelos alunos, ao menos em sua forma oral, tínhamos por propósito
unir o conhecimento prévio que os alunos já possuíam sobre o tema folclore a novos conhecimentos,
levando em conta que temos um dos folclores mais ricos do mundo e, portanto, trata-se de tema de
informações e conhecimentos vastos.
Quando escolhemos esse tema, pensamos em aproveitar a imaginação dos alunos para incentivá-los
a se empenharem no projeto. E nada melhor para despertar a imaginação que o folclore. Outro motivo
para a escolha do tema é que o folclore é um dos temas mais trabalhados por autores infanto-juvenis
na atualidade.
Com relação ao gênero proposto, “lenda”, acreditávamos que ele traria grandes possibilidades para
a leitura e para a escrita dos alunos, pois é um gênero que depende muito do imaginário, que costuma
ser algo natural entre crianças e adolescentes. A ideia era, portanto, que este gênero proporcionasse
o prazer para o leitor em formação, pois todas as estórias são sempre muito coloridas e chamativas.
A escolha por trabalhar com a atividade de reescrita, por sua vez, justifica-se pelo fato de que essa
atividade permite o olhar reflexivo dos próprios alunos para os problemas de coesão, de coerência e
de gramática de seus textos. Ao reescrever, paulatinamente esses problemas vão sendo trabalhados
e os textos aperfeiçoados, conforme destacaram os autores mencionados na seção anterior.
Descrição das atividades
Iniciamos nossas oficinas na escola trabalhando com rodas de leitura, com o objetivo de tornar mais
efetiva a interação entre aluno(s)/aluno(s) e professor(es)/aluno(s), dada a proximidade e a
visibilidade possibilitada pela disposição dos participantes. Trabalhamos com um número reduzido
de alunos, em comparação com o número de alunos que o professor tem normalmente na sala de
aula, o que facilitou a organização das rodas de leitura e também a mediação dos professores.
Desde o início, percebemos grande resistência dos alunos à leitura, pois, quando solicitamos que
alguém iniciasse a leitura, eles se calaram e demonstraram timidez, alegando terem medo de ler
“errado”. Pensamos que seria necessário lidar com esse problema aos poucos e com calma, já que
os próprios professores já nos haviam relatado essa dificuldade, como dissemos anteriormente.
Portanto, usamos da seguinte estratégia de troca de experiência: começávamos a leitura, com
histórias curtas, e abríamos um debate, contando nossas experiências e conhecimentos extras sobre
o tema; em seguida, pedíamos para que os alunos nos contassem também algo mais que sabiam e
poderia ser adicionado ao que havíamos lido. Aos poucos, os alunos foram se soltando e participando
das discussões, contando causos que conheciam e interagindo uns com os outros. No decorrer das
aulas, os próprios alunos nos cobravam que queriam ler, e nos davam sugestões sobre o que queriam
ler. Vale destacar que alguns alunos que participaram do projeto nos relataram que nunca realizavam
leitura em sala de aula, e que também não tinham o hábito de ler em casa.
A didática usada por nós durante todo o projeto foi bem simples, basicamente na direção da estratégia
acima mencionada. Escolhíamos uma determinada lenda (Saci, Lobisomem, Mula Sem Cabeça etc.),
pesquisávamos tudo que a envolvia, desde história, como surgiu, vídeos e características dos
personagens, entre outros. Todo o material coletado era levado para sala de aula e compartilhado
com os alunos, sempre sentados em forma de círculo para facilitar a interação. Fazíamos juntamente
com os alunos a leitura do material, que sempre envolvia a lenda mais conhecida do personagem
folclórico escolhido, e assistíamos a um vídeo sobre a mesma lenda, para que os alunos pudessem
ter a acesso a mais de uma versão da lenda em questão. A ideia era mostrar a eles a diversidade e a
riqueza que envolve o folclore. Após as leituras abríamos um debate, para sabermos o que os alunos
traziam como bagagem sobre o personagem abordado. O debate funcionava como uma troca de
experiências, pois os alunos nos contavam histórias que seus pais ou avós os contavam, além de
suas impressões sobre as leituras realizadas. Foi uma das formas que encontramos para vencer a
inibição inicial da turma.
Após realizarem a leitura e debaterem o tema (ou personagem folclórico), dávamos início à atividade
de produção escrita, solicitando aos alunos que criassem suas próprias lendas, tomando como base
tudo que aprenderam durante a leitura e o debate, tudo que viram no material impresso distribuído a
eles e todo seu conhecimento prévio. Além disso, chamávamos a atenção para a estrutura textual
desse gênero, identificando os elementos estruturais e discursivos que o compõem.
Mesmo com todos os recursos disponibilizados e as discussões em torno do tema, na hora de
transformar as ideias em linguagem escrita, a maioria dos alunos encontrava muita dificuldade,
afirmando que não conseguiam transcrever o que desenhavam em sua imaginação ou que tinham
vergonha de que nós professores fossemos considerar tudo errado ou ainda, como alguns disseram,
“estranho”. Quando isso acontecia sentávamos com o aluno e tentávamos recordar com eles tudo
que havíamos discutido anteriormente. Tentávamos ajudar o aluno a organizar suas ideias e palavras,
e isso funcionou muito bem.
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Todo o projeto por nós desenvolvido foi programado em quatro passos: primeiro a leitura; segundo a
troca de experiências (debate); terceiro a produção escrita; quarto a reescrita. Sendo assim, quando
os alunos terminavam a produção escrita nós recolhíamos e fazíamos a correção; cada produção era
corrigida pelos dois professores.
Um dos maiores desafios nas produções escritas foi fazer os alunos entenderem que nem sempre
escrevemos como falamos, como por exemplo, o uso do “aí”, “aí fulano chegou”, “aí ele morreu”.
Buscamos mostrar que eles deviam buscar alternativas e expandir seu vocabulário. Outros problemas
frequentes nas produções dos alunos foram o uso dos tempos verbais adequados e a abreviação de
palavras, como “vc” “kde” “pq” “ñ”, uma prática que eles traziam de suas interações na Internet para
a produção escrita das lendas, sem adaptação ao novo contexto. Também a troca de letras, frequente
em bate papos nas redes sociais (como em “Kasa”), foi trazida para as lendas. Aos poucos, fomos
mostrando aos alunos a necessidade de adequação a contextos de produção e gêneros textuais
diferentes, de forma que eles foram adequando a linguagem em versões posteriores de seus textos.
A adequação dos textos foi feita por todos os alunos do projeto, em três versões, já que a cada
correção que fazíamos os textos eram devolvidos aos alunos para que eles pudessem ver onde
erraram e onde podiam melhorar. A partir daí a abordagem era feita de forma mais individualizada,
para que cada aluno não se sentisse intimidado com os colegas diante de seus erros. Sempre ao final
da correção escrevíamos um bilhetinho no caderno de cada um, mostrando onde podiam melhorar,
ou qual era o erro mais frequente, dando sugestões etc. Acreditamos que esse seja o passo mais
importante do nosso projeto, tentar fazer os alunos tirarem um aprendizado de cada equívoco
cometido. Durante a reescrita, sentamos com cada um dialogamos, buscamos juntos soluções para
as dificuldades, e foi assim que conseguimos alcançar os melhores resultados.
Avaliação das atividades e de seus impactos na aprendizagem e na formação
Nem sempre conseguimos concluir o trabalho de reescrita em uma aula, pois a reescrita necessita
de tempo e dedicação. Foi necessário fazer os alunos se acostumarem a reescrever, tarefa da qual
eles não gostavam muito no começo, mas, aos poucos, foram aprendendo. O que percebemos
durante a realização do projeto é que os alunos não tinham paciência de ler e reler o que escrevem,
o que causava certo desconforto neles. Foi necessário, portanto, ensiná-los que isso é um passo
importante de sua formação como leitores.
Ao final do projeto houve uma melhoria considerável dos alunos participantes quanto à leitura.
Quando iniciamos o projeto, alguns deles liam quase soletrando, e a fluência progrediu
consideravelmente até o final. Além disso, a timidez para leitura também foi diminuindo aos poucos,
de forma que ao final do projeto muitos já dispunham para leitura.
Percebemos melhora também na escrita, pois os erros gramaticais e os problemas de coesão e de
coerência diminuíram. Também foi muito gratificante ver os alunos relatarem que tinham melhorado
suas notas nas aulas de Língua Portuguesa da escola, participando de leituras em sala e
principalmente entendendo o que estavam lendo e se dispondo a comentar livremente, da mesma
forma que era feito nas aulas do projeto.
Nós observamos que essas melhorias se deram, em grande parte, pelo fato de os alunos contarem
sempre com dois professores em sala. A mediação mais efetiva dos professores, possibilitada por
esse nosso trabalho em dupla e pela baixa quantidade de alunos, em comparação com a sala de aula
tradicional, parece ter facilitado a aprendizagem dos alunos, dadas as melhorias em um curto período
de tempo. Por se tratar de uma turma pequena e de dois professores, ficou mais fácil identificar os
alunos que têm mais dificuldades, e quais dificuldades apresentavam.
Percebemos, ainda, que a atividade de reescrita pode ser uma importante aliada para o professor de
Língua Portuguesa, pois permite o trabalho processual com problemas de escrita dos alunos,
permitindo-os olhar para seus erros e corrigi-los em seguida. Notamos que alguns erros cometidos
nas primeiras produções já não aconteciam com tanta frequência nas seguintes. Também
percebemos a satisfação em pegar seus cadernos e encontrar poucos erros para reescrever, fato esse
que os fazia querer melhorar a cada produção.
Com relação à nossa formação profissional, o projeto nos mostrou que mesmo trabalhando com
alunos que apresentam muitas dificuldades de leitura e de escrita é possível, sim, obter melhorias
significativas, desde que haja interesse de ambas as partes. Mesmo com poucas habilidades leitoras
e de escrita, nossos alunos mantiveram-se, em geral, motivados do início ao final do projeto,
completando todas as etapas.
Da mesma forma, nós professores, vendo e analisando cada dificuldade em particular, sempre
arrumávamos um jeito de ajudá-los a escrever as suas lendas. Percebemos que o hábito da leitura
vem com o tempo e com muita motivação, além do uso de estratégias para interação. Também a
escrita nos pareceu um problema relacionado à falta de prática, e que a reescrita era algo que eles,
definitivamente, não conheciam.
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Pretendemos continuar focando na reescrita em nossas próximas oficinas, a partir de outros gêneros
textuais.
Referências
KLEIMAN, Ângela. Oficina de Leitura: teoria e Prática. Campinas, SP: Pontes, 2004.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O presente trabalho se constitui por relatos de experiências docentes de duas acadêmicas-bolsistas,
desenvolvidas no Projeto Pibid do Curso de Pedagogia/EaD/UFMS, no polo de Camapuã, que têm
como foco central o “Letramento e Alfabetização”, com destaque para os processos de leitura e
escrita de alunos das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal Ernesto
Solon Borges. A referida escola conta atualmente, com 333 alunos matriculados e desses, 144 são
atendidos pelo Projeto em oito turmas dos anos iniciais.
Os estudos e planejamento das ações são realizados por meio de encontros presenciais e de
webencontros semanais, com a supervisora e a coordenadora do projeto Pibid. As atividades
pedagógicas são planejadas com os professores das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental
e de duas turmas de salas de recursos multifuncionais da escola parceira que aderiam ao projeto
Pibid, organizadas em miniprojetos temáticos e em planos de aulas, com produção de materiais
didáticos e de atividades pedagógicas que atendam à realidade dos estudantes das turmas da escola,
diretamente vinculadas ao foco central do Projeto.
As experiências abordadas neste trabalho são resultantes da atuação das acadêmicas-bolsistas por
meio de docência compartilhada com os professores regentes de turmas do segundo e do quinto anos
do ensino fundamental da escola parceira, realizadas nos primeiro e segundo bimestres de 2015,
abrangendo um total de 58 alunos contemplados com as ações do Projeto nessas turmas.
Registramos a seguir o referencial teórico do projeto, a justificativa da proposição do material didático
e das atividades desenvolvidas em sala de aula, bem como a descrição e análise dos mesmos, com
indicação dos desafios e das aprendizagens resultantes da nossa atuação no Pibid do Curso de
Pedagogia.
Referencial teórico
O referencial teórico que fundamenta as ações do projeto do Pibid de Pedagogia de Camapuã –
“Letramento e Alfabetização”, sobretudo as ações de docência, está pautado nas obras de Magda
Soares, com destaque para as seguintes publicações: “Letramento e alfabetização: as muitas
facetas” (2004), “Letramento, um tema em três gêneros” (2006), e de visualização de vídeos
relacionados ao tema do projeto.
Partindo do conceito de letramento em Magda Soares, entendemos que as crianças reconhecem e
nomeiam práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas do que as práticas de
ler e escrever resultantes da aprendizagem do sistema da escrita, ou seja, a alfabetização, visto que
além de aprender a ler e escrever, as crianças também vem a fazer o uso da leitura e da escrita em
várias situações do cotidiano.
O reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimensões, a
natureza de cada um deles demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial
da língua escrita exige múltiplas metodologias.
É nesse caminho que temos buscado desenvolver as experiências docentes no Pibid de Pedagogia de
Camapuã, por meio da docência compartilhada com os professores de turmas dos anos iniciais do
ensino fundamental da escola parceira.
Justificativa da proposição do material didático e das atividades desenvolvidas em sala de aula
A proposição do material didático e das atividades visa o aprimoramento da nossa formação no curso
de Pedagogia no sentido de articular a teoria com a prática, possibilitando melhor compreensão da
educação brasileira e a sua relação com a dinâmica da escola parceira do Pibid.
Para desenvolvermos a docência compartilhada com os professores de duas turmas dos anos iniciais
da escola parceira, o segundo ano “A” e o quinto ano “A”, além do conteúdo e atividades indicados
pelos seus professores que deveriam ser desenvolvidos, inicialmente, para o planejamento das aulas
também levamos em consideração o perfil de cada turma.
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O segundo ano “A” é composto por vinte e três alunos na faixa etária de sete a onze anos. De modo
geral, são alunos que se empenham em realizar as atividades propostas pela professora regente de
turma. Alguns alunos necessitam de aula de reforço, pois de acordo com a professora são alunos que
têm dificuldade para acompanhar os conteúdos do segundo ano. Eles são retirados da sala de aula
duas vezes por semana, por duas horas aulas, visto que por serem alunos que vivem no campo, não
têm possibilidade de frequentar as aulas do reforço no contraturno.
O quinto ano “A” tem trinta e cinco alunos, sendo a maioria deles com onze anos de idade. Há vários
alunos repetentes, com dificuldades na leitura e na matemática. O professor regente da turma relatou
que a falta de disciplina é um problema constante, sendo essa situação também constatada por nós
no período em que estivemos atuando na docência compartilhada na referida turma. Contudo, o
quinto ano é uma turma muito participativa nas atividades. Também, há alunos nessa turma que
apresentam habilidades tanto na interpretação de texto quanto na resolução de problemas
matemáticos e outros que vêm se superando a cada dia, pois se dedicam. No geral, durante a
docência compartilhada o que se se observou é que a turma tem um grande potencial, e de acordo
com o professor vem apresentando melhoras significativas do primeiro para o segundo bimestre. Na
turma há uma aluna com deficiência auditiva, ela se sobressai na turma, pois no que diz respeito à
aprendizagem é uma das melhores alunas.
No segundo ano “A”, a proposta de atividade desenvolvida com a turma foi para complementar o
aprendizado dos alunos quanto à formação de frases, porque foi observada a necessidade que eles
tinham para elaborar pequenas frases e assim, para que pudessem assimilar que uma frase nasce
da função de diferentes palavras. O material didático proposto e elaborado para esse fim foi o “Jogo
de construção de frase”, visando mostrar aos alunos que para formar uma frase são necessários
artigos, substantivos, verbos e adjetivos, que uma palavra necessita da junção de outra para ganhar
sentido. Além desse material, também foi solicitado pela professora da turma que fosse desenvolvido
o conteúdo sobre o gênero textual “convite”, quando foi proposto e elaborado o “Jogo convite” para
que os alunos pudessem entender que há vários tipos de convite e aproveitando a ocasião, para
trabalhar o convite informal relacionado à festa julina da escola, e assim que os alunos informassem
seus pais sobre a mesma.
Considerando-se as dificuldades apresentadas na leitura pela turma do quinto ano “A”, por solicitação
do professor, foi desenvolvido conteúdo relacionado ao gênero textual “carta”, visto que ela está
presente no cotidiano dos alunos e eles não reconheciam a sua importância. A metodologia utilizada
para explorar esse gênero textual foi a “Dinâmica da cartinha”.
Ainda, levando em conta a faixa etária da turma do quinto ano e as situações que estão presentes no
seu cotidiano no que se refere ao relacionamento com os colegas, principalmente quanto às
brincadeiras que expressam atitudes de preconceitos e discriminação, optou-se também pela
realização de debates a respeito de temas transversais como preconceito, discriminação e termos
relacionados a situações que envolvem esses conceitos, situações essas que podem levar à prática
do bulling, embora os alunos nem sempre tenham a dimensão disso. Esse enfoque se tornou
imprescindível para que os alunos pudessem desenvolver senso crítico, leitura de mundo e ampliar a
aprendizagem, cuja proposta foi desenvolvida por meio da “Dinâmica com o dado”.
Todo o material didático para o desenvolvimento da docência foi elaborado pelas bolsistas, e as
atividades propostas foram acompanhados do desenvolvimento de leitura, escrita e interpretação de
textos no sentido de relacioná-las ao foco do projeto Pibid - “letramento e alfabetização”.
Descrição e análise do material didático e das atividades desenvolvidas em sala de aula
A aplicação do material didático e das atividades em sala de aula já indicados anteriormente, ocorreu
da seguinte forma:
1 No segundo ano “A”
a) “Jogo de construção de frase”
Descrição: Para realizar esse jogo, foram organizados grupos de quatro alunos, e cada aluno ficou
com um dado contendo artigos (o/a, as/os, algum, alguma/s, uns uma/s), um dado contendo
substantivos (meninos, balão, leão, mamãe, galinha, macaco, ovo, banana, bola), um dado contendo
verbos (estar, ficar, subir, comer, permanecer, botar, jogar) e um dado com adjetivos (feliz, feroz).
Cada aluno jogou os dados até três vezes, cada palavra que saía era escrita na lousa. No início do
jogo, os alunos ficaram apreensivos e tentaram falar qualquer frase que vinha à mente, outros ficaram
ansiosos somente pelo fato de jogar os dados. Explicamos que uma palavra depende da outra para
dar sentido. Assim, todos os alunos puderam participar e descobrir que para se formar uma frase é
necessário que uma palavra dê sentido à outra. Em seguida, fizemos a leitura das palavras sendo
possível formar diversas frases, como exemplo: “Os macacos comem bananas”, “Os meninos jogam
bola”, “O leão ficou feroz”, entre outras. Naquela ocasião, a maior parte dos alunos ainda estava em
fase inicial da escrita. Depois das frases formadas e lidas na lousa os alunos as copiaram no caderno.
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Análise: A maioria dos alunos se mostrou entusiasmada em participar das atividades propostas em
grupo, sempre um ajudando o outro, num trabalho coletivo, resultando como aprendizagem a
formação de diferentes frases.
b) “Jogo convite”
Descrição: Primeiramente, foram escritas algumas palavras na lousa que têm relação com festa julina
(pipoca, milho, sanfoneiro, compadre, bandeirinha, amendoim, pescaria e balão). Em seguida,
fizemos leitura coletiva e pausada das palavras, sempre perguntando aos alunos o que significava
cada palavra. Na sequência, essas palavras foram escritas no papel manilha, em colunas, para que
os alunos pudessem preencher as letras que faltavam com o uso do alfabeto móvel confeccionado
em material emborrachado (E. V. A). O papel manilha foi estendido no chão em forma de tapete,
juntamente com o alfabeto móvel e cada aluno foi convidado para completar as letras que faltavam
nas palavras. Os alunos fizeram a leitura cuidadosa de cada letra para completar corretamente as
palavras. Quando o aluno tinha dificuldade em reconhecer a letra ou a confundia com outra letra,
retornava a leitura da mesma na lousa tentando identificar a palavra a ser completada no papel
manilha.
Análise: Com esse jogo podemos analisar o entusiasmo e o interesse dos alunos para conseguir
encontrar as letras que faltavam nas palavras. Avaliamos que houve uma aprendizagem por parte dos
alunos, pois tiveram uma boa interação com o jogo, com mais acertos do que erros. Os alunos se
dedicaram ao jogo sempre buscando o êxito na formação da palavra solicitada.
2 No quinto ano “A”
a) “Dinâmica da cartinha”
Descrição: Para explorar o gênero textual carta com a “Dinâmica da cartinha”, inicialmente, houve um
sorteio de nomes entre os alunos, sendo que cada aluno retirou o nome de um dos colegas como se
fosse um ‘amigo secreto’. Em seguida, cada aluno escreveu uma carta, e para tanto era necessário
que criasse um texto referente a um passado que tivera com o seu colega. Todos os alunos
escreveram e receberam cartas. Nessa dinâmica todos os alunos participaram, colaboraram,
interagiram e fizeram trocas de experiências.
Análise: A princípio, a atividade com o gênero textual carta tinha como objetivo sanar dúvidas quanto
à estrutura de uma carta pessoal. Porém, a atividade foi além das expectativas, pois se tornou uma
grande experiência de trocas de saberes, na forma como cada um dos alunos descreveu algumas
situações em suas cartas, na criatividade que demonstraram no decorrer da atividade e a
confraternização que houve entre eles. Todos demonstraram que gostaram do jogo, se divertiram
muito. A aprendizagem dos alunos nessa atividade se deu por meio de todos esses fatores
mencionados.
b) “Dinâmica com um dado”
Descrição: Para trabalhar temas relacionados ao preconceito e discriminação, a dinâmica foi realizada
com a turma organizada em dois grupos. Cada grupo fez um círculo para que o dado fosse jogado no
meio dele. Cada grupo escolheu um aluno para jogar o dado, que continha palavras relacionadas à
discriminação e ao preconceito, tais como bullying, racismo, homofobia, entre outros. Com o
lançamento do dado, o grupo deveria fazer uma frase com a palavra que saísse nele. Foi
disponibilizado um tempo de um minuto para que cada rodada fosse concluída, tendo como resultado
da dinâmica, frases elaboradas a exemplo de “Temos que respeitar as pessoas e não fazer
discriminação”, “Praticar bullying é desrespeitar as pessoas”, “Todas as pessoas são iguais em suas
diferenças”. A dinâmica seguiu até que todos tivessem participado. Valiam dez pontos para cada frase
formada com uma discussão sobre o seu significado. Os pontos foram anotados na lousa com o auxílio
de um aluno que se voluntariou para isso. Ganhou o grupo que conseguiu formar mais frases. Os
alunos gostaram muito dessa dinâmica, trabalharam em equipe e tiveram que ter um raciocínio rápido
para conseguir formar as frases no tempo determinado.
Análise: Trabalhar com os temas preconceito e discriminação foi desafiador, pois gerou situações
ambíguas entre os alunos, ao mesmo tempo que relataram sofrerem preconceito e discriminação,
confessaram que também tinham atitudes dessa natureza com seus colegas. O tipo de aprendizagem
que essa ação gerou nos alunos foi que eles conseguiram entender o assunto com o que foi proposto
com a dinâmica, fazendo com êxito a criação das frases partindo das palavras que saíram com o
lançamento do dado.
Análise das propostas de atividades na formação das bolsistas do Curso de Pedagogia
Avaliamos que tanto a proposta de material didático quanto a das atividades realizadas impactaram
na nossa aprendizagem e formação docente, diante dos resultados alcançados que foram além do
previsto, pois conseguimos colocar em prática, dentro do possível, o que estudamos na teoria
utilizando o referencial teórico do Projeto Pibid Pedagogia que é o “Letramento e Alfabetização’’. Um
dos exemplos desse aprendizado foi em relação aos objetivos da dimensão gestão de classe, sendo
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um diferencial em relação aos demais acadêmicos de nossa turma do curso de Pedagogia que não
fazem parte do Pibid, que na maioria das vezes ainda visualizam somente as teorias. Nós que fazemos
parte do programa estamos vivenciando a prática docente, podendo fazer relações com as disciplinas
do curso.
Porém, há que se ressaltar que encontramos dificuldades no processo de elaboração e execução do
material didático e das atividades devido à nossa inexperiência. Entretanto, o nosso empenho em
fazer o melhor aliado ao apoio da supervisora e da coordenadora do Projeto Pibid favoreceu a
superação das dificuldades e assim, podemos concluir que foi satisfatório ver que esse aprendizado
favoreceu tanto os alunos da escola parceira quanto a nós, futuras professoras.
Além da nossa autoavaliação, também consideramos como favoráveis os relatos dos professores
regentes das turmas dos segundo e quinto anos quanto à nossa atuação em sala de aula, que
indicaram que estamos sendo indispensáveis no auxílio nas turmas, para o desenvolvimento do
letramento e alfabetização dos seus alunos.
Considerações
As primeiras experiências como professoras por meio da docência compartilhada nos trouxeram
vários desafios, sendo um estímulo para nosso crescimento tanto pessoal quanto profissional. O curso
de Pedagogia juntamente com o Pibid nos propõem verdadeiras realidades que nos fazem refletir
sobre o que é educação e qual a sua importância na vida do educando. Estar em sala de aula é ao
mesmo tempo ganhar experiências que serão levadas para a vida toda, desde a elaboração de um
plano de aula à elaboração de um material didático para ser desenvolvido por meio desse plano de
aula. Algumas vezes pensamos não sermos capazes de realizá-los, mas depois de pronto e aplicado
chegamos à conclusão que tanto nós acadêmicas quanto os alunos, bem como os professores da
escola parceira, aprendemos juntos.
Ao atuarmos na docência compartilhada ganhamos e trocamos experiências com os professores da
escola, que estão sempre nos incentivando a seguir em frente e nunca desistirmos, para que
possamos fazer a diferença na educação. O projeto Pibid/Pedagogia nos proporciona experiências e
aprendizagens, também resgata a nossa autoestima enquanto pessoas que enfrentam desafios no
processo de formação inicial, bem como possibilita a nossa integração com alunos e com os
professores da escola parceira quanto ao letramento e alfabetização, favorecendo uma ação diária
de ler e de escrever. Assim, fazer parte desse projeto nos leva a desenvolver estratégias para
atingirmos expectativas de aprendizagem e de avanços em relação a nossa vida pessoal e
profissional.
Referências
SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas (2004). Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2014.
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Língua portuguesa, matemática e folclore: a interdisciplinaridade
através do origami
Interdisciplinar - CPAN
SILVA, L. S. da
valeriatoledo30@hotmail.com
TOLEDO, V. C.
AMBRÓSIO, V. L. de A.
Palavras-chave: interdisciplinaridade; folclore; dobradura
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Um dos parâmetros da Interdisciplinaridade é aproximar conteúdos por meio de atividades prazerosas
para maior e melhor envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. Considerando que
Origami, arte milenar de dobrar papel formando figuras, pode ser utilizado para trabalhar o tema
Folclore aproximando Língua Portuguesa e Matemática. Assim, de forma divertida e criativa, na
disciplina de Língua Portuguesa, trabalhou-se a produção e interpretação textual através da narração
figurativa sem deixar de abordar os Temas Transversais. Na Matemática, com as mesmas figuras
criadas pelos alunos, foram trabalhados os conceitos de geometria, reta, linearidade, pontos, vértices.
A arte da dobradura mostrou-se excelente recurso pedagógico ao proporcionar relevante ajuda no
trabalho interdisciplinar da escola, pois o envolvimento nas disciplinas pode garantir a qualidade da
informação e da formação.
Objetivos
Integrar conteúdos programáticos de Matemática e de Língua Portuguesa de forma inovadora e
criativa, para motivar os alunos à participação ativa em seu aprendizado.
Possibilitar a construção de conceitos e traçar relações matemáticas de maneira dinâmica e lúdica
pela produção de material didático.
Estimular a criatividade para o desenvolvimento das estruturas cognitivas, da percepção,
concentração, coordenação e agilidade.
Apresentar a importância da cultura brasileira, bem como o respeito às tradições regionalistas
pertencentes ao nosso país.
Metodologia
Diálogo, com perguntas e respostas sobre lendas e pela produção escrita dos alunos para ampliar o
conhecimento e agregar informações sobre as culturas regionais do nosso país. Construção e
exploração das figuras geométricas planas como o quadrado e o triângulo, as linhas retas para,
posteriormente, abordamos outros conceitos matemáticos, como área, perímetro, ângulos e os vários
tipos de triângulos, resultando em figuras folclóricas, como o Boto Cor de Rosa e a Iara, que passam
a narrar sua própria história.
Resultados
A utilização da dobradura para a integração entre Matemática e Língua Portuguesa na abordagem do
nosso Folclore mostrou-se producente e animadora, já que a dobradura é um facilitador de todo o
processo pedagógico. Houve participação ativa dos alunos com resultados efetivos na Matemática e
Língua Portuguesa.
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Maracatu como movimento em Pernambuco/RE: entre resistência e
poder.
História - CPTL
ZAMBYANCO, R.
rafaely_zss@hotmail.com
OLIVEIRA, E. de
GOMES, J.
Palavras-chave: Maracatu; resistência; negros
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A sequência didática “Maracatu como movimento em Pernambuco-RE: entre resistência e poder” foi
realizada no primeiro semestre de 2015, no 6º ano A da “Escola Estadual Padre João Tomes”,
localizada na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A turma era composta por 21 alunos e o
projeto teve a duração de oito encontros de aulas duplas de História.
O projeto objetiva a compreensão dos alunos no que se refere ao Maracatu, na região de Pernambuco,
sendo este uma forma de resistência e poder do movimento negro, em que a figura do escravo dos
séculos anteriores aparece como sujeito ativo da História, superando a ideia de que sofreram
passivamente à escravidão.
Objetivos
Partindo do pressuposto de que os negros que foram escravizados eram agentes ativos dentro da
História do Brasil Imperial, objetivamos possibilitar aos alunos a compreensão do papel do Maracatu
para além do movimento artístico-cultural e de cunho religioso, enfatizando-o como forma de luta e
resistência negra na região de Pernambuco-RE, em um período escravocrata em que culturas vindas
dos povos africanos que eram trazidos para o Brasil como mão de obra cativa eram reprimidas, e
muitas de suas crenças e costumes manifestaram por meio do maracatu. Dessa forma, a sequência
vem de encontro com lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de História e cultura africana
e afro-brasileira e indígena na Educação Nacional. Assim, torna-se possível a valorização da
autoestima e identidade do aluno negro; e a desconstrução de visões estereotipadas, etnocêntricas
e preconceituosas em relação às culturas africanas e afro-brasileiras, a partir do conteúdo aplicado
no decorrer das aulas.
Referencial teórico
No que tange o processo teórico-metodológico referente à educação, partimos do modelo de
sequência didática proposto por Zabala (1998). Segundo o autor
“[...] refletir sobre o que propomos, e o que implica aprendê-lo de maneira significativa pode
nos conduzir a estabelecer propostas mais fundamentadas, suscetíveis de ajudar mais os
alunos e ajudar a nós mesmos.” (ZABALA, 1998, p. 86).

Ou seja, o conhecimento se faz numa relação de preocupação mútua de aprendizagem entre
professor e aluno, através de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Outra metodologia
que permite construir uma aprendizagem significativa é a de Iglesias (1987), que propõe o caráter
investigativo, ou seja, o aluno questiona a partir do processo de investigação do conteúdo histórico,
das fontes e análises históricas acerca do conteúdo trabalhado.
Para essa aprendizagem precisamos ter em vista o que propõe Monteiro (2003), de que o saber
escolar é construído de forma dialética, tendo como ponto de partida a realidade sociocultural que o
aluno está inserido. Nesse sentido, o professor por via da reflexão e de saberes científicos possibilita
ao aluno perceber-se enquanto agente ativo na produção do conhecimento, que possa identificar na
produção científica elementos que contribuem para o reconhecimento e desenvolvimento do senso
crítico, que possa também produzir um saber escolar.
Referente ao Maracatu como manifestação religiosa, estudamos o autor Ivaldo Marciano de França
Lima (2006), que aborda essa relação do Maracatu enquanto movimento artístico-cultural e religioso,
que ganhou força no período de repressão do governo de Getúlio Vargas, principalmente após a
década de 1930, discorrendo sobre os seguintes conteúdos: manifestação da cultura popular de
origem africana; tipos de Maracatu – baque-solto (rural) e baque-virado (nação).
Outro conteúdo trabalhado na sequência didática sobre Maracatu foi acerca do conceito de “raça”
como forma de legitimar a escravidão (eugenia), que nos embasamos nos estudiosos Munanga
(2006), e Leila Leite Hernandez (2011). Como apontado por esses autores, o conceito de raça surge
aproximadamente no século XVI, criado pelos naturalistas para diferenciar um grupo de pessoas pela
cor da pele, e dessa forma submeter os povos negros, que nessa categoria de cores eram “inferiores”,
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tratados como “incivilizados”, povos de natureza selvagem que se assimilavam a animais e não
possuíam cultura, e com isso os europeus justificavam a escravidão.
Outro teórico que utilizamos para embasar a sequência é Sousa (2005) para enfatizar o respeito à
pluralidade cultural e étnica que possibilita a relação de alteridade que se dá para a construção da
identidade, descaracterizando estigmas (que depreciam uns em favor de outros) em combate ao
racismo.
Metodologia
Para mobilizar alguns conteúdos atitudinais na sequência, de respeitar e ouvir ao colega de sala
quando este está falando, de trabalhar coletivamente e de forma colaborativa, propusemos o trabalho
em grupo: em um dos encontros dividimos a sala em grupos de três alunos cada um, distribuímos os
conceitos (entre eles raça, etnia, colonização, colonização, capoeira e escravidão, que explicamos em
aulas anteriores) e eles ficaram responsáveis de por meio de um desenho representar o conceito que
foi designado a eles. O trabalho em grupo foi importante, apesar de que os alunos encontravam
dificuldades de articularem-se entre si, e quando era proposto trabalho coletivo apenas parte do grupo
participava, mesmo que este procedimento já tivesse sido explicado anteriormente, ou seja,
oferecemos meios para este tipo de atividade.
No contato com as fontes estudadas (vídeos de Maracatu, imagens, etc.) notou-se uma maior
participação dos alunos, onde eles investigavam os objetos, supondo o que seriam e para que
serviam.
Trabalhamos com tecnologias, como o uso de data-show, tornando o aprendizado mais interativo com
os conteúdos imagéticos: mapas, vídeos, imagens, etc. Mostramos o vídeo “Navio Negreiro”,
interpretado por Caetano Veloso com cenas do filme “Amistad”.
Lemos o “Conto de Xangô” (PRANDI, 2000), a fim de que fosse possível uma postura de tolerância
religiosa, propiciando o contato com o Maracatu como uma manifestação artístico-cultural de cunho
religioso, que tem muita influência das religiões de matrizes africanas.
Expomos aos alunos os critérios e instrumentos de avaliação (participação nas atividades, escrita de
diários de bordo, trabalho em grupo, etc.) no início da sequência, numa elaboração de combinados
entre nós e os alunos. Como atividade avaliativa final, pedimos para que eles escrevessem um texto
respondendo a pergunta: “Porque o Maracatu é considerado uma forma de resistência?”, procurando
discorrer sobre o conteúdo aprendido.
Resultados alcançados
No geral, a maioria da sala compreendeu parte substancial do conteúdo. Segue alguns textos
produzidos pelos alunos:
“O maracatu é considerado uma forma de resistência, porque os escravos usavam isso para
continuarem vivos, porque eles sofriam muito, trabalhavam muito, eram desrespeitados,
tratados como animais, eram vendidos e ainda tinham que aguentar calados que eles não
tinham almas etc... E o maracatu era uma forma deles falarem com os deuses deles e
também para eles voltarem o pensamento deles a família deles que nunca mais iam ver.” –
Beatriz O. L. Fontes

“[...] Eu não tenho preconceito dos santos. Mas eu não gosto. Deve ser porque eu sou evangélico. Eu
gosto da dança do maracatu. [...]” - Sara
“O maracatu é considerado uma forma de resistência porque quando os negros eram colonizados
eles eram levados para uma fazenda aonde eles eram obrigados a trabalhar dia e noite sem parar. E
naquela fazenda tinha uma senzala e ali naquela senzala que normalmente aconteciam as festas de
maracatu... eles adoravam os deuses deles e manifestavam seus costumes. Mas a igreja falava que
isto tudo era coisa do diabo e que a religião africana não prestava e que tudo que eles acreditavam
não prestava mas mesmo assim eles continuaram a adorar os deuses deles mas por ordem da igreja
teriam que encaixar algo da igreja católica no maracatu e também teria um rei entre todos os negros
para poder ir até a igreja católica.” - Davi
Dessa forma, trabalhamos de forma bastante lúdica (na primeira aula realizamos dinâmicas para
interação e desenvolver com os alunos o respeito e a concepção de trabalho em grupo); focamos nos
objetivos atitudinais, visando à tolerância religiosa com as religiões de matrizes africanas que
influenciaram muito o Maracatu; organizamos trabalho em grupo; respeito à diversidade étnica e
racial; valorização da própria história (somos frutos da miscigenação, ou seja, somos
afrodescendentes, independente de cor, crença, etc.).
A partir da análise das atividades avaliativas, notamos que os alunos compreenderam o objetivo
principal proposto: entender o Maracatu como forma de resistência e manifestação religiosa dos exescravos e negros. Percebemos que os alunos desconstruíram a imagem que alguns eventualmente
possuíam do negro enquanto vítima e passivo, a partir do Maracatu, que é uma demonstração de
uma das formas de luta e resistência negra no período colonial.
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Materiais pedagógicos: a relevância da ludicidade na alfabetização,
buscando enfatizar distúrbios de aprendizagem enfrentados na infância
como a dislexia, a disgrafia e a discalculia
Pedagogia - CPAQ
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Considerando a relevância de crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem como dislexia,
disgrafia e discalculia esta pesquisa vem contribuir como base de conhecimento ao futuro corpo
docente para atendermos de maneira adequada estes alunos. Cada vez mais comum nas escolas fezse necessário à construção materiais adequados conforme a necessidade de cada distúrbio, como
iniciativa de acabar com esta problemática.
Relatos de pais e professores e principalmente o convívio com estas crianças nos incentivaram a esta
pesquisa. A realidade destas crianças mostra que poucas saem do 1° ano lendo, muitas vezes só no
2° ano vão aprender a ler e a escrever letra cursiva, ainda muitas apresentam dificuldades não tendo
condições de ir para o 3° ano. Também encontramos crianças que conseguem chegar ao 3° ano,
mas apresentando dificuldade de leitura, escrita e calculo, não acompanhando a turma. Assim, os
pibidianos também exercem a função de acompanha-las, sanando suas dificuldades, combatendo a
problemática por meio de um ensino diferenciado.
Enfatizamos que a aprendizagem não depende somente do professor, a família contribui de uma
maneira significativa. Estes relatos de atraso na aprendizagem de maneira nenhuma são para culpar
o professor, mas para que por meio dos mesmos possamos mostrar onde identificamos os distúrbios
de aprendizagem, no qual é o ponto principal da nossa pesquisa.
Referencial Teórico
Nas instituições de ensino durante a infância, no momento em que a criança está sendo alfabetizada
encontramos alguns distúrbios “comuns” na aprendizagem como dislexia, disgrafia e discalculia.
Muitas vezes escutamos de educadores conceitos equivocados apontando problemas em crianças
que na verdade não existem então vamos compreendê-los melhor.
Segundo a definição adotada pela IDA – International Dyslexia Association, em 2002 e também usada
pelo National Institute of Child Health and Human Development – NICHD:
A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de
origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente
da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente
resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em
relação à idade e outras habilidades cognitivas.

Compreendemos que as crianças passam por fases na aprendizagem quando tratamos da leitura,
primeiro aprendem as vogais, depois as consoantes, o silábico e as sílabas complexas e assim por
diante, lembrando que cada criança tem uma aprendizagem própria. Mas a dislexia não é só uma
relação de dificuldade na leitura é muito mais ampla como a dispersão e desatenção, a falta de
reconhecimento das letras e dos sons entre outros.
A Disgrafia etimologicamente, deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia” (escrita), ou seja, é “uma
perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito, no que se refere ao seu
traçado ou à grafia.” (TORRES & FERNÁNDEZ, 2001, p. 127); prende-se com a “codificação escrita
(…), com problemas de execução gráfica e de escrita das palavras”. (CRUZ, 2009, p. 180).
É neste momento que devemos estar atentos o fato de que às vezes a criança possui uma letra “feia”
não quer dizer que é um quadro de disgrafia, muitos professores expressam isso equivocadamente.
Pois é normal no início da infância e da alfabetização as crianças apresentarem traçados inadequados
e garatujas.
De acordo com Cinel (2003) para identificarmos a disgrafia, apresenta-nos cinco grupos de causas
promotoras da disgrafia:
- Distúrbios na motricidade ampla e fina, relacionados com a falta de coordenação entre o que a
criança se propõe fazer (intenção) e o que realiza (perturbações no domínio do corpo);
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- Distúrbios na coordenação visomotora, associada à dificuldade no acompanhamento (visual) do
movimento dos membros superiores e/ou inferiores;
- Deficiência na organização temporoespacial (direita/esquerda, frente/atrás/lado e antes/depois); Problemas na lateralidade e direccionalidade (dominância manual);
- Erros pedagógicos, relacionados com falhas no processo de ensino, estratégias inadequadamente
escolhidas pelos docentes ou mesmo desconhecimento deste problema.
A Discalculia ocorre por fatores como a má formação neurológica e consequentemente acarreta na
criança a dificuldade de aprendizagem nos números, sejam eles complexos ou fáceis de resolver.
Segundo Kosc (s.d) descreveu seis tipos de discalculia: a discalculia léxica, discalculia verbal,
discalculia gráfica, discalculia operacional, discalculia practognóstica e discalculia ideognóstica.
•
Discalculia léxica: dificuldade na leitura de símbolos matemáticos;
•
Discalculia verbal: dificuldades em nomear quantidades matemáticas, números, termos e
símbolos;
•
Discalculia gráfica: dificuldade na escrita de símbolos matemáticos;
•
Discalculia operacional: dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos;
•
Discalculia practognóstica: dificuldade na enumeração, manipulação e comparação de
objetos reais ou em imagens;
•
Discalculia ideognóstica: dificuldades nas operações mentais e no entendimento de
conceitos matemáticos.
O professor precisa estar constantemente acompanhando seu aluno para dizer se apresenta
discalculia, pois nem sempre pode significar alguma dificuldade como distúrbio. Por isso é relevante
o educador já estar acompanhando o seu aluno, se ele está se desenvolvendo ou não, e se apresenta
alguma dificuldade em relação a matemática.
Metodologia
O projeto do PIBID onde atuamos é desenvolvido em uma escola estadual e uma municipal,
entretanto, buscamos contribuir com a aprendizagem dos alunos, com a utilização de materiais
didáticos pedagógicos confeccionados pelos próprios bolsistas, que se utilizam de materiais
recicláveis para a confecção dos mesmos. A nossa meta é proporcionar uma aprendizagem
diferenciada para que os alunos tenham interesse e vontade em aprender, desenvolvemos atividades
e utilizamos materiais que os alunos podem manusear e buscar resultados positivos para a sua
aprendizagem.
Estes materiais pedagógicos lúdicos têm estimulado muitas crianças que já não tinham mais ânimo
de aprender, em algumas situações encontramos crianças que por não conseguir fazer uma atividade,
ler ou copiar desistiam de tentar em alguns casos não queriam ir mais para escola. Portanto
entendemos, valorizamos e se faz necessário à construção e a utilização desses materiais e que
professores possam ter algum material específico para a sua utilização em sua aula, para que ocorra
o estímulo na aprendizagem de seus alunos.
Para combatermos a dislexia ou proporcionar uma aprendizagem criamos fichas curtas de leitura,
alfabeto móvel, montamos palavras, dominó de sílabas, jogo da memória entre outros recursos. Além
de uma melhoria e facilidade no trabalho obtemos uma aprendizagem significativa destas crianças.
Pois possuem dificuldades de memorização e até de associação das letras com sons.
Diante de crianças com disgrafia entendemos que os materiais pedagógicos são justamente
direcionados a melhoria da escrita como pontilhado, traçados onde as crianças podem começar
contornando as letras ou palavras escritas pelos pibidianos. Também trabalhamos com estas crianças
a construção de um texto, dando uma atenção individual para estimular a copia do texto sempre
proporcionando uma relação da criança com o texto.
Buscamos desenvolver jogos pedagógicos matemáticos que possam ser utilizados e que ajudem no
aprendizado do aluno que possui discauculia, fazendo com que por meio do uso dos jogos,
possibilitem uma melhor compreensão oportunizando experiências significativas. Além disso, o uso
dos jogos faz com que busquem explorar e solucionar problemas que são propostos pelos jogos, e
assim possam construir o seu próprio saber. Como exemplo dominó matemático, a batalha, botões
matemáticos, entre outros.
Os jogos, portanto, são atividades que devem ser valorizados desde o nascimento, pois é por meio
deles que a criança aprende a movimentar-se, falar e desenvolver estratégias para solucionar os
problemas que terão pela frente (SILVA, 2008). Os jogos pedagógicos além de serem recursos lúdicos
e prazerosos faz com o que a criança tenha interesse em querer buscar soluções para os problemas,
e assim da mesma forma que ela vai aprender, ela estará brincando e adquirindo experiência para si
mesma.
Portanto, tem que se tornar algo prazeroso para a criança e podem ser utilizados nos três casos de
distúrbios, proporcionando alegria, estimulando sua imaginação, raciocínio e, assim, promovendo
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aprendizagem. O que ocorre é que muitas vezes os educadores não sabem trabalhar com jogos
pedagógicos e acabam deixando fora do contexto do seu dia em sala de aula, e assim dispensam
uma ferramenta que pode ajudar no processo de aprendizagem da criança.
Considerações Finais
Levando em consideração o tema abordado e as práticas realizadas, enfatizamos mais uma vez que
é necessário tornar-se um processo contínuo para que tenha êxito. Por mais que tenha um atraso na
aprendizagem devido as suas dificuldades apresentadas, não podemos desistir e como educadores
devemos sempre estar buscando novas e inovadoras metodologias, produzindo materiais e
principalmente estarmos atentos as dificuldades dos alunos que muitas vezes não são detectadas.
A presente pesquisa apresentou relevantes contribuições sobre o entendimento de cada distúrbio,
assim como os devidos materiais didáticos pedagógicos que podem ser confeccionados utilizados
especificamente para cada um deles. Almejamos que com as informações aqui contidas os
professores possam melhorar a qualidade do processo ensinar/aprender, pois é um recurso que
precisa ser trabalhado no dia a dia de seu contexto.
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Introdução
Nesta comunicação, apresentaremos o projeto Laboratório de Educação Matemática: aprender a
aprender e aprender a cooperar que faz parte da frente de atuação Saber- Crescer, cujo objetivo é
desenvolver de forma diferenciada conteúdos de Matemática, com alunos que apresente
habilidades/interesse pela disciplina, que foi desenvolvido pelo Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul Campus de Paranaíba (UFMS - CPAR) em parceria com a Escola Estadual José
Garcia Leal. Para falar sobre modelagem, primeiro abordaremos sobre modelo que é a tentativa de
explicar ou expor características de algo que não está presente, mas "se toma" presente por meio
desse modelo, e a modelagem matemática visa propor soluções para os problemas por meio de
modelos matemáticos.
Com base na modelagem matemática desenvolvemos um trabalho juntamente com escola parceira
envolvendo também um tema abordado por eles nesse ano: O Meio Ambiente. Neste trabalho os
alunos de várias disciplinas desenvolverão atividades com o tema meio ambiente estendendo para
as disciplinas. Nós auxiliamos as professoras de matemática do 1º Ano do Ensino Médio a desenvolver
o trabalho sobre Obsolescência Programada e construção de pneus. Através da modelagem
matemática desenvolvemos essas atividades obedecendo a proposta de trabalhar com o meio
ambiente e a matemática.
Fundamentação Teórica
Obsolescência Programada
A obsolescência programada consiste no encurtamento da vida útil de um bem ou produto, o qual é
projetado para que sua durabilidade ou funcionamento se dê apenas por um período reduzido, de
forma que os consumidores tenham que realizar outra compra em um espaço menor de tempo,
aumentando, assim, a lucratividade das empresas. A obsolescência programada já foi amplamente
debatida nas áreas da economia, da administração e das engenharias. Todavia, no campo do Direito,
o tema havia sido abordado apenas sob a ótica do Direito do Consumidor, sendo necessária uma
análise acurada sob a perspectiva do Direito Ambiental que é o que levamos em conta ao realizar
nosso trabalho junto com a escola parceira.
De acordo com Vance Packard, há três formas pelas quais um produto pode se tornar obsoleto: a)
obsolescência de função, quando um novo produto que executa melhor determinada função torna
ultrapassado um produto existente – é o caso, por exemplo, do telefone, que substituiu o telégrafo;
b) obsolescência de qualidade, quando um produto é projetado para quebrar ou ser gasto em um
tempo menor do que levaria normalmente; e c) obsolescência de desejabilidade, quando um produto
que ainda funciona perfeitamente passa a ser considerado antiquado devido ao surgimento de outro
estilo ou de alguma alteração que faz com que ele se torne menos desejável.
Objetivo
• Inserir o conceito de Obsolescência Programada, relacionando-a com o meio ambiente e
matemática.
• Conscientização sobre os problemas ambientais.
• Reciclagem de pneus e confecção de novos objetos através de material de descarte.
• Inserir nesse contexto a matemática.
Metodologia
Dividimos o 1º Ano em 2 turmas, a primeira turma de Pibidianos ficou responsável pelos 1º anos A, B
e C e a segunda turma com o 1º ano D e inicialmente trabalhamos com a Obsolescência Programada
com todas as turmas. Inicialmente trabalhamos com um filme em todas as turmas tratado sobre a
Obsolescência Programada. Na primeira turma o objetivo principal não era trabalhar com a
Obsolescência programada, mas sim com pneus velhos, porém inserimos o vídeo nessa turma para
iniciar as pesquisar, para que eles também tivessem uma noção sobre obsolescência. Logo após
exibir o vídeo, foi pedido para que os alunos fizessem uma pesquisa sobre a história dos pneus, sobre
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a fabricação, o descarte, para que posteriormente comece a construção de objetos utilizando os
pneus. Essa pesquisa ainda não foi concluída, já que esse projeto ainda está em andamento.
Na segunda turma após trabalhar com o filme, fizemos uma discussão com os alunos sobre o tema,
já que obsolescência programada é o projeto principal do 1º ano D. Fizemos questionamento aos
alunos afim de que eles iniciassem uma discussão fizemos perguntas do tipo: Quantas vezes vocês
trocaram algum aparelho eletrônico ou não sem que ele estragasse, apenas porque estava
ultrapassado? É raro acontecer de assim que acabar a garantia dos objetos eles pararem de
funcionar? O que é mais grave sobre a obsolescência, apenas o dinheiro que gastamos ou algo mais?
Obtivemos uma discussão e fomos conduzindo para que os alunos relacionassem a obsolescência
com o problema em questão, com o meio ambiente. Com a última questão mencionada acima eles
nos responderam que além do dinheiro uma grande preocupação era a quantidade de lixo lançada
para o meio ambiente.
Após essa discussão deixamos com que os alunos escolhessem com o quais materiais queriam
trabalhar e se dividissem em grupos e logo após fizemos um sorteio para decidir qual material ficaria
com qual grupo. Eles escolheram eletrodomésticos, celulares, roupas entre outros. Cada grupo
recebeu auxílio de um Pibidiano e pedimos para que eles fizessem uma pesquisa histórica, coletar a
maior quantidade de dados possíveis sempre relacionando a obsolescência com o meio ambiente e
a matemática. O trabalho também está em andamento.
Considerações Finais
Esse projeto ainda está em andamento, os alunos estão na fase de pesquisa e coleta de dados, até
o momento a primeira turma está pesquisando sobre a história dos pneus, a fabricação, o descarte,
todo o embasamento teórico desse projeto enquanto a segunda turma está coletando dados sobre o
material por eles escolhidos. Por exemplo, o grupo que escolheu o tema roupas, está pesquisando
sobre a fabricação, o descarte inadequado, o quanto decaiu a qualidade ou não no últimos tempos,
a história entre outros. Posteriormente irão colocar em prática as construções com os pneus
recicláveis e os trabalhos sobre obsolescência programada. O que já observamos foi a
conscientização entre os alunos sobre os problemas ambientais causados pelo descarte inadequado
e pela obsolescência programada.
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O hip hop e a favela”: Reflexões sobre a história e cultura afro-brasileira
e africana na sala de aula
História - CPTL
GONÇALVES, R. D.
PEREIRA, J. R. F.
Palavras-chave: hip hop; história e cultura africana e afro-brasileira; preconceito.
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O projeto foi desenvolvido no ano de 2015, na Escola Estadual Padre João Tomes, na cidade de Três
Lagoas/MS, pela construção de sequências didáticas pautadas sobre uma educação étnico-racial,
através do programa PIBID do curso de licenciatura em História da UFMS-CPTL. Para tanto, a escolha
de temas que atentam-se à reflexão acerca da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da
história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, é essencial
para uma real modificação nas aulas de História que sempre foram lembradas com o tema da
escravidão negra africana.
Realizamos a sequência didática “O Hip Hop e a Favela”, e aplicamos um questionário para a turma
(2°A) contendo cinco questões, nas quais permitiam-lhes descrever sobre seus conhecimentos
prévios em relação aos conceitos posteriormente desenvolvidos.
O recorte temático possibilita aos alunos a identificação, em partes, sobre uma das vertentes culturais
afro-brasileiras mais recentes, o Hip Hop , que teve seu surgimento oficializado nos Estados Unidos,
e que sucessivamente foi-se caracterizando em diversos países, inclusive o Brasil. Em solo brasileiro
iniciando-se por volta de 1984, o Hip Hop vai dialogar com a diversidade cultural afro estabelecida
em diferentes regiões brasileiras como no Rio de Janeiro, por exemplo, em que a presença do gingado
da capoeira no “breaking” , ou da miscigenação da batida do samba com o “break-beat” , assomam
o Hip Hop e seus elementos numa história de luta e resistência pela legitimação da cultura negra em
nosso país.
Objetivos
Geral:
Estudar o Hip Hop e a Favela, como um movimento cultural de manifestação artística de caráter
denunciativo do racismo.
Objetivos Específicos:
Conhecer o surgimento do Hip Hop nos EUA e seu desenvolvimento no Brasil (1970-1990);
Investigar os elementos que formam a base da cultura Hip Hop;
Compreender o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro (final do séc. XIX e começo do
séc. XX);
Analisar e saber diferenciar o uso dos termos “raça”, “etnia” e “racismo”..
Fundamentação teórica
Utilizamos alguns teóricos que contribuíram ao longo da proposição da sequência didática. A partir de
João Batista de Jesus Félix autor da tese “Hip Hop: cultura e política no contexto paulistano” (2005),
e Rafael Lopes de Sousa com a dissertação “O movimento hip hop: a anti-cordialidade da “república
dos manos”, e a estética da violência” (2009), fundamentamos o conceito da cultura Hip Hop no
Brasil. Isto inclui sua origem e desenvolvimento, assim como sua expansão para o mundo, e a relação
íntima que este movimento possui com as favelas e periferias.
Para melhor conhecer o conceito de racismo, utilizamos o livro de Kabengele Munanga “O negro no
Brasil de hoje” (2006) e o livro “Racismo e Anti-racismo no Brasil” do sociólogo Antônio Sérgio Alfredo
Guimarães (1999). Esses livros aprofundam não só a discussão sobre o racismo em si, mas toda a
discussão em torno de raça, preconceito, discriminação, etnia, ações afirmativas e etnocentrismo.
São conceitos que circundam toda a questão de desigualdade social à qual os negros, em nosso país,
estão imersos.
Abordamos também, sobre o processo de favelização na cidade do Rio de Janeiro a partir da obra de
Oswaldo Porto Rocha, “A era das demolições” (1995), destacando o início do século XX com a reforma
urbana da então capital federal do Brasil. Um processo de modernização da capital que envolveu
tanto a questão estética, sanitária, e viária em expansão, formatou a estrutura da cidade e um novo
modelo pariense, assim como, reconfigurou os residentes de seu centro, desencadeando por fim, as
primeiras habitações em seus morros. Sistematizamos todas essas teorias a partir dos pressupostos
que Zabala nos orienta. Dividimos à sequência em conteúdos conforme abaixo:
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Cultura Hip Hop no Brasil;
Processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro (final do séc. XIX, começo do século XX);
Racismo;
Conteúdos Procedimentais:
Leitura e audição de canções (letras de músicas - rap brasileiro);
Leitura de textos;
Interpretação de imagens;
Produção de grafites.
Conteúdos Atitudinais:
Respeito com relação as diferenças étnico-culturais;
Respeito com relação ao multiculturalismo presente
no Brasil;
Colaboração nas discussões e sistematização das ideias para a construção dos graffitis;
Criticar o próprio meio sociocultural em que vive.
Metodologia
Tendo em vista que teríamos pouco tempo para o desenvolvimento da sequência “O Hip Hop e a
Favela”, com doze aulas de cinquenta minutos cada, num total de dez horas disponíveis, nos
preocupamos em elaborar estratégias didáticas que contribuíssem com o entendimento dos alunos
dos conteúdos planejados.
Na metodologia em sala de aula (2°ano A), expressa nos conteúdos procedimentais, dividimos a
sequência didática em duas partes. A primeira mais teórica-conceitual com aulas expositivas e
dialogadas, leitura de textos e interpretação de imagens, entre outras análises. Na segunda, nos
engajamos em aulas mais práticas expressa na produção dos grafites. Desenvolvemos a atividade
em papéis A3 para desenho, mesmo sabendo que o rompimento de sua execução dentro da sala de
aula seria crucial para o real entendimento desta prática cultural, pois vivenciá-la-iam.
Acreditamos que “O Hip Hop e a Favela” sofreu uma resistência muito grande por parte de alguns dos
alunos desta turma. Talvez as causas desta resistência estejam não só nas falhas de nossa postura
de atuação, devido nossa inexperiência enquanto professores em formação, mas também na própria
recusa do estudo deste conteúdo específico pelos alunos, e principalmente, pelo professor titular, que
juntos associaram-no como dispensável ao currículo escolar.
Isso, porém, nos motiva a permanecermos no PIBID e a reconhecermos que este programa têm nos
proporcionado a prática com diferentes metodologias de ensino, ao vivenciarmos a realidade que se
encontra a educação brasileira, fortemente ligada a atos discriminatórios quando na seleção de
conteúdos pelos currículos e livros didáticos ao longo da história. De acordo com Oriá Fernandes em
um de seus trabalhos de 1996,
‘Os livros didáticos, sobretudo os de história, ainda estão permeados por uma concepção positivista
da historiografia brasileira, que primou pelo relato dos grandes fatos e feitos dos chamados “heróis
nacionais”, geralmente brancos, escamoteando, assim, a participação de outros segmentos sociais
no processo histórico do país. Na maioria deles, despreza-se a participação das minorias étnicas,
especialmente índios e negros. Quando aparecem nos didáticos, seja através de textos ou de
ilustrações, índios e negros são tratados de forma pejorativa, preconceituosa ou estereotipada (Oriá,
1996; ORIÁ, 2005, p.380)
Assim, aplicamos no último encontro uma avaliação escrita contendo três questões em que os alunos
poderiam consultar apenas o material impresso que continham, sendo todos os textos
disponibilizados durante o desenvolvimento da sequência, anotações no caderno, dentre outros.
Nesta perspectiva de avaliação, pensamos numa pesquisa mais plausível e concreta ao distribuirmos
fichas de autodeclaração de cor para cada aluno, sendo que, futuramente após a aplicação desta e
de outras sequências didáticas que também trabalhem o conceito de racismo, dados alunos de
diferentes turmas, poderemos realizar um levantamento das modificações e contribuições de nosso
projeto nesta escola. Nesta turma o resultado desta pesquisa foi de, doze pardos, dez brancos e
quatro pretos.
Abaixo uma das imagens das produções artísticas realizadas pelos alunos a partir do estudo de um
dos elementos que formam a base da cultura Hip Hop, o graffiti.
Figura 3: Grafite produzido por uma aluna da Escola Estadual Padre João Tomes/Três Lagoas/MS.
2015.
Nesta imagem podemos constatar a presença do caráter denunciativo nas diferentes mensagens que
a produção artística apresenta. A figura 3, por exemplo, a aluna identificou a existência do preconceito
racial contra o negro em nosso país atual, ao descrever da frase de um de seus personagens
ilustrativos negro, “somos seres humanos”. Ou quando o descaso e a desigualdade social das
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comunidades periféricas em diferentes áreas públicas, seja na saúde, na educação e na justiça, a
população mais pobre sofre com as consequências de um sistema corrupto. Sua interpretação ainda
engloba a questão do julgamento religioso.
Este produto final por ser uma atividade diferenciada se em comparação com uma aula tradicional
de História. Além do grafite podemos variar com jogos, vídeo-documentário, dança, teatro, música,
etc. conforme o tipo de sequência que está sendo desenvolvida, e por isso torna o aprendizado
significativo para sua orientação social além de proporcionar a interdisciplinaridade.
Resultados alcançados
A contribuição e o resultado de nosso trabalho, foi esclarecer a intencionalidade da Lei 10.639, assim
como, efetivá-la na aula de história. Acreditamos que as discussões referentes a história da cultura
afro-brasileira e africana devem ser pontuadas na educação básica, cabendo ao professor
desenvolver essa temática em seu plano de ensino, e na prática com os alunos.. Segundo José
Ricardo Oriá Fernandes:
Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá contribuir para se desfazer os
preconceitos e estereótipos ligados ao segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o resgate da
autoestima de milhares de crianças e jovens que se veem marginalizados por uma escola de padrões
eurocêntricos, que nega a pluralidade étnico-cultural de nossa formação (FERNANDES, 2005, p.382).
A experiência relatada neste trabalho através da sequência didática “O Hip Hop e a Favela”, têm,
portanto, a pretensão de apontar um dos caminhos possíveis de pesquisa, para professores e alunos,
diante da multiplicidade de temas subentendidos pela lei.
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O brincar como forma de desenvolvimento da criança – uma
experiência do grupo pibid de pedagogia na educação infantil
Pedagogia - CPTL
SANTOS, J. A. dos.
janainaalvesdossantos25@hotmail.com
HONORATO, A. F. A
CARVALHO, A. C de.
FERREIRA, A. C. F.
Palavras-chave: brincar; educação infantil; aprendizagem
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O presente trabalho está vinculado às ações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência - PIBID do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de
Três Lagoas. Esse grupo é composto por 12 bolsistas de iniciação à docência, 2 professoras
supervisoras e 1 professora coordenadora.
A ação foi desenvolvida na Escola Municipal Prof. Odeir Antônio da Silva em uma turma de Pré II. O
ambiente de sala de aula é bem apertado, não havendo espaço para brincadeiras. A escola não possui
espaço adequado no qual as crianças possam brincar, como parquinhos com brinquedos e caixas de
areia, etc. A área externa não é apropriada para um desenvolvimento maior das brincadeiras. Existe
uma quadra para esportes que o professor de educação física utiliza para seu trabalho e é este local
que as crianças ocupam para correr e inventar suas brincadeiras nos intervalos e tempos livres para
brincar.
Como metodologia de trabalho, foram propostos planos de aula que privilegiassem ações lúdicas e
prazerosas voltadas para o brincar livre e para o desenvolvimento das crianças.
Sendo assim, foram desenvolvidos planos de aulas que visassem o brincar, a interação e a integração
das crianças umas com as outras, de uma maneira harmoniosa e de prazer para as crianças.
Justificativa
É por meio da brincadeira que as crianças vão se apropriando do mundo que as cerca e mexe com
sua imaginação. As brincadeiras oportunizam também às crianças várias formas de se expressar: o
movimento do corpo, os gestos e a linguagem. A criança compartilha o espaço, se socializa se integra
no grupo e aprende brincando.
Segundo a teoria de Vygostsky o processo de desenvolvimento se dá mediante as relações sociais do
ser humano com o mundo, num determinado processo de comunicação no qual a linguagem exerce
uma função fundamental (Barros, 2009). Outro processo importante é a mediação do adulto
experiente nas atividades com a criança que está num processo de aprendizagem e desenvolvimento,
pois junto a esse processo estará ocorrendo a educação, na qual enfatiza a questão da linguagem e
da aprendizagem. Constituindo-se assim um aspecto importante do desenvolvimento infantil.
Para as crianças, o brincar se apresenta como eficaz não só para seu aprendizado, mas também para
seu desenvolvimento. Conforme Bomtempo (2000, pg. 130) “Se quisermos conhecer bem nossas
crianças, devemos conhecer seus brinquedos e brincadeiras”. Brincar é definido como uma atividade
que tem como objetivo a diversão e não a sobrevivência, enquanto que a simulação envolve a
realidade que se sobrepõe à outra, mantendo uma coisa frente à outra para protegê-la, encobri-la ou
disfarçá-la.
O brincar, por ser uma atividade em que predomina o prazer sobre a tensão, favorece o relaxamento
e consequentemente a emergência de novas ideias, a criatividade que combina conteúdos dinâmicos
conscientes e inconscientes. Do ponto de vista psicológico, assumir os riscos de inovar alguma coisa
faz parte do processo humano de desenvolvimento e supõe a crença, a confiança em si mesma e no
grupo, que torna suportável e até desafiador o medo do desconhecido.
A criança desde o seu nascimento está introduzida num contexto social e seus comportamentos estão
carregados por imersão cultural inevitável. Não existe na criança uma brincadeira natural. A
brincadeira é um método de relações interindividuais, ou seja, de cultura, pois sua personalidade se
constituirá a partir do meio cultural em que a criança se encontra.
Segundo Brougère (1997, p. 97. apud Ferreira 2011, pg. 174) a brincadeira pressupõe uma
aprendizagem social. Aprende-se a brincar, pois o objeto de cultura nas brincadeiras é de grande
importância para seu significado e sentido, como também para o objeto. A aprendizagem social fará
com que essa criança se desenvolva muito mais socialmente, pois estará trabalhando vários aspectos
como, o respeito à vez do outro, a importância do objeto, entre outros que envolvam o aspecto social,
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portanto, as brincadeiras em conjunto vêm a ser melhor experiência de socialização. O ato de brincar
não é inato, pelo menos nas formas que o ser humano dá a ele.
Segundo Oliveira (2000. pg. 26), o brincar da criança combina corpo e símbolo, uma inserção gradual
e progressiva no universo histórico-cultural, que contém regras sociais e morais que a ajudam a
manter-se no eixo maior do respeito a si, ao outro e à liberdade.
É nesse sentido de regras que as crianças aprenderão a esperar a vez do outro, a entender o outro e
isso também acaba se transformando em algo de tensão para essa criança, mas que, futuramente
ela entenderá muito mais a importância dessas regras, com isso ao aprender a lidar com possíveis
frustrações de não ver seus desejos sempre realizados, passa a ter uma forma de se conduzir mais
flexível e maleável.
Desenvolvimento
Nesse sentido, nos propusemos a trabalhar com planos de aula que privilegiassem brincadeiras e que
envolvessem as crianças em atividades lúdicas prazerosas e desafiadoras. Em cada dia realizamos
brincadeiras que, para nós possuíam objetivos claros, mas que para as crianças representaram
momentos de diversão e prazer. A primeira brincadeira, conhecida como “O Gato e o Rato”, tem como
objetivo, trabalhar os sentidos, em especial a audição, visão e tato. Formamos um círculo em sala de
aula, com as crianças sentadas em suas cadeiras. Dois alunos que representam um o gato e outro o
rato permanecem dentro do círculo. O gato, de olhos vendados, e o rato, com um chocalho na mão. O
rato faz soar o chocalho e foge do gato, atraído pelo som, persegue o rato até o alcançar. Quando o
rato for apanhado pelo gato, ambos escolhem os seus substitutos.
A ideia de vendar o gato para que este só possa procurar o rato pelo som do chocalho, é uma ótima
saída para “aguçar” os sentidos, mas ao mesmo tempo parece tanto desleal com o gato, pois o rato
além de não ser vendado tem a opção de enxergar o rato fazendo barulho do chocalho a certa
distância de onde na verdade está. Por isso, é de suma importância a mediação do professor para
deixar claras as regras do que pode ser feito ou não para que o gato persiga o rato.
A brincadeira envolve as crianças que estão na roda a partir do momento em que estas servem para
delimitar o espaço, porém, como foi discutido em sala juntamente com a professora da turma do pré
II, pensamos que a ideia de propor uma atividade para as crianças que ficariam de fora (não são o
gato nem o rato) seria interessante. Neste caso as crianças que ficaram de fora juntas cantavam para
que o gato não encontrasse tão rapidamente o rato. Ao cantar a “ciranda”, toda a turma ficou
entretida, não correndo o risco de dispersão e desinteresse pela brincadeira apresentada. Com isso
foi também possível trabalhar os sentidos com as crianças.
Esta brincadeira, além de estimular a os sentidos, incentivou também o vínculo do sentimento de
coletividade e de cooperação, pois as crianças da roda acabam ajudando o gato e/ou rato.
O segundo plano de aula teve como objetivo levar as crianças a conhecerem e identificarem as formas
geométricas, considerando que todo o trabalho deveria considerar o brincar como importante fator
para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Após as atividades rotineiras, demos início ao
trabalho com as formas geométricas, fazendo um diagnóstico do conhecimento das crianças em
relação a essa questão. Era uma atividade de encaixe, alguns acertavam com facilidade, outros
apresentavam mais dificuldade, e eram auxiliados por nós ou pela professora da sala. Em seguida,
entregamos um cubo de papelão para ser decorado, por meio de pintura pelos alunos e montado e
colado para que tivessem maior contato com essa forma geométrica.
A contação de histórias, também foi uma proposta de trabalho constante do grupo. Nesse dia após a
história, apresentamos às crianças uma montagem da própria historia com cenas feitas com E.V.A e
montadas no TNT, para que pudessem sentir as formas ali apresentadas.
No terceiro plano realizado foram formados trios e duplas. Entregues tampinhas de garrafas (que
representaram os veículos/carros) e um dado para que eles pudessem jogar o jogo da corrida maluca.
O jogo tem início com o dado. O número que cair, corresponderá ao número de casas que ela irá
percorrer dentro do circuito da corrida maluca. As crianças devem obedecer às instruções de trânsito
dentro da atividade. Ganhará quem chegar primeiro.
Considerações Finais
A brincadeira é de grande importância para o incentivo da imaginação das crianças e exploração de
linguagens. O brincar é uma das atividades fundamentais para as crianças em seu desenvolvimento.
E é de grande importância a mediação do adulto para lhes orientar nas atividades, pois com a
mediação, tais atividades poderão ser mais bem exploradas pelas crianças e até mesmo surgindo
novas imaginações para a realização daquela. O brincar expande o mundo das crianças, desenvolvem
as brincadeiras e o aprendizado futuro que será adquirido como cultura acumulada.

Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
254

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
As atividades aplicadas conseguiram atingir nossos objetivos, pois conforme o tempo que cada
brincadeira ia sendo maiores, as crianças ia se desenvolvendo e chegando ao objetivo proposto.
Assim sendo, as aplicações dos planos nos trouxeram muito conhecimento e experiências.
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O brincar na educação infantil: um relato de experiência do pibid de
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
O presente artigo traz relatos de experiências dos planos de aula aplicados, pelas bolsistas do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) campus de Três Lagoas, com crianças do Pré II
da Escola Municipal Professor Odeir Antonio da Silva evidenciando o brincar como mediador da
aprendizagem, da interação e da socialização entre elas.
Partimos da concepção do brincar como importante fator para o desenvolvimento infantil e de que
por meio das brincadeiras, a criança tem a possibilidade de resolver conflitos, entender o mundo,
respeitar o outro, expressar suas opiniões, falar, imitar, ouvir, representar, expor suas ideias, fazer
escolhas, enfim a crianças brincam para se desenvolver como seres sociais.
Nas escolas pais e professores e a maioria dos adultos, consideram o brinquedo, o jogo e o brincar
apenas como atividades de lazer, preocupando-se excessivamente com as questões pedagógicas. A
partir dessa discussão surgiu a necessidade de elaborarmos planos de aula com o tema brincar,
mostrando para a comunidade escolar as infinitas possibilidades que existem para relacionar as
obrigações pedagógicas do professor com o brincar, o brinquedo e o jogo.
Objetivo
O objetivo principal das atividades propostas foi a interação e socialização das crianças do Pré II, por
meio do brincar, utilizando jogos e brincadeiras de forma lúdica para construção do conhecimento e
autonomia.
Metodologia
Para alcançar os objetivos propostos, foram planejados Planos de Aula que privilegiassem o
desenvolvimento e a interação entre as crianças por meio de brincadeiras e atividades lúdicas.
Fundamentação Teórica
Vygotsky (1998) destaca que o ato de brincar é fundamental na constituição do pensamento infantil,
pois é brincando que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, motor, seu modo de
aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de pessoas, coisas e símbolos. Ainda
podemos dizer que o brincar acontece em determinados momento do cotidiano infantil.
Segundo Bontempo (2000), o brincar torna-se importante no desenvolvimento da criança de forma
que as brincadeiras que vão surgindo gradualmente na sua vida, desde os mais usuais até os de
regras, são elementos que possibilitam experiências, conquistas e a formação de sua identidade.
As ações com a brincadeira devem ser organizadas e reorganizadas, para que levem a novas
descobertas e se transformem em novas brincadeiras, e novas formas de brincar. Sem saber, a
criança quando brinca nos fornece várias informações ao seu respeito, no entanto, esse ato pode ser
útil para o seu desenvolvimento integral, tanto no ambiente familiar como no escolar.
A autora nos mostra ainda que é nas brincadeiras que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar
o seu convívio social e a respeitar a si mesma e ao outro. Por meio dessa ludicidade a criança começa
a se expressar com maior facilidade, respeitar e discordar de opiniões, exercer a liderança ou ser
liderada e partilhar sua alegria de brincar.
Por outro lado, se a criança convive em um ambiente sério e sem motivações acaba evitando
expressar seus pensamentos e sentimentos e realizar qualquer outra atitude com medo de ser
repreendida.
Vygotsky (1998) toma como ponto de partida a existência de uma relação entre determinado nível
de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Nesse sentido a aprendizagem gera
a zona de desenvolvimento proximal que consiste naquilo que a criança já sabe fazer considerando o
nível intermediário entre desenvolvimento potencial e o real.
Ele defende a ideia de que, para verificar o nível de desenvolvimento da criança temos que determinar
pelo menos a existência de dois níveis, e que acontece primeiramente o nível de desenvolvimento
potencial que é estabelecido pelas atividades que as crianças só fazem com a ajuda de alguém que
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lhe dê orientações, e posteriormente no próximo nível que é o real a criança fará as atividades
sozinhas. Isso significa que o que a criança pode fazer hoje com ajuda dos mais experientes
certamente fará amanhã sozinha.
Vygotsky (1998), ao discutir o papel da brincadeira, refere-se especificamente ao faz-de-conta, como
o brincar de “escolinha”, brincar de “casinha”, brincar com o cabo da vassoura como se fosse um
cavalo. Faz referência a outros tipos de brinquedo, mas privilegia a brincadeira do faz-de-conta como
papel importante no desenvolvimento infantil. Ele nos deixa claro que o brincar na educação infantil
tem sua base naquilo que a criança vive no seu cotidiano, nas relações com os adultos. É uma
situação de imaginação, um faz-de-conta criada pela criança, mas que só pode ser criada por ela por
meio de sua interação e socialização.
Os Referenciais Curriculares para a Educação infantil são um documento criado em 1998 pelo
Ministério da Educação e do Desporto, situando e norteando e principalmente atendendo às
determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que estabelece que
a educação infantil é a primeira etapa da educação básica.
Representa, pelo menos no texto, um avanço para o fim da dicotomia educar e cuidar na instituição
de Educação Infantil e aponta metas que contribuem para que as crianças que frequentam essas
instituições, atinjam o desenvolvimento integral, e sejam vistos como indivíduos que exerçam seus
plenos direitos já na infância.
O Referencial vem categorizando o brincar em três modalidades básicas: brincar de faz-de-conta ou
com papéis, considerada como atividade fundamental da qual se originam todas as outras; brincar
com materiais de construção e brincar com regras.
Porém, proporcionar momentos de brincadeira para a criança não é tão simples assim. A brincadeira
é uma ação que ocorre no plano da imaginação, devemos considerar então que a criança que brinca
tenha domínio da linguagem simbólica, ou seja, a criança deve ter consciência da diferença entre a
brincadeira e a realidade que serviu de motivação para que a brincadeira aconteça. Ela tem que
exercer a sua capacidade de criar e essa capacidade não é inata, é imprescindível que lhe sejam
oferecidas experiências ricas e diversificadas nas instituições.
As modalidades básicas apontadas acima contribuem e propiciam o avanço e a ampliação dos
conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. O professor na instituição infantil deve estruturar
e organizar o campo das brincadeiras, ofertando objetos, fantasias, jogos e cuidar das delimitações
dos espaços e tempo para brincar.
Segundo o RCNEI (1998, p.30):
A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, as
crianças possam, em situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades
de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da
expressão e comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, da reflexão, da
elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos etc. Para isso,
o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades,
assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças
com as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização.

Podemos assim dizer, que o brincar é o que potencializa o aprendizado e desenvolvimento da criança.
A criança que brinca vive uma experiência diferenciada das outras, visto que é no brincar que ela
resolve seus conflitos e vencem obstáculos tanto cognitivos, emocionais e sociais. O brincar é um
direito de todas as crianças reconhecido em declarações e leis que deve ser respeitado.
Barros (2009), afirma que as práticas educativas passam longe do ideal sugerido pelas propostas das
leis educacionais que reconhecem a importância do brincar para o desenvolvimento integral da
criança. As escolas têm a função de formar sujeitos críticos e autônomos, capazes de conhecerem e
saberem lutar por seus direitos e deveres. Sabemos que para isso as escolas precisam estar
estruturadas para uma formação humanística, onde o sujeito consiga ser sujeito da sua história, que
pensa, sente e faz. Porém, sabemos que a formação em grande parte é dirigida para “formar
empreendedores e consumidores”.
As políticas educacionais, vão em sentido contrário as propostas educacionais nacionais, carregam
consigo a concepção de que a escola, seja em qualquer segmento, é espaço para transmissão de
informação desarticulada, incoerente com a realidade e necessidades das crianças, contradizendo
assim a concepção de criança que é reconhecida como cidadã, sujeito ativo da construção consciente
da sua história.
Segundo a autora, a escola é espaço rico em oportunidades das relações das crianças se estreitarem
e intensificarem, promovendo assim a aprendizagem e desenvolvimento das mesmas. Fundamentada
na teoria de desenvolvimento psicológico na vertente vigotskiana, citada na introdução do texto, a
linguagem é instrumento essencial para o desenvolvimento da consciência humana, e ocupa papel
fundamental como mediadora entre as relações sociais e a aprendizagem, promovendo assim o
desenvolvimento do indivíduo que se inicia quando as crianças são ainda muito pequenas. Sendo
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assim o brincar que para a autora é uma das atividades potencializadoras do desenvolvimento infantil,
fica em segundo plano nas escolas.
Nesse sentido, buscando proporcionar momentos lúdicos às crianças propusemos planos de aula que
incentivassem o brincar, a criatividade e a imaginação. Após realizarmos as aproximações com a
turma, chegamos à conclusão de que as crianças tinham dificuldades de socialização, muitas não
sabiam o nome do colega, ou não se relacionava com todos.
No primeiro plano de aula fizemos a leitura do livro fazendo interferências e enfatizando que ninguém
é e nem precisa ser igual a ninguém, que existem diferenças físicas, mas que isso não era algo ruim
e conversamos sobre os apelidos. No segundo momento fizemos à dinâmica “A teia da amizade”
adaptada, organizamos as crianças em círculos e mostramos a elas a caixa mágica na qual tinha o
nome de todas dentro, pois além da interação visamos trabalhar a leitura e oralidade deles.
No segundo plano de aula trabalhamos as formas geométricas através de sua exploração,
identificação e nomeação e das cores primárias. Iniciamos a aula apresentando as formas
geométricas confeccionadas em 3D nas cores primarias. Deixamos as crianças sentadas nas mesas
e fomos passando as formas para tivessem contato, em seguida conversamos sobre quais formas
geométricas poderíamos encontrar dentro da sala de aula. Depois propomos para as crianças a
realização da atividade de colagem com palitinhos de fósforo formando as formas geométricas. Para
finalizarmos esse dia realizamos a brincadeira do Twister, a brincadeira acontece como em um jogo
de tabuleiro, os alunos foram divididos em equipes de cinco crianças, sendo uma delas o juiz que fica
na roleta que determina qual forma geométrica e qual parte do corpo deve ser tocar no tapete (mão
direita, mão esquerda, pé direito e pé esquerdo). O tapete, que é posto ao chão, contem quatro fileiras
cada uma com uma forma geométrica. Enquanto uma criança (juiz) roda a roleta as outras vão se
posicionando de acordo com o que é pedido pelo juiz. Essa brincadeira desenvolve nas crianças o
equilíbrio, força, lateralidade, coordenação motora, a noção de direita/esquerda, reconhecimento das
cores primárias, incentivo do trabalho coletivo. Algumas crianças ficaram acanhadas em participar,
mas vendo os colegas brincarem também interagiram, atingindo assim nosso principal objetivo, que
é a socialização.
Para a última intervenção seguindo o objetivo da socialização, interação e trabalho em equipe,
elaboramos uma atividade utilizando o jogo da Pizza, com a finalidade de proporcionar momentos que
envolvam as crianças em tomadas de decisão em grupo, bem como, aprimorar o conhecimento da
relação número e numeral. O jogo foi realizado da seguinte forma: dividimos as crianças em cinco
grupos, distribuímos 10 pratos com os números de 1 a 10 e uma pizza de 10 fatias para cada grupo,
em cada fatia quantidades de azeitonas de 1 a 10. Foi dada ao grupo a autonomia de decidirem entre
eles qual pedaço de pizza (numeral) iria relacionar com o número e promovendo momentos de
envolvimento das crianças em tomadas de decisões em grupo para que aprendessem a respeitar a
opinião do outro, resolver os conflitos e desenvolver sua habilidade criativa.
Considerações Finais
Acreditamos que é no movimento de troca, ação, interação que as relações se estabelecem e que
cada um cresce a partir das experiências que vive. Ao interagir, o homem se constitui como ser
humano e assim constrói a sua própria história.
Concluímos que conseguimos atingir nosso objetivo principal, pois ao terminar a aplicação dos planos
as crianças estavam se socializando, participando das atividades com autonomia e respeito ao outro.
Foi satisfatório observar a mudança de atitude das crianças no decorrer do desenvolvimento das
aulas, houve um aprendizado não só por parte das crianças, mas também nosso, enquanto futuras
educadoras.
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Introdução
O presente trabalho objetiva descrever atividades de pesquisa e extensão realizadas ao longo do
segundo semestre letivo de 2015, com alunos dos segundos anos do ensino médio, em uma escola
estadual do município de Naviraí/MS, com monitoramento, acompanhamento e orientação dos
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Ciências
Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus de Naviraí (CPNV).
O interesse pelo planejamento e execução da proposta de investigação foi devido à necessidade de
se realizar uma atividade extensiva, que propiciasse maior apropriação do assunto discutido em sala
pela professora regente da área de Sociologia.
No decorrer das observações das aulas de Sociologia na turma de 2º ano na qual realizamos as
nossas atividades do PIBID no primeiro bimestre letivo de 2015, presenciamos que estava sendo
trabalhado o tema “Cultura e diversidade cultural”, a partir do qual os alunos apresentaram
seminários referentes aos conteúdos relacionados ao assunto. Assim, após a aula introdutória
realizada pela professora da sala, nas aulas seguintes foram apresentados, por cada grupo
anteriormente distribuído, aspectos referentes a culturas específicas, como: chinesa, japonesa,
mexicana, indiana, dentre outras; momento em que notou-se o interesse dos alunos pela dinâmica
que as aulas apresentaram. Os temas por si já causaram o estranhamento nos jovens por se
depararem com algo que pode ser considerado diferente ou até mesmo “exótico” no que se refere a
costumes de outros povos.
Durante as aulas voltadas às apresentações dos seminários, houve não só a curiosidade referente a
alguns aspectos culturais distintos dos nossos, mas também um pouco do que podemos chamar aqui
de etnocentrismo quanto ao que era exposto por cada grupo.
Assim, diante dessa situação, identificamos a carência de conhecimento dos alunos sobre a
importância de se compreender e respeitar o diferente e de entender que, ao mesmo tempo em que
somos moldados pela cultura a qual estamos inseridos, também a transformamos e a reinventamos,
num processo dialético. Ou seja, faltava algo que lhes permitissem perceber que as sociedades
humanas possuem características diversas e se diferenciam umas das outras pela sua cultura.
Desta forma, na busca por amenizar tal situação e contribuir para a aprendizagem dos alunos
referente a tal conteúdo, elaboramos um projeto intitulado "Refletindo sobre a cultura japonesa: das
gueixas aos animes", estruturado em torno do objetivo de despertar nos jovens dos 2ºs anos do ensino
médio curiosidade em relação a questões culturais e também o interesse pela disciplina Sociologia.
Referencial teórico
O projeto partiu das discussões apresentadas em um capítulo do livro didático "Sociologia em
movimento", o qual trabalha questões relacionadas à cultura e ideologia, tendo em vista que os
autores propõem a importância dos alunos conseguirem “distinguir as diferentes manifestações
culturais de acordo com seus contextos internos" (SILVA et al., 2013, p. 56).
Logo, na dinâmica das aulas sobre a temática, vimos que a necessidade de se discutir cultura no
ensino médio é fundamental, a fim de que os alunos saibam analisar e distinguir as especificidades
apresentadas por cada cultura, bem como, e acima de tudo, respeitá-las, construindo uma relação de
alteridade.
Ao entender que "o estudo da formação cultural e da ideologia é um esforço para a compreensão da
nossa própria vida em sociedade, já que elas permeiam todas as instituições das quais fazemos parte,
como a família, a escola e o Estado" (SILVA; et al., 2013, p.57), o trabalho propôs problematizar o
olhar dos alunos acerca desses conceitos e, assim, suscitar um estranhamento a respeito de como
veem e compreendem as diferenças.
Para tanto, partimos do objetivo que rege:
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Incorporar, como princípio educativo, a metodologia da problematização como instrumento
de incentivo a pesquisa, a curiosidade pelo inusitado e o desenvolvimento do espírito
inventivo, nas práticas didáticas; [...] Fomentar o comportamento ético, como ponto de
partida para o reconhecimento dos deveres e direitos da cidadania; praticando um
humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do
outro e pela incorporação da solidariedade; [...] Estimular a capacidade de aprender do aluno,
desenvolvendo o autodidatismo e autonomia dos estudantes (BRASIL, 2009, p.19).

Assim e frente à consequente necessidade de se discutir cultura e diversidade cultural com os alunos
do ensino médio, propomos uma atividade que viabilizasse um método diferente do apresentado no
dia a dia da sala de aula. Um projeto extensivo e de pesquisa, conforme no indica Alves (2001), que
fizesse com que os alunos do ensino médio participassem ativamente de seu desenvolvimento e que
os bolsistas envolvidos adquirissem práticas pedagógicas necessárias para a formação docente.
A prática investigativa foi definida como o eixo central da ação, pois, conforme apontam as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio:
A pesquisa deve estar presente nos três recortes [conceitos, temas e teorias], ou seja, ela
pode ser um componente muito importante na relação dos alunos com o meio em que vivem
e com a ciência que estão aprendendo. Assim, partindo de conceitos, de temas ou de teorias,
a pesquisa pode ser um instrumento importante para o desenvolvimento da compreensão e
para explicação dos fenômenos sociais. (BRASIL, 2006, p.125)

Desse modo, percebemos e entendemos que devemos trabalhar assuntos relacionados à cultura com
o ensino médio, "[...] tanto no sentido ético – pela apreensão crítica dos valores da sociedade em que
vivem – quanto estético, potencializando capacidades interpretativas, criativas e produtivas da
cultura nas suas diversas formas de expressão e manifestação [...]" pois essas "[...] são finalidades
que devem estar presentes e organicamente integradas no ensino médio" (BRASIL, 2009, p.18).
Justificativa
A proposição do projeto "Refletindo sobre a cultura japonesa" decorre do fato de, durante os
seminários apresentados pelos colegas em sala, os alunos dos 2ºs anos terem se mostrado bastante
interessados nas diferentes culturas espalhadas pelo mundo.
Como não seria possível trabalhar com vários povos diferentes, escolhemos, dentre as que foram
expostas, a cultura japonesa. Essa fora escolhida por possuir diversos elementos marcantes que
podem ser facilmente percebidos e estranhados, como: música, dança, mitologia, dentre outros. Por
um lado mais pragmático, também colaborou para a escolha o fato de que em Naviraí há uma
Associação Nipo-Brasileira, o que nos permitiria agendar visitas, para um contato mais próximo entre
os alunos e o assunto trabalhado.
A elaboração e o desenvolvimento da ação se deram frente à importância de realizar com os jovens
do ensino médio uma atividade extensiva e de pesquisa que propiciasse uma compreensão mais
significativa do assunto discutido em sala no bimestre anterior, lhes permitindo o envolvimento ativo
no processo de construção do conhecimento.
Para tanto, foram abordados traços da cultura japonesa partindo de duas frentes distintas. Por um
lado, da tradição das Gueixas, que nos propiciou abordar questões como arte, vestimenta, música,
canto e dança, que são elementos milenares da cultura tradicional japonesa. E de um lado mais jovem
e contemporâneo, optamos por abordar os animes, que é algo presente na realidade de muitos jovens
brasileiros, ao mesmo tempo em que nestes é possível encontrar referências às tradições japonesas,
especificamente aquelas voltadas a religiões e mitos, como representações de deuses e outros seres
comuns da mitologia oriental.
Tendo em vista a multiplicidade cultural existente na escola, é importante que os alunos
compreendam que a cultura das diversas sociedades humanas não é estanque ou parada, mas se
movimenta e se transforma no decorrer das gerações, mesmo dentro de um determinado grupo.
Assim, a proposta do trabalho desenvolvido é significativa enquanto possibilidade de conduzir os
alunos a compreender e respeitar o diferente. Ou seja, para além de assimilar o conteúdo discutido,
que eles possam leva-lo para suas vidas e, na medida do possível, que se tornem pessoas mais
conscientes e críticas com relação ao que de imediato não compreendemos ou julgamos.
Metodologia
O projeto foi inicialmente pensado para ser realizado em encontros semanais nas quartas-feiras, no
período da tarde, com os alunos dos 2ºs anos que demonstrassem interesse. No entanto, quando
passamos nas salas para fazer o convite, devido a uma parte dos alunos do turno da manhã trabalhar
ou estar matriculada em cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), solicitaram
que alterássemos o horário para o período da noite, de modo que almejando o sucesso do projeto
atendemos a solicitação.
O projeto foi estruturado em três fases. Na primeira, apresentamos o planejamento e iniciamos a
projeção e discussão do vídeo "Apreciar a cultura japonesa: mais do que ser Otaku", que demandou
três encontros.
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Na segunda parte, realizamos uma visita na Associação Japonesa de Naviraí. Esta foi pensada para
que tanto os alunos quanto nós acadêmicos pudéssemos conhecer um pouco das atividades
desenvolvidas pelos grupos de descendentes de japoneses na cidade, já que este seria o contato
mais próximo de forma concreta com a cultura em questão. Optamos por essa ação por entendermos
que:
É possível afirmar que essas práticas são as mais marcantes para a vida do estudante. Guardam em
si a expectativa de se desviar completamente da rotina da sala de aula e de se realizar uma
experiência de aprendizado que jamais será esquecida. A escola que puder propiciar a seus alunos
esse tipo de experiência deve fazê-lo. [...] se forem levados em conta aqueles procedimentos críticos
de estranhamento e desnaturalização, pode guardar riquezas visuais interessantíssimas e capazes
de propiciar discussões voltadas para a questão dos direitos e dos deveres do cidadão, a preservação
ambiental, as políticas públicas, a cultura, enfim, um leque de possibilidades voltadas aos objetivos
da Sociologia no ensino médio (BRASIL, 2006, p.128).
Entre o fim da segunda etapa e o início da terceira, tivemos que fazer uma pausa nas atividades
desenvolvidas tendo em vista as férias de meio de ano das escolas. Deste modo, combinamos com
os alunos que retornaríamos com o projeto na segunda semana após a volta das aulas, para o
desenvolvimento da terceira etapa, reservada para a produção de uma peça teatral a partir das
informações coletadas nas pesquisas realizadas anteriormente.
Porém, na data em questão, nos deparamos com uma grande evasão dos alunos que estavam
participando, alguns apenas do projeto, outros da própria escola. Visando atraí-los, optamos por
convidar os alunos dos 2ºs anos, de forma geral, para uma visita ao Campus da UFMS/CPNV, para
assistirmos o filme "47 Ronins", que retrata de forma clara muito da cultura tradicional japonesa pelos
olhos da tradição dos samurais. No encontro seguinte, abordamos alguns elementos do filme
relacionando-o com os conceitos e temas propostos para serem discutidos durante os encontros.
Tendo em vista a redução da quantidade de participantes, ficou inviável produzir o encerramento do
Projeto. Assim, a partir das reflexões realizadas no Grupo PIBID, optamos por fazer um encontro para
socialização dos resultados da pesquisa, reflexão acerca dos conhecimentos adquiridos e destaque
dos aspectos positivos e negativos vivenciados.
Avaliação didática da atividade desenvolvida e seu impacto na formação inicial docente
Percebemos que este tipo de atividade de pesquisa e extensão, para além dos muros da escola, assim
como as experiências que ela pode proporcionar, é muito enriquecedora, não só para os bolsistas
enquanto prática didática e em nossa formação, mas para os alunos do ensino médio que se
dispuseram a participar do projeto.
Com aqueles que continuaram participando da atividade até o fim, para além da cultura japonesa,
tivemos a possibilidade de conhecer esses alunos, seus sonhos e expectativas enquanto estudantes
e as dificuldades que alguns enfrentavam para estar ali. A possibilidade de aproximação com os
alunos em um ambiente que se dispõe de tempo maior que uma hora aula semanal, como ocorre na
disciplina de Sociologia, e com recursos diferenciados para situá-los nas discussões propostas, cria
um envolvimento entre professor e aluno e um interesse da parte dos jovens que percebem uma
oportunidade de aprendizado com relação ao que lhes é ofertado.
Com tais experiências praticamos o que nos é problematizado enquanto planejamento das ações do
PIBID, que parte do princípio: reflexão, ação, reflexão, ação. Essa perspectiva gera um ciclo
permanente no que diz respeito a pensarmos e refletirmos sobre a ação que por ventura nos
propomos a realizar; em seguida realizar a proposta que foi anteriormente objeto de nossas reflexões;
realizar uma nova reflexão, agora sobre o que fora realizado, visando identificar elementos do que
deu certo e errado; e então executar novamente a ação, reformulada a partir da prática e reflexão
anterior. Desse modo, podemos refletir sobre o que pode ser feito de diferente com relação aquilo
que eventualmente não saiu como planejado, proporcionando rever nossas ações, para que seja
possível elaborar novas propostas e com isso construir a nossa identidade e prática docente.
No que se refere às dificuldades durante a execução do projeto, estas nos conduziram a um processo
de reflexão que diz respeito ao como ou o que poderia ser feito para não enfrentarmos os mesmos
dilemas e melhorar futuros projetos.
Refletir sobre o assunto e as dificuldades de execução da nossa proposta, nos leva a considerar
alguns motivos geradores da pouca participação dos alunos público-alvo, como, por exemplo,
obrigações já assumidas com cursos de formação profissional ou com o trabalho.
Destaca-se, portanto, a necessidade urgente de que as políticas públicas ligadas à educação
possibilitem condições concretas para uma educação integral, na qual atividades de pesquisa e
extensão façam parte do dia a dia das escolas públicas brasileiras.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução e objetivos propostos
O presente trabalho tem como a finalidade, apresentar uma proposta, utilizando metodologias
diferenciadas para o ensino de conteúdos da geografia.
Este artigo faz parte do conjunto de sequencias didática elaborada pelo grupo PIBID (Programa
Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência) Geografia da UFMS, campus de Três Lagoas/MS. A
Escola Padre João Tomes está localizada em Três Lagoas/MS, iniciando suas atividades em 1990,
localizada no bairro Vila Piloto, atende alunos do ensino fundamental dois (6º ao 9º ano) e ensino
médio (1º ao 3ºano), com o projeto PIBID vem discutindo o uso de metodologias fora do âmbito
tradicional, e a participação no dia-a-dia da escola, auxiliando no entendimento das dificuldades e
desafios da atividade didática, ou seja, aproximando a teoria da prática no que se referem conteúdos
geográficos.
Por se tratar de uma escola de periferia, possui uma carência de materiais e recursos didáticos,
portanto esse trabalho vem de alguma forma auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.
O projeto foi realizado com 6º ano B da referida escola, que como muitas, convivem com problemas
diários geralmente encontrados em bairros de periferia.
O professor, antes de tudo, deve conhecer quem é o seu aluno e a comunidade onde trabalha.
Para este autor o conhecimento dos condicionantes sociais constitui-se em ponto de apoio
pedagógico para a ação docente. O professor precisa estar disponível para aprender com a
realidade, extrair dos alunos informações sobre a vida cotidiana de forma que confrontem os
seus próprios conhecimentos com os conteúdos escolares. Ao mencionar que o aluno deve
confrontar o seu próprio conhecimento com os conhecimentos escolares, deixa claro que o
professor na condição de orientador do processo de ensino deve ter clareza dos
conhecimentos que o aluno possui, embora não faça referência ao tipo de conhecimento que
deve ser trabalhado, o que supõe que envolve todos os conhecimentos do aluno. (PABIS,
2012)

Antes de iniciar o trabalho, para conhecer quem são os alunos, foi aplicado um questionário, e a partir
dos resultados podemos nos aproximar mais da realidade dos alunos, a sala do 6º B foi à turma
escolhida para a realização das atividades, a mesma possui 30 (trinta alunos), sendo 13 (treze)
meninos e 17 (dezessete) meninas, em relação ao comportamento notou-se por meio de
acompanhamentos diários que a sala muito agitada, pode-se considerar que devido a idade (média
de 12 anos), isso pode contribuir, mas existe boa participação quando os assuntos geram um
interesse comum. A grande parcela dos alunos mora no bairro Vila Piloto, e convive com a dificuldade
diária de características de bairros periféricos.
A realidade da infraestrutura da escola Padre João Tomes esbarra na carência em relação à estrutura
do prédio, as condições do entorno, na estrutura curricular que ainda se mantem dentro de conteúdos
nem sempre interligados.
Ao analisar os questionários aplicados para os alunos, observamos que existe um desejo por parte
dos mesmos no que se refere à infraestrutura como, por exemplo, ar condicionado e quadra coberta,
melhorias significativas em uma cidade de clima quente.
Para aplicar a sequencia didática deste projeto, seguimos os temas propostos para o 3º bimestre,
cujo conteúdo foi Hidrosfera, apesar de entendermos que os conteúdos explicados de forma
fragmentada, tem pouco aprendizado, tentamos sanar essa dificuldade por meios de metodologias
que nos remetem ao entendimento do todo e não somente as partes, buscando assim, esclarecer os
conceitos abstratos desse tema, destacando a importância da água para a vida humana e levantando
problemáticas em relação a crise hídrica.
No Referencial Curricular do Mato Grosso do Sul (2012), para trabalhar Hidrosfera deve-se incluir os
seguintes conteúdos: *As águas continentais (rios e lagos), *Hidrografia do Brasil; *Águas
subterrâneas; *O Relevo submarino; *Oceanos e Mares; *Hidrografia de Mato Grosso do Sul.
Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
263

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Diante do exposto, a sequência didática foi desenvolvida em quatro etapas, tendo como objetivo
propor uma metodologia diferenciada, a partir da elaboração de um 'kit didático'.
Sequência didática é um conjunto etapas ligadas entre si para tornar mais pratico e eficiente o
processo de ensino-aprendizagem. Um trabalho organizado por sequências didáticas possui um
diferencial e consegue atingir os objetivos pré-estabelecidos, pois possui um planejamento para cada
fase do trabalho.
Referenciais teórico-metodológicos
A história da geografia no Brasil se confunde com a história da própria escola, iniciada ainda no século
XIX. A geografia foi implantada como disciplina escolar em 1837, no colégio Pedro II, na cidade do Rio
de Janeiro, era direcionada a elite carioca, tendo como objetivo a politização dessa classe, que
almejava os cargos públicos da época. (Melo et al., 2006)
A geografia foi influenciada pela escola francesa, conhecida também como “possibilista”, a ciência
geográfica chega a Universidade de São Paulo (USP), com métodos tradicionais que dividiam a
geografia em física e humana.
Percebemos que na escola, a dicotomia entre a geografia física e a geografia humana é um fator
negativo para essa ciência, que tem como objetivo analisar todos os elementos do espaço seja ele da
natureza ou do social.
A Geografia tem como objeto de estudo o espaço. É no espaço que o homem organiza as
suas atividades produtivas e onde se dão as relações sociais. O Homem ao longo do tempo
se apropriou da Natureza para produzir seus meios de sobrevivência. A maneira como o
Homem se apropriou (a) da natureza se deu de modos distintos ao longo do tempo. Portanto,
Sociedade e Natureza constituem um par dialético e estão contidos no espaço. (CLEMENTE,
2007)

A partir da década de 70, com a obra “A geografia – isso serve em primeiro lugar pra fazer a guerra”
de Yves Lacoste, para confrontar o tradicional de La Blache, surge a geografia nova, ou geografia
critica. Com clara influencia do marxismo, a ciência geográfica agora procura entender elementos que
anteriormente eram deixados de lado.
Este livro representou não apenas o pontapé inicial da geografia crítica como também o
resgate da geopolítica pela geografia e até mesmo pela academia, pelas universidades de
uma forma geral. A partir dele o Autor deixou de lecionar geografia e passou a dirigir (e
lecionar em) um curso interdisciplinar, que ele idealizou e montou, de “doutorado em
geopolítica” no campus da Universidade Paris VII em Saint-Denis. (VESENTINI, 2009)

Alheio a publicação da obra de Lacoste, o Brasil vivenciava uma ditadura. Com os militares no poder
o ensino de geografia sofre um duro golpe que atrasaria a evolução dessa ciência em território
nacional. História e geografia foram unificadas em uma única disciplina, chamada Estudos sociais.
Compreendemos que com a crescente da vertente crítica da ciência geográfica, o governo toma essa
medida para coibir a politização da população e a criação de movimentos sociais que poderiam se
opor ao regime. (Melo et al., 2006)
Hoje, com uma geografia mais humanizada, nos deparamos com outro desafio: Como ensinar
geografia? Como despertar o interesse dos alunos em relação a processos que não são concretos,
visíveis?
Vimos que a ciência geográfica no Brasil passou por vários processos ao longo da história, evolução
que não acompanha o desenvolvimento da escola atual., nem tão pouco a estrutura escolar, no geral,
observa-se que os métodos são ainda tradicionais (lousa e giz), que só tendem a aumentar o
desinteresse dos alunos. “O que interessa analisar sobre a escola tradicional é que ela continua
existindo de modo semelhante ao que foi no seu início. Isso nos intriga e nos desafia. Afinal, não
somos nós mesmos produtos dessa escola tão criticada?” (LEÃO, 1999).
As considerações que podemos fazer dessa nova fase da escola é: De que adianta uma geografia
crítica no papel, se na prática continua sendo uma geografia dogmática e fragmentada?
Primeiramente, devemos ter a consciência que a escola por si só não é o lugar mais interessante para
os alunos. O professor hoje compete com a famosa internet, os smartphones e os computadores.
Aparentemente, toda essa tecnologia, de certa forma desperta mais o interesse do aluno do que a
lousa e o giz.
“Atualmente, o acesso às várias mídias está se democratizando. Os professores não são à
única fonte de informações que a maioria dos alunos tem acesso. Estes querem e buscam
formas de conhecimento motivadoras e instigantes, enquanto aqueles necessitam se
adequar às novas exigências desses novos alunos. Isso não significa dizer que os professores
não são mais necessários, e sim, o que não se faz necessária é a mera memorização de
conteúdos, sem relevância para a vida dos alunos. Os professores do século XXI necessitam
utilizar as várias mídias a favor de o seu fazer pedagógico e, assim, a favor dos seus alunos
e da sociedade em geral.”(Santos & Chiapetti, 2011)

A geografia se encontra nessa encruzilhada, talvez uma nova dicotomia, não de humana ou física,
como na academia, mas na forma de ensinar.
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Entendemos que o professor como mediador, deve descobrir meios de ensinar realmente os
conteúdos, e não simplesmente reproduzir. E porque não trazer essa tecnologia pra sala de aula?
Atualmente, vemos que a forma de ensinar Geografia vem sendo trabalhada nas escolas, utilizando
apenas do recurso do livro didático, lousa e giz sem a preocupação de atrair a atenção dos alunos
com a discussões que fortaleçam o processo de ensino e aprendizagem, deixando de lado, também,
a questão social e não dando muita significação à aprendizagem.
Diante dessa preocupação no modo de ensinar, muitos estudos tem procurado discutir e apontar
caminhos, para que a aprendizagem possa ocorrer de maneira mais interativa, atraindo mais a
atenção dos alunos para a disciplina. Para isso adaptamos Kit Didático que nos auxiliou a trabalhar o
conteúdo Hidrosfera.
O Kit Didático, segundo Silva (2008) vem como um recurso mediador do processo ensinoaprendizagem objetivando tornar as aulas de Geografia mais dinâmicas e interessantes.
Os materiais didáticos são instrumentos de apoio às tentativas de vencer os obstáculos no
ambiente escolar, principalmente no que tange ao ensino da Geografia, pois busca romper
com a visão desta como uma disciplina monótona/ enfadonha (em sua apresentação aos
alunos), então os recursos didáticos permitem um “redirecionamento” da Geografia para
formação de um Ensino mais dinâmico. (SILVA, 2008)

O Kit Didático neste trabalho inclui para a produção da Sequência Didática, sobre Hidrosfera, os
seguintes itens: filmes e músicas em forma de DVD ou CD, cartazes, maquetes, apresentação por
slides, associando os materiais com a utilização de salas de informática, multimídia, quadra de
esportes e outras áreas da escola para a aplicação.
O uso de recursos didáticos alternativos pode complementar a aprendizagem tradicional (livro, lousa
e giz), tornando a aula mais interativa e dinâmica. Existem inúmeros meios de diversificá-las, como a
utilização filmes, documentários, músicas, produção artística, entre outros.
A utilização do Kit Didático tem o proposito de facilitar a aplicação de Sequências Didáticas, em
diversas disciplinas, auxiliando no processo ensino-aprendizagem, como o próprio nome sugere, é
uma forma sequencial, de trabalhar conteúdos e criar uma interligação entre eles.
Procurando estabelecer um menor percurso entre o tradicional e o novo, entre o desinteresse e o
interesse da aprendizagem, neste trabalho propomos uma sequencia didática com metodologias mais
próximas da realidade do aluno.
Metodologia
A Sequência Didática do conteúdo Hidrosfera foi trabalhada no 3º bimestre do 6º ano do Ensino
Fundamental II.
Baseando-se nas competências e habilidades indicadas no Referencial Curricular do MS, a proposta
foi planejada e aplicada em quatro etapas, em um total de seis aulas.
Na primeira etapa, foi apresentado aos alunos, slides com imagens representativas sobre o tema
Hidrosfera, em Power Point® , para mostrar a importância da água para o mundo, fazendo com que
o aluno reconheça a importância econômica das águas dos oceanos e mares, localizar a principais
bacias hidrográficas do Brasil e do Estado com seus respectivos rios e reconhecer a importância das
águas subterrâneas.
Atrelada a aula com o recurso do Power Point®, os alunos fizeram a leitura cartográfica dos mapas
de Bacias Hidrográficas do Brasil, presentes no atlas geográfico, verificando titulo, legendas e escalas
dos recursos hidrográficos.
Sequencialmente, na segunda etapa, os alunos foram levados para a sala de multimídia, onde
tivemos a preocupação de criar um clima de cinema, e para a melhor ambientação foi servido
refrigerante e pipoca.
O documentário apresentado foi “Planeta Terra” associado ao texto Hidrosfera (PENA, XXX), onde
foram elaboradas questões sobre o tema, e no decorrer do filme foram feitas algumas pausas em
partes importantes, com comentários e explicações, buscando a participação dos todos os alunos.
Para a terceira etapa, elencamos algumas questões-chaves, que partiram dos alunos com o auxilio
das aulas das etapas 1 e 2, para materializar esses conceitos, levamos cartolinas, revistas, lápis de
cor, canetinha, cola e tesoura para que os alunos confeccionassem, em grupos de 5 (cinco), cartazes
com recortes e explicações de temas geográficos aprendidos nas etapas anteriores.
Concomitante a esta etapa, optamos por utilizar musicas com o tema “Água”, que tocou durante todo
o tempo da etapa 3 auxiliando nas ideias.
Para finalizar, a quarto etapa foi realizada a apresentação, com seminários, dos grupos sobre o tema
Hidrosfera, cada grupo apresentou seu entendimento sobre o tema trabalhado.
Durante as apresentações, observamos a diversidade dos pontos de vista, mesmo sendo um único
tema, pudemos observar que houve diversos ponto de vista e um satisfatória troca de
conhecimentos.
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Para finalizar essas etapas, buscando incentivar o uso da musica para a aprendizagem, fizemos
sorteio de cinco CDs com as músicas que eles ouviram durante a terceira etapa da sequência.
Conclusão
Por fim conclui-se que os resultados foram positivos, levando em consideração toda abstração que
os conteúdos geográficos possuem em destaque a Hidrosfera. A aplicação desta metodologia
alternativa conseguiu aproximar a geografia da realidade dos alunos, pois, com esses recursos
didáticos utilizados conseguimos que a sala participasse ativamente em todas as etapas propostas
na sequência didática.
Por esse motivo, nota-se a importância do conhecimento da realidade escolar, do planejamento das
aulas em forma de sequência didática e d a utilização de recursos que vão além do livro, lousa e giz.
Podemos concluir que uma aula planejada facilita tanto a assimilação do conteúdo quanto sua
disseminação, fortalecendo o processo ensino aprendizagem.
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Natureza do Trabalho: Descrição de Material Didático
Introdução
Apresenta-se neste artigo a produção de materiais decorrente da intervenção de acadêmicas do Curso
de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), modalidade à distância,
vinculadas ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), junto a duas turmas
de 4º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Nilma Glória Gerace Gazineu, no município de
São Gabriel do Oeste, MS.
A escola está situada no bairro Jardim Gramado e atende a uma população de classe socioeconômica
média-baixa.
Em 2015, a rede municipal de São Gabriel do Oeste está norteando seu trabalho a partir de um
sistema apostilado, utilizando a coleção “Um Mundo de Conhecimentos”, produzida pela UNINTER .
O currículo é desenvolvido por disciplinas e há professores específicos, por áreas, desde o 3º ano do
ensino fundamental.
Durante as ações do PIBID, as acadêmicas que desenvolveram, no período de março a junho,
atividades voltadas aos processos de alfabetização e letramento, identificaram, entre as dificuldades
de aprendizagem dos estudantes, os erros ortográficos constantes e as deficiências na leitura e na
produção textual, tomando tais aspectos como o centro da intervenção pedagógica.
Embora a leitura e produção textual venham sendo trabalhadas desde o 1º ano do ensino
fundamental, dada à estrutura fonética, muitas palavras são confundidas na hora da produção textual
quanto à grafia, especialmente aquelas que possuem a chamada “dificuldade ortográfica”, ou seja,
palavras com x e ch, ss e ç, s e z, r e l e o uso do m, e os estudantes do 4º ano, da escola mencionada,
apresentam dificuldades em dominar a escrita convencional, dentro da norma padrão e da reforma
ortográfica .
No âmbito do PIBID desenvolvido no curso de Pedagogia da UFMS, na modalidade à distância, partese do pressuposto de que tanto a leitura como a escrita têm significado se articuladas às práticas
sociais dos educandos e é essencial que o trabalho docente possibilite mediar essa aprendizagem,
que reúna a alfabetização e o letramento (SOARES, 2012). Nesse sentido, foram buscadas
alternativas que pudessem estimular a construção do conhecimento do aluno de forma lúdica,
espontânea e prazerosa, articulada às práticas sociais, levando os estudantes a uma reflexão sobre
a maneira correta de grafar as palavras e desenvolvendo práticas que possam auxiliar a criação de
hábitos de leitura, bem como a leitura como fruição, o gostar de ler.
Após o acompanhamento dos estudantes e o diagnóstico das dificuldades, foram discutidas as
possibilidades de intervenção pedagógica e o grupo optou por um trabalho que não fosse baseado na
repetição automática das palavras, mas por meio de atividades diferenciadas e lúdicas, a fim de
estimular e aguçar a curiosidades dos alunos, de maneira que eles pudessem perceber a grafia das
palavras, ampliar o seu conhecimento ortográfico e criar hábitos de leitura.
Neste artigo há o relato dessa experiência realizada na referida escola, planejada e executada
mediante a articulação entre a professora regente, a supervisora do PIBID na escola e a coordenadora
de área do Curso de Pedagogia, em São Gabriel do Oeste.
O artigo está organizado em três (3) partes. Na primeira é apresentada a base teórica que deu suporte
às ações na escola, seguida da descrição da produção do material didático e da avaliação de sua
utilização e, por fim, as conclusões obtidas mediante a experiência de iniciação à docência.
Alfabetização, letramento e lúdico: articulações essenciais à leitura e à escrita
O presente trabalho foi desenvolvido sob a temática da alfabetização e letramento. Para Soares:
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria
alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e
letrado. (SOARES, 2012, p. 47).
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Nos cadernos de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), parte-se do
pressuposto de que alfabetizar significa ingressar a criança no mundo da leitura e da escrita, por meio
do alfabeto e sua utilização como código de comunicação. É o processo de aquisição do sistema
convencional de escrita alfabética e ortográfica e a representação de fonemas em grafemas e viceversa. O letramento implica em ir além da aquisição da leitura e da escrita, pois requer a aquisição
da interpretação e produção textual, o processo de desenvolvimento das habilidades da leitura e da
escrita nas práticas sociais, em síntese, é ter competência e autonomia no processo da comunicação
social.
Embora sejam reconhecidas as variantes dialetais enquanto produção da cultura de diferentes
pessoas e estratos socioeconômicos, no âmbito escolar, é muito importante que os alunos conheçam
e dominem a norma padrão da escrita, inclusive quanto à sua ortografia, tornando-se dessa maneira
pessoas alfabetizadas e letradas, capazes de compreender e produzir textos dos diversos gêneros,
para interagir no meio social, expressar de forma objetiva e compreensível suas ideias e sentimentos.
Para Soares:
A escrita engloba desde habilidades de transcrever a fala, via ditado, até habilidades
cognitivas e metacognitivas; inclui a habilidade motora (caligrafia), a ortografia, o uso
adequado de pontuação, a habilidade de selecionar informações sobre um determinado
assunto e caracterizar o público desejado como leitor, a habilidade de estabelecer metas
para a escrita e decidir qual a melhor forma de desenvolvê-la [...]. (SOARES, 2012, p. 70).

Por meio de observação em sala percebeu-se que os alunos não demonstravam interesse pela leitura,
principalmente quando os textos eram um pouco extensos e identificou-se o problema relacionado à
ortografia. Com o objetivo de motivar os educandos, o grupo optou pela utilização dos jogos e
atividades diferenciadas por entender que os jogos contribuem para a socialização e desinibição da
criança e permitem o desenvolvimento de habilidades perceptuais, como atenção, memória. A criança
aprende a interagir com as pessoas, respeitando-as, compartilhando, recebendo e dispensando
atenção e ainda aprendem a observar regras e limites.
Antunes (2004, p. 14) esclarece que: “A aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento
social e o jogo constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do desenvolvimento
cognitivo e social”. O lúdico nas aulas de língua portuguesa permite uma maior interação entre a
turma, o professor e o conteúdo, desenvolvendo habilidades de leitura e escrita diferente do método
tradicional. Grassi (2008, p. 103) complementa estas ideias ao afirmar:
A utilização dos jogos e brincadeiras na educação, no trabalho pedagógico e psicopedagógico com
sujeitos que apresentam ou não dificuldades de aprendizagem apresenta-se como uma alternativa
interessante, pois pode despertar o interesse e o desejo de aprender e, ao mesmo tempo, pode
possibilitar o desenvolvimento de estruturas de pensamento mais elaboradas, a apropriação e a
construção de conhecimentos, enfim a aprendizagem.
É possível perceber os erros gramaticais das crianças apenas com um passar de olhos em seu
material, entre eles estão principalmente a troca das letras como x e ch, ss e ç, s e z, r e l e o uso do
m, letras que têm o mesmo fonema são confundidas pelas crianças no momento da grafia. Mesmo a
palavra estando escrita na apostila é copiada de maneira incorreta, por isso o objetivo desse trabalho
foi gerar estratégias para que as crianças percebessem a escrita dentro da norma padrão e entendam
as regras que lhe dão base.
As atividades foram desenvolvidas primeiramente com a turma toda, momento em que as pibidianas
auxiliaram a professora regente no desenvolvimento e correção das atividades na apostila, sobretudo
acerca das questões relacionadas à ortografia, fazendo com que o próprio aluno identificasse
variações entre a sua produção e a ortografia padrão. Em seguida, foram trabalhadas atividades
diferenciadas como: cruzadinha, caça-palavras, competição de escrita ortográfica na lousa, textos
para leitura e atividades. Com base nos textos para leitura, foram formadas novas frases.
Após o desenvolvimento dessas atividades, foi iniciado um trabalho mais individualizado, fora da sala
de aula ou no fundo da sala, apenas com dois alunos por vez. Foram utilizados jogos de dominó, jogo
da memória, leitura e escrita ortográfica e outras, acompanhando o planejamento da professora e o
conteúdo que estava sendo trabalhado pela mesma com toda a turma.
Algumas das atividades aplicadas na sala foram sugeridas pela professora regente e outras
escolhidas ou elaboradas pelas acadêmicas do PIBID. Entre as atividades que foram desenvolvidas
em sala de aula, está o texto “A Agulha e a Linha” (ASSIS, 1975). Inicialmente foi realizada a leitura
do texto para que os educandos pudessem observar e identificar as palavras com “L” e “LH”. Após a
leitura, pintaram de azul as palavras com “L” e de rosa as com “LH”. Em seguida completaram as
orações com as palavras corretas de acordo com cada frase. Também foi realizada uma cruzadinha
em que os alunos teriam que descobrir a palavra-chave (liquidificador).
A cruzadinha de palavras com “X” e “CH” foi desenvolvida com toda a turma, a partir da explicação de
que as palavras são formadas por fonemas e letras, mas que nem sempre o som coincide com o
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registro ortográfico da palavra. Continha 25 palavras, todas com gravuras, as quais as crianças
pintaram depois. Na aula seguinte foi dada sequência à ortografia do x e ch, por meio da atividade de
caça-palavras (Figura 1), no entanto, ao invés de inserir a palavra para a criança procurar, foi colocada
somente a gravura criando um grau de dificuldade um pouco maior, estimulando a memória e a
percepção visomotora da criança, pois dessa maneira deveria pensar na atividade feita anteriormente
e procurar lembrar se a palavra era escrita com x ou ch.
Em seguida, o grupo de crianças foi dividido em duplas, que receberam atendimento individualizado
por parte das pibidianas, iniciando-se com as que apresentavam maior dificuldade, foi trabalhado o
Dominó (Figura 2) e o Jogo da memória (Figura 3) ainda relacionados com a ortografia do x e ch.
Figura 1 – Caça palavras
Figura 2 – Dominó de Letras
Fonte: Atividades produzidas pelas pibidianas
pibidianas
Figura 3 – Jogo da Memória

Fonte: Atividades produzidas pelas
Figura 4 – Texto e atividades

Fonte: Atividades produzidas pelas pibidianas
Fonte: Atividades produzidas
pelas pibidianas
Outra atividade desenvolvida foi sobre o uso do “S” com som de “Z”. O texto escolhido é uma fábula:
“A Raposa e a Cegonha”, de Esopo. Alguns alunos que demonstram maior dificuldade foram
acompanhados no processo de leitura em voz alta, de forma individual. Após a leitura os alunos
fizeram a atividade, identificando e copiando do texto as palavras que começam com a letra “S”, com
“S” depois da consoante, com “S” entre vogais, com “SS” e palavras escritas com “S” com som de
“Z”. As pibidianas explicaram para eles porque ela tem o som de “Z” e em quais situações o “S” está
entre duas vogais. Foram dados vários exemplos: raposa, casa, rasos, precisamos e desastre.
Em outra atividade, a turma foi dividida em dois grupos para a realização de uma competição
ortográfica. Um aluno de cada grupo era chamado até a lousa e ao nosso comando teria um minuto
para escrever corretamente o maior número de palavras. Ora deveria escrever palavras com x, ora
com ch, com s, com z, com ç, com ss, e assim sucessivamente. A cada letra era mudado o participante,
sendo que quem acertasse o maior número de palavras marcava um ponto para a sua equipe.
Também foi desenvolvida a atividade relacionada à ortografia do “lh” e “nh”, enfatizando práticas de
leitura e de produção textual. Essa atividade foi trabalhada individualmente, com uso do texto: “O
Sonho e a Fronha”, de Cecília Meireles (1991). As crianças fizeram a leitura do texto, depois
circularam as palavras com “nh”, em seguida escolheram três palavras e em seu caderno formaram
frases. As crianças foram incentivadas a formarem frases bem criativas, depois realizaram a atividade
com palavras com lh, também fizeram a leitura, desenvolveram a atividade e em seguida escolheram
três palavras para formar frases em seu caderno. As crianças também pintaram a ilustração.
Foi grande o entusiasmo das crianças no desenvolvimento das atividades em sala de aula, todos se
envolveram, demonstrando interesse e otimismo na realização das mesmas, também percebidos pela
professora regente. Para eles qualquer atividade que fuja de sua rotina habitual é muito interessante,
simplesmente o fato de poderem colorir algo já serve de estímulo para a realização das atividades
propostas. As próprias crianças ao nos verem chegar já perguntam: _ O que vamos fazer hoje? _Vocês
trouxeram alguma atividade? E ficam esperando sua vez de serem chamados para trabalhar de
maneira individualizada.
Avaliação da aprendizagem e das atividades do pibid
A avaliação da aprendizagem dos estudantes do 4º ano é feita por meio de relatório individual que
registra o desempenho de cada estudante. Além do domínio dos conteúdos ligados à alfabetização e
letramento, são consideradas a participação e a autoestima dos mesmos. Os resultados obtidos já
são significativos, a maioria das crianças já consegue perceber seu erro simplesmente ao relerem o
que escreveram. Eles estão progredindo em relação à leitura e escrita, dando ênfase também ao uso
correto da pontuação.
Para as pibidianas as atividades estão sendo uma ótima experiência, pois a aprendizagem está
ocorrendo por meio da interação com os alunos e com a professora regente. Houve a possibilidade
de perceberem concretamente a importância de um bom planejamento, com atividades estimulantes
que efetivem a aprendizagem dos alunos, de modo que possam construir seu conhecimento de forma
prazerosa, investigativa e crítica. No âmbito da autonomia, concluíram que estão sendo capazes de
desenvolver as atividades de maneira correta, sempre aprendendo e percebendo quais atitudes ou
atividades podem ser modificadas ou aprimoradas para assim obter melhores resultados que
revertam em aprendizagem dos alunos.
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Considerações finais
É possível perceber a importância do lúdico e das atividades diferenciadas no espaço escolar,
mediando a aprendizagem dos alunos de maneira mais significativa, envolvendo os aspectos
cognitivo, afetivo e social, desenvolvendo habilidades perceptuais e relacionais dos alunos,
desvinculando o ensino somente das atividades da apostila. O lúdico é um grande aliado para a
alfabetização e o letramento, os resultados das atividades desenvolvidas demonstram que os alunos
se tornam mais receptivos e motivados.
É importante que a escola propicie aos alunos atividades lúdica, diversas e criativas promovendo uma
aprendizagem ortográfica e de leitura e escrita sem a automatização das normas ortográficas e
gramaticais, desenvolvendo metodologias que estimulem os alunos a serem construtores de seus
conhecimentos.
Freire afirma que: “Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”. Portanto devemos nós
educadores começar essa mudança, fugir da perspectiva tradicional de ensino e utilizar ferramentas
pedagógicas, como o lúdico, capazes de despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem.
Utilizando o lúdico é possível promover a interação entre o aluno, o professor e o conteúdo.
Os objetivos do grupo estão sendo alcançados, gradativamente, mas continuamente, uma vez que
tanto os estudantes dos 4º anos, quanto as acadêmicas do PIBID estão em processo contínuo de
construção de saberes.
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Introdução
A identidade docente nasce das experiências vividas: em sociedade enquanto sujeitos sociais com
histórias de vidas, na academia enquanto formação profissional e perpetua na prática profissional.
(FARIAS et al., 2009) Despertar-se para estes elementos e reconhecer-se como parte do processo de
ensino-aprendizagem é um dos desafios proposto neste artigo que é fruto da vivência de uma
pibidiana numa escola da rede pública de Corumbá-MS, localizada na área central da cidade.
Acompanhar uma turma do quinto ano do Ensino Fundamental e familiarizar com os educandos foi o
primeiro passo, o que denominamos: período de adaptação com a turma – uma vez que estávamos
nos conhecendo. Das observações do ambiente, das ações educativas sobre os educandos e do
comportamento dos mesmos surgiu a necessidade de pensar um projeto que envolvesse a leitura e
a escrita devido ao desinteresse dos alunos pelo processo, principalmente no que se referia aos
conteúdos escolares.
Apesar deste desinteresse foi possível verificar que havia troca de livros infanto-juvenil entre alguns
alunos. Dessa forma, viu-se a necessidade de expandir a leitura na sala de aula e, ao mesmo tempo,
motivar a escrita. Para tanto, foi proposto o projeto "Pequenos Escritores: grandes obras" que trata da
construção coletiva de um livro de contos de terror e mistério, onde os alunos em sala de aula
contariam com: momentos leitura deleite para criar um ambiente favorável a contação de histórias,
visitação as bibliotecas pública e escolar e, por fim a produção coletiva do livro e o lançamento do
mesmo.
Vale enfatizar que o projeto ainda não foi finalizado, mas mesmo em andamento ele trouxe a tona
reflexões sobre a ação pedagógica desenvolvida com o grupo até o momento. Em suma, este artigo
tem por objetivo refletir sobre a prática docente através da organização e desenvolvimento das
atividades desenvolvidas até então, a luz do referencial que emanam o fazer docente.
O fazer docente: reflexões sobre processos de aprendizagem
Se o papel da escola é o de contribuir para construção e consolidação de um modelo social pautado
na igualdade de direitos e oportunidades, na cooperação e na justiça social, cabe a escola dotar a
classe trabalhadora de instrumentos teóricos e práticos essenciais à transformação social. (FARIAS
et al, 2009)
Assim, desenvolver um projeto que envolva a leitura e a escrita como instrumentos de emancipação
social, num mundo tomado pela cultura letrada, se faz necessário, para que os sujeitos tomem para
si o conhecimento como ferramenta de luta, pois aqueles que detêm aparato teórico são capazes de
fazer uma leitura de mundo para além do que está visível aos olhos.
Dessa forma, motivar os educandos a conhecerem e a produzirem textos faz com que eles passem a
se perceber como sujeitos ativos no processo. Assim, produzir um livro e efetivar esta produção com
a tarde de lançamento e autógrafos pode elevar a autoestima e, com confiança perceberão que são
capazes de causar transformação através do trabalho coletivo, que é de suma importância para as
transformações sociais que almejamos alcançar. Nesse contexto, nós educadores, precisamos ter
consciência política da ação docente e respeitar a relação pedagógica, estes são uns dos requisitos
para obter sucesso nesta empreitada.
De acordo com Cordeiro (2007) existe um aparato para que a ação docente ocorra, ou seja, o
educando deve ser considerado como o centro do processo de ensino-aprendizagem, bem como, o
docente não pode desconsiderar a relação pedagógica que envolve as dimensões linguísticas,
pessoal e cognitiva. A dimensão linguística envolve o diálogo no ambiente educativo e a postura do
educador reforçará seu papel social; enquanto que a dimensão pessoal estabelecerá uma relação
assimétrica que criará possibilidades para avanços do educando; a dimensão cognitiva trata a relação
com o saber propriamente dita, além disso, o autor destaca que não se pode negligenciar a
transposição didática dos conteúdos, pois ela precisa se fazer presente no processo de ensino
aprendizagem.
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Nesta direção, elaborar um projeto que envolve a relação pedagógica e as suas dimensões exigiu o
resgate de disciplinas estudadas durante a graduação, reforçando a pesquisa e o aprofundamento
dos conteúdos, pois o fazer docente envolve estudo, rigor, e criticidade para que as atividades não se
estagnem em conteúdos prontos e acabados em si mesmo, mas que motivem o educando a ampliar
seus saberes, de forma ativa e participativa, refletindo sobre o que se aprende.
Pensar sobre um ambiente favorável a contação de histórias, modalidade esta despertada nas aulas
de Literatura Infantil, que por ter sido tão significativa em minha formação que foi escolhida para
iniciar este projeto – esta nos levou a pensar não só no ambiente, mas como a contação em si
acontece, considerando a entonação da voz e a apresentação do livro, dentre outros elementos que
existem dentro da prática de contar história para um grupo.
No entanto, antes de fazer o uso da contação de história foi exibido um vídeo que conta a história de
uma menina que crescia num ambiente rico para desenvolver o hábito da leitura, mas não gostava
de ler, apesar de estar rodeada por livros e com pais leitores. Assim, a discussão sobre a leitura em
família foi o inicio do processo, pois explanar sobre o ato de ouvir e contar histórias no ambiente
familiar como uma atividade sadia e prazerosa foi o foco da roda de conversa, bem como uma
avaliação diagnóstica para dar encaminhamento ao projeto.
O próximo passo foi preparar o ambiente para o processo de contação de história. Sobre uma colcha
que forrava o chão no fundo da sala de aula, sob uma iluminação baixa uma roda se formou. Este foi
o cenário proposto para ouvir uma história de terror. O conto se deu pausadamente interagindo com
o grupo, o envolvimento com a atividade foi tamanha que da proposta inicial de um conto, emergiram
mais dois.
Assim, ter a sensibilidade de perceber o envolvimento dos educandos com a atividade e respeitar o
envolvimento dos mesmos para com as atividades faz parte do fazer docente, embora seja necessário
refazer o planejamento inicial e avaliar essa mudança para (re)planejar as ações seguintes. Farias et
al (2009, p. 161) esclarece que uma aula que foge aos padrões convencionais amplia situações de
socialização e de produção do conhecimento e completa: "pensar a aula como construção e
movimento, expressão do saber fazer do professor, exige compreendê-la como ação histórica, técnica,
ética e política".
Nos dois encontros seguintes envolveram visitas a espaços fora da sala de aula e proporcionaram
novos saberes para educandos e educadores. A proposta inicial era uma atividade diferenciada, em
que os educandos pudessem vivenciar outros espaços para leitura fora do ambiente da sala de aula
e aumentar o repertório de leitura. Porém, a visita a biblioteca pública surpreendeu-nos: tivemos
contatos com objetos do Instituto Luiz de Albuquerque, ou seja, conhecemos de dentro um prédio
histórico da cidade, tivemos uma palestra diferenciada sobre respeito; um diálogo interdisciplinar,
onde ensinamos e também aprendemos sobre a cultura local. Foi enfatizado ainda que deveríamos
sempre valorizar e ser valorizados nos ambientes educativos para fortalecimento da identidade
cultural.
Sobre a identidade cultural Freire (2009, p. 24) destaca que é necessário respeitar “[...] a dimensão
individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática
educativa progressista” que visa a autonomia do aluno. O autor enfatiza, ainda que esse problema
que não pode ser desprezado, logo, respeitar e valorizar a identidade cultural e a diversidade em que
nossos alunos vivem se faz necessário no fazer docente.
Na visita a biblioteca escolar, pudemos explorar as inúmeras publicações ali disponíveis e, naquele
espaço os alunos puderam adquirir conhecimento, bem como se divertir com as viagens possíveis no
universo da literatura:
Para o aluno das series iniciais é a leitura do texto literário a que deve predominar sobre as demais,
por ser esse o texto que maior afinidade tem com o leitor infantil, por ser um texto que envolve o leitor
por inteiro, apelando para suas emoções, a sua fantasia, o seu intelecto, e por apresentar o mundo a
partir de uma perspectiva lúdico-estética, aspecto esse que não se pode desconsiderar,
principalmente em se tratando de leitor criança. (FRANTZ, 2005, p. 24-25).
Neste sentido, entendemos que a visita a biblioteca escolar deveria ser constante no planejamento
do educador. Para que cada vez mais o educando se acostume com o universo literário e tome a
leitura como um hábito prazeroso para além dos conteúdos escolares, mas para a vida em sociedade.
Dando continuidade nas atividades do projeto: no encontro posterior foi trabalhado o que é um conto,
quais elementos compõe um conto, além de cogitarmos como organizaremos os contos que irão
compor o livro. Nesse contexto, percebemos a importância dos saberes construído no processo
histórico e social que deve ser direito de todos. No entanto, cabe ao professor, através da transposição
didática, mediar o processo de aquisição destes saberes para a construção de novos saberes.
Assim neste encontro dividimos a turma em subgrupos para trabalharem juntos na escrita dos contos
e na ilustração do livro, nos próximos encontros. Ficou estabelecido também que eles seriam
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responsáveis em trazer contos para serem lidos para a turma e, assim exercitar a pesquisa, a seleção
e a leitura, componentes valiosos ao processo formativo.
De acordo com Cordeiro (2007), a escola é um lugar em que o aprender e o ensinar perpassa a relação
com o saber, consigo próprio, com o outro e com o mundo e constitui na identidade dos sujeitos, na
sua particularidade diante dos outros e, logo, permitem organizar, pôr em ordem e interpretar o
mundo que o circunda. Essas possibilidades na escola são definidas também pelos agentes sociais
envolvidos nas relações pedagógicas, pois eles poderão possibilitar que educando aprenda e
desenvolva o prazer pela leitura e pela prática da produção textual.
Considerações finais
Refletir sobre a ação docente vivenciada ainda no processo de formação inicial, provoca inquietações
a cerca do papel social, a tomada da consciência política sobre as ações pedagógicas se tornam
inevitáveis. Dessa forma, a experiência propiciada pelo PIBID é ímpar, elevando o futuro educador,
além de se manter por um maior período na escola, através da vivência, passa a conhecer e fazer
parte da comunidade escolar e já começa a refletir sobre o fazer docente na condição de acadêmico
que vivencia a iniciação à docência. O Programa traz grandes contribuições para a carreira docente,
devendo ser cada vez mais valorizado dentro dos cursos de graduação que formam os educadores e,
assim podemos estar cada vez mais engajados a desenvolver qualitativamente nosso trabalho.
O trabalho de um educador envolve criticidade, pesquisa, reflexão que nos eleva a contribuir para
mudanças sociais que transformarão a condição dos sujeitos e os próprios sujeitos envolvidos neste
processo de ensino-aprendizagem, tanto educando como o próprio educador, pois a dinamicidade da
educação não nos permite ficar de fora deste processo de transformação. Concordamos com Freire
(1996, p. 22), quando afirma que "é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser
de tal modo concreto que quase se confunde com a prática". Nesta direção, as atividades de hoje
contribuirão para futuras ações educativas, respeitando a dinamicidade do processo.
A tarefa de um educador engajado do seu compromisso político é de provocar o outro, para que este
saia da zona de conforto e lute por mudanças sociais que elevem os seres humanos a condição de
igualdade, cumplicidade, justiça social. Para isto, compete a constante reflexão do se fazer docente
e a inquietude da prática pedagógica que é elemento essencial. Neste sentido, se fazer docente é um
processo contínuo, mas quanto mais se investe em formação de educadores, mais se investe no
desenvolvimento do país, a formação inicial em parceria com programas de iniciação à docência
trazem melhorias para todos numa sociedade que busca evoluir.
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O protagonismo do jovem na sociedade e a metáfora como ferramenta
de questionamentos
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Palavras-chave: Protagonismo Juvenil; Multiletramento; Produção textual
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Rojo e Moura (2012) falam sobre as transformações tecnológicas da informação e da comunicação
e como elas impõem novos desafios à educação e ao ensino-aprendizagem da língua portuguesa.
Em um capítulo específico dessa obra, o capítulo 9, “As múltiplas faces do Brasil em curta metragem”,
os autores apresentam a necessidade da construção do protagonista juvenil. Esse foi um dos
assuntos discutidos nas oficinas desse projeto. Os autores salientam que a contemporaneidade é
marcada pelas diferentes formas midiáticas e semióticas interligadas e que trazem para a escola a
necessidade de desenvolver no aluno a capacidade de interagir com as transformações que o
discurso assume nesse novo tempo.
Essas diferentes formas midiáticas e semióticas fez surgir novas formas de interação humana
provenientes principalmente da mídia digital, marcada pela mistura de linguagens, semioses na
produção, circulação, e recepção dos discursos. Ações que provocam novas características, novos
meios, novas formas de produção e compreensão dos sentidos.
Os autores apresentam a canção de Chico Buarque em um capítulo intitulado A canção roda viva
como base para exemplificar a ressignificação dos textos através do tempo e da história e afirmam a
importância de sabermos contextualizar as obras e saber identificar suas motivações e propósitos de
criação, a partir do momento em que foram escritas e também se foram ressignificadas
posteriormente.
Fundamentos Teóricos
Para a realização deste trabalho, tomamos por base o livro Multiletramentos na Escola, organizado
por Rojo e Moura (2012), a fim de entendermos a proposta de inserção das novas tecnologias no
ambiente de sala de aula, como forma de aumentar o aprendizado dos alunos, assim como aproximálos da realidade digital que permeia este século. Entende-se que os aparelhos eletrônicos como
computador, celular, tablets, etc. têm muito a acrescentar no processo de ensino e, portanto, auxiliar
os professores a desenvolverem atividades que utilizem estes aparelhos para trabalhar a produção
de textos em suas diversas formas. Os autores anexam à escola a responsabilidade de favorecer o
contato do aluno com as múltiplas práticas de letramento, promovendo sua participação na sociedade
contemporânea.
A obra propõe que o letramento desperte no aluno capacidade de leitura e que toda produção
contribua para a formação da cidadania diante do mundo globalizado, sem ignorar a cultura local,
porque se observa o fato de que a cultura local tem sido ignorada diante da diversidade de saberes e
de produção e chama a atenção para a necessidade do surgimento de novos fazeres que produzam
uma reestruturação de ações midiáticas, propondo que a solução para o surgimento de uma nova
realidade pode estar no domínio das TICs pelos que são culturalmente menos favorecidos. Assim,
cabe à escola utilizar as atuais formas de produção, circulação e recepção de discursos,
desenvolvendo práticas de ensino que contenham culturas locais, focando a formação cidadã e crítica
do aluno.
O conceito de multiletramentos, termo que assume o sentido de letramentos conforme os autores,
não trata de promover eventos de letramento digital, mas de favorecer os alunos para que usem de
forma inteligente os letramentos, entendendo-se que a leitura não é um processo simples, mas
complexo, que exige produção de sentidos, por meio da interatividade do texto-leitor. Dessa forma,
toda a gama de conhecimento será acionada diante de um texto, dentro dessa concepção linguística.
O leitor será um agente ativo nesse exercício, construindo sentido e considerando todas as
informações possíveis a partir do texto. Todo conhecimento é valorizado e considerado no processo
de interação com o texto, dentro desta perspectiva e neste contexto de ensino, em que se propõe a
formação de sujeitos capazes de atuarem criticamente no meio em que vivem.
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Desenvolvimento
As atividades do projeto Trabalhando com as TICs na escola: caminhos para a formação de
professores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Curso de Letras –
Habilitação Português e Inglês da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul começaram a ser
realizadas em março de 2015. Os trabalhos foram iniciados com discussões entre o grupo de
acadêmicos bolsistas a respeito da avaliação das atividades realizadas anteriormente nas unidades
escolares, com seus pontos positivos e negativos, e sobre a abordagem dos multiletramentos na
escola. Após o conhecimento das problemáticas e a compreensão da proposta de uso das TICs
(Tecnologias da informação e comunicação) em sala de aula, desenvolvemos um questionário com
34 perguntas a fim de aplicá-lo na escola parceira do projeto PIBID. A aplicação dos questionários
ocorreu no período noturno entre duas turmas do primeiro ano do ensino médio. Os alunos, em sua
maioria, não sentiram dificuldade em responder as perguntas.
Aplicados os questionários, começamos a quantificar os dados obtidos através das perguntas. Entre
as duas turmas do primeiro ano do ensino médio em que os questionários foram aplicados, notavase uma grande diferença entre seus alunos. Na turma 1, encontravam-se adultos com mais de 30
anos de idade presentes entre os mais jovens, de 15 a 23 anos. Na turma 2, encontravam-se somente
jovens, com maioria acima dos 17 anos e abaixo dos 26 anos. Ambas as turmas se mostraram
heterogêneas em seus gostos e atividades diárias, porém, as duas turmas contavam com alunos que
faziam pleno uso de aparelhos digitais e conexão diária com a internet, por diferentes meios.
Uma vez quantificados os dados dos questionários, começamos a produzir uma proposta que se
enquadraria àquela turma escolhida para atuarmos, no caso, ficamos com a turma 2. A intenção era
produzir uma proposta que estimulassem os alunos a se questionarem sobre suas realidades. Com
uma cuidadosa pesquisa na internet, procurando materiais para acrescentar à proposta, achamos
um curta-metragem de animação brasileiro chamado A Ilha, de Alê Camargo, que colocava em pauta
a nossa vida em meio ao caos urbano atual. A partir da escolha do curta e de outros textos
multimodais, desenvolveu-se toda a sequência didática.
A proposta didática desenvolvida se propunha a utilizar da metáfora, figura de linguagem usada no
curta-metragem A Ilha assim como também as metáforas utilizadas na vida cotidiana dos alunos para
questionar o protagonismo dos jovens e, através dos questionamentos levantados, incentivar a
produção de textos multiformes com os alunos. Segundo o dicionário online Michaelis, metáfora é
“emprego de uma palavra em sentido diferente do próprio por analogia ou semelhança”, a partir dessa
definição, começamos a analisar as referências a que o filme se propôs a fazer. No curta-metragem
A Ilha, um jovem fica preso em um canteiro central de uma grande avenida, tomada por carros em
circulação constante. De forma cômica e curiosa, os carros apresentam tons escuros de azul,
simulando o mar, fazendo com que a situação do rapaz preso na ilha seja comparada com a de um
náufrago. O personagem passa por diversas situações dentro da ilha, assim como a falta de
alimentação, a solidão, os questionamentos e, por fim, a solução para sair daquele local. O curta traz
a questão da urbanização e as situações que nos cercam diariamente, convidando-nos a nos colocar
dentro da nossa ilha individual e analisar as coisas que nos cercam e que, talvez, nos mantêm presos
em uma determinada realidade. O protagonismo é evidenciado no momento em que, de forma
caricata, uma ajuda sobrenatural auxilia o jovem a pensar na instalação de um semáforo na avenida
para ele conseguir atravessá-la e sair da ilha.
A primeira aula ocorreu no dia vinte de agosto de 2015 e teve como principal objetivo a apresentação
do curta-metragem. A aula 1 foi aplicada na sala de vídeo e começou com uma breve apresentação
nossa e do projeto PIBID. Deu-se continuidade com a exibição do curta-metragem A Ilha que se seguiu
com um debate sobre os pontos mais importantes do curta, promovendo correlação com o que o vídeo
apresentava a nós, fazendo uso da metáfora. Houve uma explicação e exemplificação do que é
metáfora e deu-se continuidade ao debate até o término da aula. Nessa primeira aula, observamos
uma média de vinte e três alunos na sala e, embora agitados, ficou clara a participação animada dos
alunos, mostrando interesse pelo assunto da metáfora e da questão principal que é sobre fatos que
cercam a vida do jovem contemporâneo. Toda prática docente foi focada na reflexão, perguntas e
respostas provindas dos próprios alunos.
O segundo encontro deu-se no dia vinte e sete de agosto de 2015 e tinha como proposta a confecção
de cartazes pelos alunos, retratando suas realidades e os fatos que os cercam diariamente, fazendo
paralelo ao assunto discutido pelo curta-metragem exibido na aula anterior. O tempo de aula,
cinquenta minutos, foi pouco para realizar a atividade com cuidado, permitindo que apenas três
grupos, entre os cinco formados, apresentassem seu trabalho naquela aula. Nesse dia, a chuva e o
frio fizeram com que a quantidade de alunos diminuísse em comparação com a aula passada, mas
tal fato não impediu a realização da atividade planejada.
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A terceira aula aconteceu no dia três de setembro de 2015 e foi realizada na sala de informática. O
objetivo era que os alunos pesquisassem na internet temas recorrentes à juventude brasileira e
reportagens que mostrassem a realidade dos jovens. No fim da aula, orientamos os alunos que,
durante uma semana, fizessem um vlog diário, um compilado de vídeos em que eles relatassem todas
as experiências ocorridas diariamente e que trouxessem o vídeo na próxima aula. Formaram-se
grupos para a realização desta atividade e nos minutos finais da aula, foram tiradas as dúvidas
restantes. Nesse dia, os alunos estavam muito agitados e alguns não conseguiam se conectar à
internet para fazer as pesquisas. O tempo de aula voltou a ser um problema, principalmente porque
levou tempo para fazer os alunos se acalmarem e iniciarem as pesquisas solicitadas. Também
notamos a presença de alguns alunos pela primeira vez na aula e a ausência de outros, mas ainda
mantendo a média de 23 alunos que frequentavam as aulas regularmente.
O quarto dia de aplicação da sequência foi em dez de setembro de 2015 e também foi realizado na
sala de informática. Começamos perguntando sobre os temas pesquisados na aula anterior e
seguimos com um debate sobre os temas escolhidos. Doenças sexualmente transmissíveis, violência
doméstica, gravidez, drogas e maioridade penal foram os temas abordados e todos renderam bons
questionamentos por parte dos estudantes que se mostraram interessados em debater tais assuntos.
O dia também estava chuvoso, o que resultou na ausência de boa parte dos alunos e impossibilitou
a edição dos vlogs solicitados na aula anterior. Alguns alunos que estavam com os vídeos não
compareceram, outros esqueceram e os que fizeram mostraram o resultado parcial para nós, os
professores. Os alunos foram relembrados sobre os vídeos e sobre a apresentação deles que deveria
ocorrer na próxima aula.
O quinto dia de aula ocorreu em dezessete de setembro de 2015 e foi aplicado na sala de vídeo.
Nessa aula, houve a apresentação dos vlogs dos grupos. Os vlogs tinham como objetivo retratar o
cotidiano dos jovens daquela turma, evidenciando, agora, a realidade mais próxima dos alunos. Os
vídeos apresentados tiveram a escola como pano de fundo, mostrando aos alunos o quanto ela faz
parte do cotidiano atual dos jovens. Situações como lazer, desemprego e conectividade com as redes
sociais ganharam destaque nos vídeos apresentados. Esses temas serviram de base para o debate
que procurou elucidar aos alunos as realidades em que eles estão inseridos e no potencial que eles
têm de tentar mudar aquilo que não os agrada, ressaltando seu protagonismo perante as
preocupações e desafios diários por eles enfrentados.
O sexto e último encontro foi realizado no dia primeiro de outubro de 2015 e teve como objetivo
concluir todas as propostas e discussões realizadas durante todas as seis semanas. Após uma breve
retomada do que foi feito nas cinco aulas anteriores, apresentamos dois exemplos de pessoas que
foram protagonistas de suas histórias, um deles sendo um personagem de um filme de ficção e o
outro sendo um rapaz brasileiro com história de vida real. Em seguida, os alunos foram incentivados
a confeccionar um cartaz, assim como na segunda aula, porém tendo como finalidade expor o futuro
que eles desejavam ou idealizavam para suas vidas. Nessa aula, fomos surpreendidos pelo pouco
número de alunos em sala, cerca de 15, e a aparência desmotivada dos mesmos. Mas diante da
proposta da confecção dos cartazes, todos participaram ativamente, mostrando bastante interesse
pela atividade. Terminados os cartazes, cada grupo apresentou para a turma seu trabalho e o que era
representado por meio das imagens. Alguns grupos usaram metáforas para intitular seus trabalhos e
outros usaram de pequenas frases para a implementação do produto final. O cartaz mais interessante
foi produzido pelo aluno que se mantinha tímido na sala de aula, mas que, nesta aula e em companhia
de sua colega, participou confeccionando e falando sobre seu cartaz. O cartaz expôs a expectativa
que eles tinham para o futuro na área profissional. Os alunos acrescentaram a frase “Aquele que não
luta para ter o futuro que quer deve aceitar o futuro que vier” colando figuras de diversos profissionais.
O objetivo do cartaz era falar sobre eles serem protagonistas de suas vidas lutando pela profissão dos
sonhos, a profissão desejada individualmente. O cartaz fechou a proposta do projeto: os jovens como
protagonistas de suas vidas, de seus futuros. Após todas as apresentações, faltando poucos minutos
para o término da aula, concluímos toda a proposta elaborada, explicando a finalidade de todas as
atividades realizadas, logo depois agradecemos o carinho e o apoio dos alunos que se mostraram
saudosos com o que realizaram.
Considerações Finais
A proposta didática elaborada e aplicada na turma de primeiro ano do ensino médio mostrou-se
desafiadora e engrandecedora, assim como todo o projeto PIBID, que realmente consegue fornecer
aos alunos de licenciatura uma inserção real e participativa na educação pública. O programa PIBID
possibilita um enriquecimento muito grande para os alunos participantes e proporciona uma
experiência de iniciação à docência capaz de superar medos, quebrar pré-conceitos e situar-nos na
realidade escolar e no contexto do aluno.
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Quanto à aplicação do projeto elaborado, constatamos alguns percalços durante as semanas em que
a sequência foi executada. O maior problema foi a falta de frequência regular dos alunos matriculados
na turma trabalhada. Não conseguimos trabalhar com um grupo fixo de alunos durante as seis aulas
por conta das ausências nos dias letivos. O horário de aula, de 50 minutos, também foi um problema,
uma vez que aulas que envolvem mais atividades dinâmicas demandam mais tempo de preparação
e instrução dos alunos. No período noturno, os alunos apresentam pouca disposição para estudar, já
que muitos trabalham durante o dia todo ou fazem algum tipo de curso, o que dificulta a atuação do
professor, assim como também a concentração e a participação do aluno limitando seu rendimento
e envolvimento nas atividades.
Apesar das dificuldades, o projeto aplicado em sala mostrou-se bem oportuno para os alunos do
primeiro ano do ensino médio e resultou em trabalhos sinceros sobre a realidade dos alunos e relatos
cheios de esperança de uma vida melhor. Como previsto, os alunos se expressaram por meio de
diferentes formas de textos. Eles produziram cartazes, vídeos, debates e frases, utilizando de suas
experiências de vida, para discutirem as possíveis soluções para enfrentar as problemáticas
levantadas.
A intenção de despertar nos alunos uma atitude reflexiva, o interesse pelo debate e provocar
discussões acerca de temas que eles lidam em seu cotidiano foi alcançada. Em todas as discussões,
os alunos se mostraram confortáveis em opinar sobre os assuntos abordados e desejosos de mais
momentos de exposição de ideias. As duas atividades de produção textual, em forma de cartaz, com
figuras e textos escritos revelaram um ponto forte naquela turma. Com total participação, os alunos
mostraram identificação com o trabalho expositivo realizado com imagens e frases. A única
resistência percebida foi por conta da timidez, na apresentação oral para a turma, mas com um breve
e devido incentivo por parte dos professores, a apresentação ocorria de forma natural e obstáculos
foram vencidos pelos alunos tímidos.
Cada aluno foi incentivado a ler diversos tipos textuais, interpretando e compreendendo textos
multimodais e outros através de ferramentas midiáticas e convencionais. Desta forma, foi
compreendida a funcionalidade da linguagem por meio do manuseio de suas diversas representações
dando origem ao exercício da reflexão e da cidadania de forma autônoma e crítica.
De modo geral, toda a execução do trabalho culminou em um resultado positivo e muito satisfatório.
Desde as reuniões de planejamento e conhecimento do programa PIBID, a elaboração e aplicação
dos questionários na escola, a criação da proposta didática e sua execução em sala de aula. O
desenvolvimento do projeto proporcionou leituras e produções com misturas de linguagens e mídias,
manuseando e atuando com várias ferramentas e letramentos multissemióticos. Acreditamos que
todas as experiências adquiridas nos oito meses de projeto foram de grande valia para nós,
graduandos de Letras, e para os alunos do ensino público, da escola Estadual Heitor Villas Lobos de
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Referências
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial,
2012.
DICIONÁRIO
online
Michaelis,
UOL.
Disponível
em:
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=met%E1fora> Acesso em 15 de outubro de 2015
CAMARGO, Alê. A Ilha. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_ilha8942> Acesso
em 15 de outubro de 2015
BOLITE FRANT, Janete. O uso de metáforas nos processos de ensino e aprendizagem da
representação
gráfica
de
funções:
o
discurso
do
professor.
http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_30/metaforas.pdf > Acesso em
29 de agosto de 2015.
Data de postagem do trabalho: 10/19/2015 10:46:37 AM

Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
277

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

O software K-Turtle na construção da definição de quadrado e
retângulo: um relato de experiência
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Em 2014 iniciou-se o grupo do PIBID (Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação à Docência) no
município de Costa Rica – MS pela UAB- UFMS (Universidade Aberta do Brasil) com o objetivo de
analisar o conteúdo aplicado em sala de aula e desenvolver atividades interativas em matemática
com ajuda de um software para ser trabalhado com a turma de aproximadamente 30 alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vale do Amanhecer no referido município.
O software escolhido para o desenvolvimento do primeiro projeto do grupo foi o K-Turtle, pois o mesmo
é compatível com o sistema operacional Linux, utilizado na escola. Dessa forma, adaptamos as
atividades que inicialmente seriam realizadas no SuperLogo para o K-Turtle.
O software K-Turtle é um programa educacional de ambiente simples de programação em que
disponibilizam todas as ferramentas parecidas com a do SuperLogo a partir da interface com os
usuários. O software permite a tradução dos seus comandos com ajuda de uma tartaruga virtual.
Com este software (K-Turtle) foram realizadas as seguintes atividades: primeira atividade sendo
familiarização com software K-Turtle e seus comandos; a segunda atividade propondo a construção
da figura geométrica o quadrado; na terceira atividade foi proposta a construção de um retângulo
qualquer e na quarta atividade, que acabou não sendo realizada, iríamos propor a construção de um
quadrado dentro de outro quadrado.
Isto posto, coloca-se como objetivo deste texto apresentar e discutir os planejamentos, a experiência
que podem ser desenvolvidas nesse tipo de software, especificamente no K-Turtle, para problemas
envolvendo o ensino da matemática. Nosso foco será o desenvolvimento das três primeiras
atividades.
Fundamentação teórica
K-Turtle
O Software K-Turtle é um Programa livre que roda no Sistema Operacional Linux. Foi criado com o
intuito educacional, com programação simples e ferramentas similares com as do SuperLogo, pois é
seu descendente e tem como base de programação a tartaruga virtual. Seu movimento depende do
comando que o usuário emite utilizando distância e direção.
O K-Turtle é um programa educacional de ambiente simples de programação. Suas ferramentas
permitem a tradução dos seus comandos com ajuda de uma Tartaruga, que tem papel principal no
ambiente em que o usuário emite seus comandos e a tartaruga desenha a imagem na área de
trabalho.
O programa possui alguns recursos interessantes, tais como: um ambiente integrado com o
interpretador de TurtleScript (linguagem do programa), um editor, uma área de desenho e outras
ferramentas, tudo num único aplicativo (sem dependências extras) e a capacidade de traduzir os
comandos do TurtleScript com a plataforma de traduções.
O usuário define os comandos e a tartaruga os executa. Por exemplo: para que a tartaruga virtual
“ande” alguns passos para frente é necessário utilizar o comando “parafrente” atribuído uma
quantidade de passos, por exemplo: “parafrente 20”, e se o usuário quiser que ela vire à esquerda,
por exemplo, ele usa o comando “paraesquerda” utilizando uma unidade de medida em graus, dando
o seguinte comando “paraesquerda 90”.
Os conceitos de abstração e programação são compreendidos sem a necessidade de conhecimentos
especiais sobre programação de computadores. O que o aluno necessita aprender são os comandos
que especificam os ângulos e as distâncias a percorrer, além das configurações de cor, tela e posição.
Portanto, com a descrição acima, este software é um dos tantos que permitem o uso da programação
de computadores como auxílio do professor no desenvolvimento de atividades matemáticas para
serem desenvolvidas em salas de aula com seus alunos.
TurtleScript
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Conforme Breijs, Mahfouf, Piancetini (2009 pg. 7)
A TurtleScript, a linguagem de programação usada no K-Turtle, é inspirada por alguns dos conceitos
fundamentais da família de linguagens de programação do Logo. A primeira versão da linguagem de
programação do Logo foi criada por Seymour Papert do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT
em 1967 como uma alternativa à linguagem de programação LISP. Desde então foram lançadas
várias versões do Logo. Em 1980, o Logo foi ganhando adeptos, com versões para o MSX,
Commodore, Atari e sistemas IBM PC. Estas versões eram principalmente para fins educativos. O MIT
ainda mantém um site sobre o Logo; que pode ser acessado em página que contém uma lista de
diversas implementações populares da linguagem.
O TurtleScript compartilha uma funcionalidade que é encontrada em muitas outras implementações
do Logo: a capacidade de traduzir os comandos, de modo a adequar-se ao aluno. Esta funcionalidade
permite simplificar aos alunos que tenham pouco ou nenhum conhecimento de Inglês para
começarem a aprender. Além desta funcionalidade, o KTurtle tem muitas outras funcionalidades que
permitem facilitar aos alunos a experiência inicial com a programação.
Uso de tecnologia em sala de aulas de matemática
As atividades desenvolvidas buscaram desenvolver a exploração do software, e investigação dos
conceitos e definições do quadrado e retângulo. Nesse sentido, buscamos um uso da tecnologia
educacional como uma alternativa pedagógica para as aulas de matemática. Borba, Scucuglia e
Gadanidis (2014) discutem formas de se explorar novos recursos tecnológicos. Para os autores:
[...] é fundamental explorarmos não somente os recursos inovadores de uma tecnologia
educacional, mas a forma de uso de suas potencialidades com base em uma perspectiva
educacional. Em nosso caso, exploramos a noção de experimentação com tecnologias ao
buscarmos atribuir um design experimental a uma atividade matemática. Dessa forma,
buscamos formar cenários de investigação matemática, ou seja, um ambiente heurístico, de
descobertas, de formulação de conjecturas acerca de um problema e busca por possíveis e
diversificadas soluções (BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014, p. 49-50).

Assim, entendemos que mais importante do que usar ou não uma tecnologia é pensar o “como
utilizar”. É nesse sentido que buscamos realizar nossa intervenção.
Planejamento
Objetivos das atividades
•
Reconhecer a propriedade do quadrado e do retângulo de possuir os quatros ângulos internos
de 90°;
•
Reconhecer as propriedades do quadrado de ter os quatro lados congruentes.
•
Fazer do aluno um agente ativo e participativo no aprendizado da geometria.
Nossa intenção era levar os alunos para sala de tecnologia, para aplicar atividades usando o software
K-Turtle, baixado e instalado anteriormente nas máquinas. As atividades foram planejadas da
seguinte forma:
Atividade 1: Atividade livre para os alunos se familiarizarem com o software e seus principais
comandos.
Foi disponibilizado um computador para cada dois alunos, e deixamos que eles descobrissem os
comandos, após alguns minutos, tendo ou não êxito, demos algumas sugestões. Por exemplo, é
possível dizer que a tartaruga recebe os comandos de um robô e então levamos os alunos a
imaginarem um robô e o que diriam a ele para que se movesse. Com isso, acreditávamos que eles
iriam conseguir chegar aos comandos para frente (PF) e para trás (PT), movimentando a tartaruga e
percebendo que ela necessita de uma medida para se mover.
Esperávamos que os alunos utilizassem números pequenos onde não perceberiam o movimento da
tartaruga, então os levaríamos a imaginarem uma tartaruga e como seus passos são curtos. Assim
haveria a necessidade de aumentar a quantidade de passos para uma medida maior.
Atividade 2: Para esta atividade eles deveriam ter algumas noções adquiridas na atividade anterior
de como movimentar a tartaruga. Foi sugerido a eles que construíssem um quadrado.
Primeiramente questionamos como é um quadrado, imaginando que as crianças possivelmente
saberiam de uma das propriedades da figura (possui os quatro lados iguais). Então levantaríamos
alguns questionamentos como: O quadrado também é um retângulo? Quais são as definições do
quadrado?
Os alunos também poderiam responder que não é um retângulo e dizer que possuir os quatro lados
é o suficiente para definir o quadrado. Neste caso apresentaríamos o losango e novamente
questionaríamos se é ou não um quadrado já que possuem os quatro lados iguais.
Sabendo que os alunos são de 6º ano e que não possuíam um conhecimento aprofundado de
geometria, provavelmente não saberiam que o ângulo interno de um quadrado é igual a 90 graus.
Provavelmente fariam tentativas de erros e acertos, até que conseguissem virar a tartaruga para a
direção exata e nós iríamos orientá-los, neste caso, para que observassem a janela de comando e
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analisassem os dados digitados anteriormente, e poderiam assim descobrir o ângulo interno do
quadrado somando as suas tentativas.
Figura 1 – Interface do software K-Turtle
.
Ao longo do desenho poderia haver erros, surgindo a dúvida de como corrigir, ou seja, como apagar o
traço feito incorretamente. Neste momento poderíamos levantar a questão de uma situação em que
um aluno que desenha no papel e lápis e comete um erro, o que ele faz para corrigir? E questionar o
que fariam, que comandos diriam ao robô para corrigir o erro. Assim, acreditamos que surgiriam erros
e acertos, até que sentissem a necessidade de um comando simulando uma borracha.
Após usarem a função “useborracha” os alunos deveriam voltar ao “lápis” surgindo então mais uma
dúvida. Poderíamos levar os alunos a mais um questionamento: do que o robô precisa? Qual a ordem
que devemos dar a ele? Como dizer a ele esse comando? Havendo várias tentativas até que consigam
o comando “uselápis”.
Atividade 3: Foi solicitado que eles construíssem um retângulo qualquer.
Com os conhecimentos adquiridos no exercício anterior os alunos já saberiam como conduzir a
tartaruga e as instruções dadas seriam apenas em relação a como é o retângulo.
Primeiramente questionamos os alunos sobre de como é a figura do retângulo. Possuem os quatro
lados iguais? O que diferencia o retângulo do quadrado? O retângulo é um quadrado?
As possíveis respostas seriam que: não possuem os quatro lados iguais e sim dois lados iguais e dois
diferentes, poderíamos então apresentar um paralelogramo e questionar se é um retângulo, já que
possui uma de suas propriedades (dois pares de lados paralelos).
Se dissessem ainda que o retângulo é um quadrado, pegaríamos uma figura que o representa e
mostraríamos que o retângulo é um quadrilátero, mas não é um quadrado, orientando que o retângulo
tem lados paralelos de mesma medida e quatro ângulos retos.
Atividade 4: Seria apresentado um quadrado dentro de outro quadrado.
Apresentaríamos aos alunos desenho com o formato do retângulo e do quadrado feito em papel E.V.A
e, com estas duas imagens, mostraríamos a formação dos ângulos e definiríamos suas propriedades,
como o fato de que todo quadrado pode ser um retângulo por possuir seus lados paralelos com as
mesmas medidas e por ter os quatro ângulos retos, mas que nem todo retângulo pode ser um
quadrado, pois seus estremos podem ser paralelos, mas suas medidas podem ser diferentes.
Poderíamos usar o conceito da metade para construção do quadrado dentro do outro quadrado,
sugerindo aos alunos o comando à tartaruga a andar a metade da distância da construção do primeiro
quadrado.
Resultados da aplicação do projeto
Para a realização deste projeto foi necessário primeiramente observar a turma em que iríamos
trabalhar para o desenvolvimento do mesmo com a ajuda de conteúdos que estavam sendo
ministrados em sala de aula. Nas aulas seguintes interagimos com os estudantes observando suas
dificuldades nas atividades dadas, assim podendo dar o suporte aos aprendizes nas suas dificuldades
e nos embasando em quais são os pontos que teríamos que melhorar para que compreendessem
melhor o conteúdo.
Após a observação em sala de aula, fomos conhecer o laboratório de informática onde iríamos
desenvolver primeiramente o projeto com o software Superlogo, porém este programa não pôde ser
utilizado na apresentação devido ter queimado algumas máquinas na escola de apresentação, logo
obtivemos a dificuldade para a reinstalação do software Superlogo, por causa das mudanças de
configurações dos computadores. Tendo então como uma nova opção o Software K-Turtle que é o
mais similar ao Superlogo, assim sendo instalado novamente o novo programa em todos os
computadores.
Partimos para a construção das figuras geométricas que iriam ser utilizadas como material auxiliar
(figuras construídas em E.V.A), junto com a apresentação do software, onde foram construídas as
seguintes figuras: o quadrado, o losango, o retângulo e o paralelogramo.
Iniciamos a apresentação abrindo uma discussão referente às definições do quadrado (deve conter
os quadros lados iguais e os quatros ângulos internos retos), retângulo, (que contém os lados opostos
paralelos e os quatro ângulos internos retos) e quadriláteros (são figuras geométricas planas que
possuem quatro lados), utilizados para verificar o nível de conhecimento dos estudantes. Foram
apresentados exemplos das figuras geométricas para tirar dúvidas aos que apresentaram
dificuldades. Apresentamos as figuras juntas e pedimos para diferenciá-las umas das outras, depois
que diferenciaram, perguntamos as definições de cada uma das figuras, feito isso, esclarecemos as
dúvidas sobre as definições.
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Neste momento formaram duplas para acesso aos computadores e para realizar as atividades
propostas. Apresentamos o programa K-Turtle e desafiamos todos em sala com a primeira atividade
que era livre para os alunos se familiarizarem com software e com seus principais comandos.
Deixamos livres alguns minutos para verem se iriam ou não conseguir os movimentos, alguns
conseguiram os movimentos clicando na barra de ajuda do software, outros não obtiveram nenhum
movimento se desinteressando da atividade.
A partir dos minutos dados começamos a sugerir maneiras de comando da tartaruga, para pensarem
que a tartaruga seria um robô em que eles deveriam dar comandos para a locomoção da mesma.
Para o melhor entendimento dos alunos nos posicionamos dizendo que éramos um robô, e que
deveriam falar o que o robô deveria fazer. Isto facilitou a compreensão.
Os alunos que conseguiram compreender notaram que se mandassem a tartaruga caminhar
pequenas quantidades de passos quase não percebiam seus movimentos, então jogaram valores
maiores, onde alguns fizeram a tartaruga até sumir por dar o número de passos elevado.
A segunda atividade era a construção da figura geométrica quadrado, onde alguns já possuíam o
conhecimento dos comandos por ter feito na atividade anterior e descoberto uma ajuda no software
como alguns comandos PD (para direita), PF (para frente), DE (direita e esquerda) e etc., concluindo
em minutos a atividade proposta.
Nesta atividade alguns obtiveram dificuldades por não conhecer ou não se lembrarem dos ângulos
da figura proposta (o quadrado). Com a imagem da figura em E.V.A, foi mostrado o ângulo do
quadrado, e definido o porquê é considerado ângulo reto. A maioria dos alunos que estava com
dificuldades conseguiu concluir a atividade após a intervenção. Percebemos, no entanto, diferenças
extremas na realização da atividade, observando o desempenho de dois alunos D.I da turma, sendo
uma menina e um menino, em que a menina desenvolveu sua atividade em pouco tempo, mas o
menino apresentou dificuldades e não conseguiu completá-la sem o auxílio dos pibidianos que
estavam presentes. Estas dificuldades já eram por nós esperadas e estávamos preparados para o
devido auxilio.
Na terceira atividade foi proposta a construção de um retângulo qualquer. Com os conhecimentos
adquiridos nos exercícios anteriores os alunos já conseguiam conduzir a tartaruga e seus
questionamentos foram de como era o retângulo. Então recorremos às figuras geométricas em E.V.A.,
onde puderam observar a diferença entre o retângulo, o quadrado e o paralelogramo. Não tiveram
dificuldade para a realização desta terceira atividade.
Estava sugerida a quarta atividade, que seria a construção do quadrado dentro de outro quadrado,
mas esta atividade não foi realizada pela falta de tempo (hora/aula) no dia, sendo remarcada para a
semana seguinte, porém a mesma não foi realizada devido à indisponibilidade do laboratório e
semanas de provas finais.
Estas atividades foram desenvolvidas para exploração de tecnologia digital, sendo uma alternativa
pedagógica para o ensino da matemática em sala de aula, por ser algo inovador que possibilita novas
experiências aos alunos.
Considerações finais
Concluímos que o projeto apresentando foi muito bom para o nosso aprendizado em sala de aula,
mas percebemos que poderíamos ter explorado mais os conhecimentos dos alunos pois eles tinham
potencial para isto. Gastamos muito tempo com o ensino dos comandos e a forma de locomoção da
tartaruga, assim finalizamos o projeto com novas ideias para a utilização deste software para ajudar
no ensino e na aprendizagem dos conteúdos matemáticos.
E diante dos recursos tecnológicos percebemos o quanto a tecnologia digital podem nos favorecer na
questão de atividades pedagógicas para ser utilizadas em salas de aulas de matemática, pois a
tecnologia permite uma exploração de alternativas para o ensino dessa disciplina.
Percebemos o quanto é enriquecedor o trabalho em grupo, pois o desenvolvimento das atividades
desse artigo proporcionou questionamentos pedagógicos para o ensino da matemática em sala de
aula. Assim favorecendo o aprendizado da cada pibidiano envolvido no projeto.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A atividade foi realizada na sala do 2° ano A, durante a aula de raciocínio lógico a pedido da
professora regente, já que estava previsto em seu planejamento. O objetivo da aula foi estudar de
maneira mais prática a fórmula de P.G, o material escolhido para isso foi o jogo Torre de Hanói, pois
acreditamos que isso envolverá os alunos, segundo Huizinga (2000, p.24):
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados
limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e
de alegria e de uma consciência de ser diferente da "vida quotidiana".

Além de que a fórmula que mostra a quantidade mínima de movimento está relacionada a P.G. Para
a realização da aula dividimos a turma em grupos de três alunos cada, já durante o desenvolvimento
a professora permaneceu em sala e participou juntamente com os alunos.
A ideia principal foi de aliar o conteúdo já ministrado P.G com o jogo Torre de Hanói, explorando a
metodologia de investigação que é importantes na aprendizagem do aluno, estimulados a encontrar
a resposta que desejam, segundo Oliveira, Segurado e Ponte (1998, p.03):
As investigações matemáticas caracterizam-se, igualmente, pelo estimulo que fornecem ao
aluno para este justificar e provar as suas afirmações, explicitando matematicamente as suas
argumentações perante os seus colega e o professor juntamente com resolução problemas,
que só aprendida através da prática, segundo Polya (1978,p.03).

A resolução de problemas é uma habilitação prática como, digamos, é a natação. Adquirimos qualquer
habilitação por imitação e pratica. Ao tentarmos nadar, imitamos o que os outros fazem com as mãos
e os pés para manterem suas cabeças fora da água e, afinal, aprendemos a nadar pela pratica da
natação. Ao tentarmos resolver problemas, temos de observar e imitar o que fazem outras pessoas
quando resolvem os seus e, por fim, aprendemos a resolver problemas, resolvendo-os.
Durante a realização da atividade todos os alunos participaram, despertando assim um interesse
maior em saber P.G e gravar sua formula. A vontade de vencer o jogo fez com que os alunos
demonstrassem um interesse maior em aprender.
Atividade desenvolvida no projeto Torre de Hanói
Figura 1 Jogo Torre de Hanói
No dia 10 de Junho de 2015 ministramos a aula de Raciocínio Lógico, onde se foi trabalhado
Progressão Geométrica através da Torre de Hanói. O motivo de se ter escolhido a torre de Hanói é o
fato de que a formula 2n – 1 é provinda da soma de uma Progressão Geométrica, sabe-se que em
uma P.G a soma de seus termos equivale a, [a×(q^n-1) ]/(q-1) , onde “a” é o primeiro termo e “q” é
a razão. Temos então q = 2 e a = 1, assim temos que:
([a×(q^n-1)])/(q-1) = ([1×(2^n-1)])/(2-1) = 2n – 1.
Neste dia começamos a aula da seguinte maneira, pedimos para que os alunos sentassem em trio e
distribuímos as Torre de Hanói juntamente com sua história.
Em seguida explicamos objetivo do jogo que consiste em conduzir todos os discos de uma haste
lateral até outra haste, para isto os alunos devem obedecerem as seguinte regras:
Mover só um disco de cada vez
Um disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor
Pedimos, primeiramente, para os alunos realizarem a jogada com 4 discos e contar contassem a
quantidade de movimento que realizaram, depois que terminaram com 4 discos pedimos que
fizessem com 5 para ver se assim eles notariam a quantidade de movimento mínimos possível.
Enquanto isso, auxiliamos e acompanhamos o desenvolvimento de cada grupo.
Número de discos
1
2
3
4

Quantidade mínima de movimentos
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5
Figura 2 Tabela de Movimentos
Depois que os alunos terminaram de anotar a quantidade de movimentos questionamos se há uma
quantidade mínima de movimentos para cada número de discos, com isso a sala ficou dividida, pois,
para alguns não era possível saber ao certo a quantidade de movimento. Depois de fazer este
questionamento fomos até o quadro e apresentamos a fórmula, (T(n) = 2n – 1), onde:
T(n)é a quantidade mínima de movimentos;
né o número de disco;
1que vem da fórmula, ([a×(q^n-1)])/(q-1) .
Explicando que a formula é provinda de uma P.G, em seguida passamos os seguintes
exercícios para que os mesmo resolvessem utilizando a fórmula:
(T(n) = 2n – 1).
Quantos discos se usa em:
7 movimentos
127 movimentos
Se você jogar com 10 discos, qual será a quantidade mínima de movimentos que você
realizará até terminar o jogo?
Durante a resolução do exercício 1 item a, os alunos tiveram dificuldades para encontrar o valor de n,
então resolvemos no quadro juntamente com eles, mostrando que há duas formas para se resolver.
1° Resolução feita:
T(n) = 2n – 1
2n - 1 = 7
2n = 7+1
2n = 8
log 2n = log 8
n. log 2 = log 8
n = log 8 / log 2
n=3
2° Resolução feita:
T(n) = 2n – 1
2n - 1 = 7
2n = 7+1
2n = 8
2n = 23
n=3
Explicamos para os alunos que isso só é possível quando as bases dos expoentes forem iguais, caso
contrário não seria possível.
Com as duas maneiras de se resolver feitas os alunos começaram a resolver a atividades, mas alguns
alunos ainda tiveram dificuldade em relação a exponenciação, segundo Bianchini e Puga (2006)," os
estudantes apresentam no ensino superior dificuldades com esse conteúdo " e fatoração, segundo
Lima (2001)," após a sua apresentação no Ensino Fundamental a fatoração é quase que esquecida
não sendo aplicada no Ensino Médio”, vendo a dificuldade dos alunos nos dividimos e a medida que
eles nós chamavam íamos até as suas carteiras.
Figura 3 Desenvolvimento da Atividade
À medida que os alunos iam resolvendo as atividades o interesse aumentava, mas como só tínhamos
um tempo não foi possível explorar mais conhecimentos, algo que prejudicou a aula trabalhada.
Considerações finais
Durante a realização desta atividade foi possível perceber que durante uma aula tradicional a
participação dos alunos é muito pouca, mas durante uma aula diferenciada foi possível ver que os
mesmos foram participativos e que essa forma de se trabalhar envolve todos os alunos.
Pudemos observar que a maioria dos alunos conseguiu relacionar a atividade com o conteúdo já
ministrado, demonstrando resultados significativos para nós.
Essa experiência dentro de sala de aula como professor da sala, foi muito importante, ainda mais
trabalhando metodologias de investigação e resolução de problema, tivemos que saber como
estimular os alunos para que eles sentissem motivação e ao mesmo tempo passar segurança do que
estávamos querendo desenvolver com eles.
Esperamos com atividade diferenciada, aproximar ainda mais os alunos das metodologias de
investigação e resolução, mostrando para eles que é possível estudar conteúdos que para eles são
difícil de maneira mais dinâmica.
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Introdução
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394 de 20.12.1996), em seu artigo 32,
combinado com inciso II, o Ensino Fundamental é obrigatório, tendo como prerrogativa a formação
básica do cidadão. Devendo o educando compreender seu meio social, natural, e a tecnologia. Esse
artigo, revisto em 2006, tem a seguinte redação:
“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do
cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade. [...]”. (BRASIL, 2006)

Partindo dessa premissa, de que o aluno tem direito à educação, ao conhecimento da tecnologia, da
escrita, e ao cálculo, na sua formação como cidadão, usar tecnologia como estratégia de ensino em
aulas de matemática é também atender aos direitos dos alunos.
Além disso, refletir sobre o uso de tecnologias como possibilidade dos alunos amenizarem suas
dificuldades em direção à compreensão da resolução de equações do 1º Grau, nos mobilizou a propor
uma oficina com a utilização de applet sobre esse conteúdo, disponíveis em bibliotecas virtuais.
Para o desenvolvimento dessa proposta, realizamos estudos teóricos sobre o uso de computadores
em sala de aula, de forma que o referencial teórico da atividade que apresentaremos neste artigo são
os estudos de Valente (2005) sobre o ciclo de ações e a espiral de aprendizagem. Esse autor discute
também a formação docente, na qual se deveria articular conhecimentos sobre tecnologias com a
construção do conhecimento específico, em nosso caso, o conhecimento matemático.
A oficina, foco de análise neste artigo, foi realizada com seis alunos do 9º ano da Escola Estadual
Escola Ester Silva, situada em Bela Vista - MS, com duração de 2 h/aula, em período extraclasse. O
objetivo da oficina foi o de oportunizar a alunos com dificuldade, que compreendessem a resolução
de equações do 1º Grau, usando os princípios de igualdade. As dificuldades dos alunos geralmente
surgem pelo fato de muitos professores apenas ensinarem regras, técnicas, sem justificar a
matemática presente na resolução das equações, sem possibilitar que os alunos construam
conhecimento. Os alunos foram selecionados e encaminhados para a oficina pelo professor
supervisor do Pibid na escola.
Após realizado os estudos teóricos, os estudos de dois applet sobre equação do 1º Grau, e elaborado
o planejamento da oficina, realizamos a oficina em setembro de 2015. A seguir apresentamos
estudos do referencial teórico, análise de dados obtidos pela observação da oficina e a partir dos
registros dos alunos.
Aprendizagem e Uso de Computadores
Estamos vivendo em diferentes espaços o impacto do uso da tecnologia digital, que deveria propiciar
mudanças no processo de ensino e de aprendizagem nas escolas.
Compreendendo o ensino como o ato de oportunizar a construção do conhecimento, o computador
pode ser um recurso em potencial nesse processo. Valente (2005) discute a construção de
conhecimentos com o uso do computador a partir da vivência do ciclo de ações: descrição- execuçãoreflexão- depuração.
No ciclo de ações, a descrição tem início a partir do conhecimento prévio que o aprendiz dispõe, em
nosso caso, sobre equações, conhecimento sobre o applet; a execução é ação realizada pelo
computador, sendo o resultado de acordo com o que foi solicitado ao computador; esse resultado
pode ser objeto de reflexão do aprendiz, em que ele ao identificar um erro de conceito ou estratégia,
pode chegar a ação de depuração e então fazer uma nova descrição e iniciar um novo ciclo, e assim
sucessivamente. A cada ciclo o conhecimento é ampliado, segundo Valente (2005), em forma de
espiral ascendente. O professor nesse processo do ciclo é o agente de aprendizagem, desafiando e
orientando o aprendiz.
Pelo ciclo de ações, o computador é um meio para evidenciar parte do conhecimento produzido pelo
aprendiz, revelando a lógica usada por ele na resolução de problemas. No entanto, ainda é exigida do
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professor uma postura de observador, questionando o aluno sobre suas produções, mobilizando-o
para que continue a vivenciar o ciclo de ações, avançando em sua espiral de aprendizagem.
Neste sentido, torna-se importante investir na formação do professor, para que esse articule
conhecimento técnico com o pedagógico, para que ele possa orientar os alunos, cooperando com ele
no processo de construção de conhecimento.
O desafio da oficina que analisamos neste artigo estava no fato de favorecer a construção do
conhecimento dos alunos, sobre equações e o uso dos princípios de igualdade, usando applet ao
vivenciar o ciclo de ações.
Analisando a oficina com applet
O tempo da oficina foi distribuído da seguinte maneira entre o estudo com os dois applet: 1h/aula
para o applet algebra balance scales1 e 1h/aula para o applet solving equation2. O primeiro applet
trata de resolução de equações do 1º Grau, baseado na ideia de equilíbrio entre os dois pratos. A
partir dele é possível encontrar o valor de “x”, retirando “pesos”, primando pelo equilíbrio da balança,
de modo que em um dos pratos da balança se obtenha “x”, e no outro se obtenha unidades
conhecidas; o valor de “x”. O segundo applet explora o registro algébrico da resolução das equações,
em que o usuário descreve cada linha da sua resolução e, ao acionar o botão “enter”, o applet faz a
verificação: se estiver correta a afirmação, o usuário segue na resolução, e se estiver incorreta, ele
pode identificar seu erro na linha e refazer a afirmação até acertar.
No decorrer da oficina, os alunos manifestaram interesse em ambos os applet, e ficaram
maravilhados com o segundo applet de resolução de equações, devido a sua simplicidade e
praticidade na conferência dos resultados.
Os alunos realizaram as atividades planejadas pelo grupo do Pibid, porém alguns deles apresentaram
dificuldades, que serão detalhadas na sequência, tanto na utilização do applet, como na resolução
de equações.
Observamos que os participantes não tinham clareza sobre os princípios da igualdade e seu uso na
resolução de equações. Questionados durante a aula, sobre o que representava uma equação, ou, o
que representava o sinal de igualdade entre as sentenças, respondiam continuamente, para achar o
“x”.
Apenas um dos alunos participantes possuía domínio do processo de resolução de equações do 1º
Grau, porém, assim como os demais, não possuía o entendimento de que uma equação expressa
uma igualdade entre expressões algébricas, e de que todas as manipulações para a busca de solução
de uma equação devem ser realizadas mantendo a igualdade entres os membros da equação.
Para analisar alguns aspectos da aprendizagem dos alunos na oficina, optamos por detalhar o
processo de três alunos do grupo: Isabela, Matheus e Caue.
Matheus e Isabela fizeram o mesmo questionamento ao resolverem a primeira equação proposta por
nós, x+2=5, no applet da balança: “Por que não subtrair apenas o 2 no segundo membro?”. E assim
registraram, como pode ser observado na Figura 1.
Figura 1 – Resolvendo a equação x+2=5 na balança
Fonte: Os autores
Observou-se que esses dois alunos sabiam resolver a equação na folha que lhes havia sido entregue,
porém quando tinham de resolver no applet ou transcrever para a folha suas ações realizadas no
applet, não conseguiam estabelecer relações. Eles não compreendiam a relação entre tirar ou colocar
cubinhos nos pratos da balança, com o objetivo de manter o equilíbrio, e o registro algébrico da
resolução de equações detalhando o uso dos princípios, ou seja, que tirar 3 cubinhos de cada prato
poderia ser registrado com a operação “-3” em cada membro da equação.
Isabela inicialmente perguntou se deveria desenhar a balança na folha para registrar o processo de
resolução de equação.
Outro ponto a ser destacado é que ambos os alunos, ficaram sem ação quando se depararam com a
equação 2x=2, após ter superado o problema mencionado. Os dois perguntaram: Como eu continuo?
O que vou fazer aqui, se não dá para tirar nada daqui!”. Na tentativa de fazer os alunos descobrirem
uma estratégia para resolver esse impasse, foi-lhes sugerido que observassem bem a equação, e foi
questionado como eles a resolveriam se estivessem apenas com papel e caneta. Depois de algum
tempo refletindo, Isabela resolveu na folha algebricamente essa questão. No entanto, não soube
como manipular essa situação no applet.
Ocorre que, pela limitação do applet, o resultado de situações que envolvem divisão é mais difícil de
ser observado, cabendo ao usuário realizar a separação em grupos, levantando momentaneamente
as peças sem as retirar dos pratos, identificando o valor obtido em cada grupo, solução da equação.
Quanto ao aluno Caue, quando foi introduzida a equação 4x = 3x +2 na balança, ele colocou no prato
esquerdo 4 unidades e x, e no outro prato colocou 3 unidades, x e 2 unidades. Ele foi questionado
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sobre quantos x tinha a equação trabalhada, e respondeu que tinha 4. Então foi questionado quantos
x foram colocados no primeiro prato da balança, e ele observou o erro e corrigiu o registro na balança,
Na equação 2x = 2, Caue percebeu que a simples estratégia de tirar cubinhos não era suficiente, não
sabia como continuar no applet da balança. Quando questionado como faria para resolver a equação,
ele começou tirando x do lado esquerdo e uma unidade do lado direito, obtendo o resultado x=1.
Sendo questionado se sabia o valor de x no início da resolução da equação, disse que não, então foi
orientado que sem saber o peso de x não poderia compará-lo com uma unidade, e foi orientado a
dividir em grupos para que pudesse encontrar o resultado e assim o fez.
Na proposta de atividades com o segundo applet, devido à semelhança com os registros que os alunos
realizavam no caderno, eles se identificaram com maior facilidade. Porém, quando o software acusava
que a sentença estava errada não sabiam identificar qual era o erro. Como forma de encaminhá-los
para a identificação de seus erros, era sugerido que observassem a passagem anterior na resolução.
Essa ação foi eficaz, pois os alunos conseguiram identificar erros e corrigi-los.
Resolvendo cada uma das equações propostas, os alunos foram avançando nos registros. Num
momento de descuido, observou-se que o aluno Matheus realizava os cálculos primeiramente na folha
e os conferia no applet. O aluno em questão incorreu nos mesmos erros já identificados no primeiro
applet, tais como: confusão ao isolar a incógnita e usar os princípios aditivo e multiplicativo da
igualdade.
Caue tentou realizar com este applet os registros conforme aprendeu a partir do uso do primeiro
applet. Por exemplo, ao resolver a equação 2x -6 = 4, registrou: 2x -6 +6 = 4 , e o applet acusou erro,
conforme Figura 2.
Figura 2 - Applet Solving Equation
Fonte: As autoras
Questionado sobre o erro, após um tempo percebeu seu erro e acrescentou 6 no segundo membro, e
na linha seguinte escreveu: 2x + 0 = 10, e em seguida 0 = 10. Depois de questionado sobre o possível
erro na linha, ele o identificou e escreveu: 2x=10.
Ao resolver a equação 6x +3 = 2x -2, na primeira tentativa de resolução escreveu: 6x +3 -3 = 2x -2
+3. Ao acusar erro no applet, ele mudou de estratégia e escreveu: 6x +3 -3 = 2x -2 -3. Observamos
que, tendo por base o ciclo de ações, primeiro o aluno descreveu uma solução usando seu
conhecimento prévio, com a execução da descrição no computador, o aluno pareceu refletir ao
observar o erro na linha, assinalado pelo applet, depurou e realizou a segunda descrição.
Algumas Considerações
A partir da realização dessa oficina observamos que a utilização dos applets, além de constituir uma
novidade na rotina dos alunos, serviu para questionar a forma com que exploravam o conteúdo na
sala de aula. Ainda que de forma rápida, o uso dos applets representou uma iniciativa
atrativa/construtiva para esses alunos, e para nós uma forma diferente de ensinar matemática,
constituindo-se um início de aprendizagem do conteúdo pelos alunos. Afinal, muitas dificuldades na
compreensão da resolução de equações do 1º grau foram apresentadas pelos alunos, ao término da
oficina, encaminhando para novas ações no grupo do Pibid.
Outro ponto a ser destacado é que a oficina contribuiu para a aprendizagem dos alunos, em especial
da aluna Isabela, que iniciou a atividade apresentando um nível de dificuldade, e no decorrer foi
superando. A cada erro superado, ela contribuía nas discussões com assertivas que indicavam a
evolução da construção do seu conhecimento.
Quanto às aprendizagens para o nosso grupo do Pibid, percebemos que o exercício efetivo da
docência requer dedicação, atualização constante, e principalmente que o profissional da área esteja
atento aos avanços tecnológicos, favorecendo a formação continuada. O tempo despendido na
preparação da aula serviu para fortalecer o nosso conhecimento pedagógico do conteúdo explorado
e da tecnologia escolhida, itens fundamentais apontados por Valente, primordiais ao sucesso da
nossa profissão como docentes.
O tempo dedicado à aula realizada, conforme planejado, não foi suficiente para que o objetivo
proposto fosse atingido. Teríamos de conhecer mais os alunos participantes, suas dificuldades,
prevendo melhor o tempo e atividades da oficina. Aprendemos que, para o sucesso de uma aula é
fundamental conhecer os alunos, e ter clareza do objetivo da aula, para realizar mudanças que
contribuam com a aprendizagem dos alunos. Afinal, o planejamento de aula é um roteiro que
podemos alterar desde que não esqueçamos o objetivo que nos propomos atingir com os alunos.
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Introdução
Neste artigo discutimos aspectos de duas aulas planejadas para contribuir com a superação de
dificuldades de alunos na resolução de Equações do 1º grau usando os princípios de igualdade, ao
manipular os applets Algebra Balance 1 e Solving Equation 2.
Inicialmente foi elaborado um planejamento para duas aulas com alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Ester Silva. Nos dias das aulas, em horário extraclasse, havia nove
alunos presentes, selecionados pelo supervisor da escola. A atividade foi realizada no pólo José
Garibaldi da Rosa Neto, pelo fato de a escola onde atuamos como pibidianos não oferecer condições
necessárias para a realização da oficina, pois os computadores não acessavam os applets, pois o
sistema operacional é antigo. As ministrantes das aulas foram as autoras deste artigo.
No artigo também se relata e analisa aspectos relativos aos níveis de dificuldades dos alunos,
observando a compreensão destes em relação aos procedimentos de resolução das equações do 1º
grau. Foi realizada uma avaliação processual e diagnóstica para identificar os erros mais comuns
apresentados pelos alunos. Para a análise dos dados, nos orientamos pelos estudos de José Armando
Valente.
A escolha dos applets nos pareceu a mais adequada para trabalhar a resolução da Equação do 1º
grau com o uso dos princípios da igualdade.
Aprendizagem e uso de computadores
Segundo Valente (2005), as interações que acontecem entre a tecnologia, professor e aluno, a partir
do ciclo de ações, oportunizam uma espiral crescente de oportunidades de construção de
conhecimento.
O computador pode contribuir com o processo de construção do conhecimento, em um movimento
considerado por Valente (2002) de ciclo de ações: descrição- execução- reflexão- depuração. Essas
ações possibilitam que o aluno construa novos conhecimentos, sendo que cabe ao professor orientar
o processo de construção.
A descrição é realizada a partir do conhecimento prévio que o aprendiz dispõe, conceitos sobre
equações. A execução é o resultado apresentado no computador, de acordo com o que foi solicitado.
Esse resultado é o objeto de reflexão do aprendiz, que poderá depurar a descrição anterior realizando
uma nova descrição e assim um novo ciclo, avançando em relação ao anterior, e assim
sucessivamente, em movimento de espiral.
O professor nesse processo é o agente da aprendizagem. Nesse sentido, os grandes desafios para o
educador estão na articulação entre o conhecimento técnico e o pedagógico, para que ele saiba
orientar e instigar o aluno na construção de novos conhecimentos com o uso do computador. Valente
(2002) afirma ainda que o professor precisa se sentir familiarizado com as tecnologias digitais, de
modo que possa integrá-la a conteúdos disciplinares, desenvolver projetos utilizando esses recursos
com seus alunos, atingindo objetivos pedagógicos.
Espera–se que o professor elabore o planejamento de sua aula de forma a possibilitar que os alunos
reflitam sobre os seus erros e acertos, sempre buscando melhorar os registros que produzem.
Aulas sobre equações do 1º Grau usando applets com alunos do 8º ano
1 O processo de aprendizagem do grupo de alunos
Após a divisão dos alunos para a realização da atividade, ficamos com quatro duplas e um aluno
sozinho em cada computador. Inicialmente, tivemos um pequeno problema com a conexão da
internet, que estava lenta e dificultou um pouco o desenvolvimento das atividades. Assim, iniciamos
a aula com meia hora de atraso.
Após a apresentação do applet, inserimos a equação “x+2 = 5” usando o projetor para discutir com
os alunos. A primeira pergunta que fizemos foi: O que precisamos fazer para encontrar o valor de x?
Esperava-se que os alunos respondessem que precisava retirar 2 unidades do primeiro prato da
balança, mas diferentemente do esperado, os alunos resolveram mentalmente a equação, e um aluno
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respondeu: “Professora eu vejo que ali o x é igual a 3”. Assim, em seguida, pedimos que o aluno
resolvesse no applet para que pudéssemos visualizar o resultado indicado.
Repetimos a mesma pergunta e obtivemos a seguinte resposta: “professora temos que isolar o x”.
Então, perguntamos como é que se faz isso? Eles responderam: “temos que deixar só o x do lado
esquerdo e passar pra lá o menos 2”. Diante dessa afirmação, trabalhamos com o applet para tentar
representar o que eles queriam realizar. Observando a balança, ao deixar no primeiro prato da balança
x, e no segundo acrescentando o 2, não houve o equilíbrio (conforme Figura 1). E questionamos o
grupo: por que não houve o equilíbrio?
Figura 1 – Balança desequilibrada Fonte: As autoras
Rapidamente os alunos observaram que era o 2 que foi acrescentado no segundo prato que causou
o desequilíbrio na balança. Então, questionamos: como realizar esse processo na balança? Os alunos
responderam: “é só jogar no lixo professora” (se referindo ao 2). Colocamos as duas unidades no lixo
e ainda não houve o equilíbrio esperado. Os alunos demoraram um pouco para falar novamente,
parecendo que estavam refletindo sobre o erro e depurando a descrição realizada no applet, para
realizar uma nova descrição. Enfim, eles falaram: “professora, a senhora só tirou o dois que colocou,
eu acho que tem que tirar o outro dois também” (se referindo a quantidade do segundo prato da
balança que deveria ser retirado). Realizando a retirada, houve o equilíbrio da balança, e obtivemos
a solução da equação x=3.
Ao analisar os dados, percebemos que não questionarmos os alunos sobre o porquê de terem obtido
o equilíbrio da balança, e o porquê da retirada de unidades em ambos os pratos. Essa discussão era
ponto chave da aula, porém na ação, e enraizadas na ideia de busca de solução, acabamos por não
questionar os alunos e debater a questão com eles.
Em seguida registramos algebricamente no quadro todo o procedimento que fizemos com o applet,
para que ficasse mais claro a resolução da equação apontando os passos desenvolvidos.
Após essa discussão inicial entregamos uma folha com atividades que queríamos que eles
resolvessem. A partir da segunda atividade observamos a dificuldade da maioria dos alunos em inserir
a equação 2 + x = 3. Eles não conseguiram compreender que a ordem dos termos do primeiro membro
da equação não alteraria a sua resolução. Alguns alunos não tiveram dificuldades em resolver as
equações utilizando o applet, resolviam mentalmente e só trabalhavam com o applet para conferir o
resultado.
Devido ao curto tempo em função da demora na introdução da atividade, deixamos de resolver uma
parte importante prevista no planejamento, atentando para as justificativas da resolução, resolvendo
cada equação de forma coletiva com os alunos, usando o projetor, após eles a realizarem
individualmente. Além disso, não fizemos a exploração dos registros no quadro, para discutir o
processo algébrico da resolução de equações com o uso dos princípios da igualdade, fundamental no
processo de construção do conhecimento do aluno.
Na segunda aula, em que usamos o Applet Solving Equations, sentimos a falta de não ter realizado
as atividades segundo o planejado na primeira aula. Trabalhamos oralmente com o grupo a primeira
atividade x + 4 = 5, a ideia era que os alunos relacionassem a resolução com o que haviam realizado
na aula anterior, porém um dos alunos se destacou usando cálculo mental, assim procuramos
explorar até que ponto ele sabia desenvolver cada passo da atividade, e ele não demonstrou
interesse, querendo apenas a solução final. Entretanto, ele conseguiu estabelecer uma conexão com
o princípio da igualdade.
Nessa atividade também analisamos um caso em que uma das alunas ao se deparar com a segunda
aula resolvia as equações na folha e depois verificava se estava correta no applet. Ela comentou que
assim compreendia melhor dessa forma, além de observarmos que ela possuía uma pequena
dificuldade no uso do computador.
2 Detalhando o Processo de Aprendizagem de Davi
O aluno Davi, após termos trabalhado juntos com o grupo a equação x + 2 = 5, no uso do applet
Álgebra Balance, observamos que pelo fato de estar em dupla, o colega de Davi estava ditando os
passos para que ele pudesse resolver no computador. Ao perceber isso, interferimos para que o Davi
pudesse ao menos compreender como resolver a equação. Davi questionou: “Professora como que
eu faço isso?”
Naquele momento discutimos que tudo que fizermos de um lado da balança é necessário que se faça
também do outro lado da balança. Naquele momento não percebi que deveria ter orientado o aluno
a encontrar a resposta a partir de perguntas: O que queremos encontrar na equação? Como fazemos
isso? Entre outras. Porém, prossegui com a seguinte pergunta: O que deve ser feito desse lado da
balança? – ele me respondeu: “deve retirar os cubinhos com números”. Ele retirou e nesse momento
a balança desequilibrou, e nisso o aluno não teve ação sobre a resolução, e novamente questionei:
“o que deve ser feito para manter o equilíbrio?”. Naquele momento em que ele ficou
Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
291

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
momentaneamente quieto parecia que estava acontecendo um processo de depuração (VALENTE,
2005) para obtenção de uma nova estratégia de resolução, pois ele respondeu: “devo retirar a mesma
quantidade de cubinhos que retirei desse lado”. E assim ele obteve o valor de x na equação, e falou:
“x vale 2 professora”.
Após esse momento, Davi continuou a resolver as demais atividades, usando o princípio aditivo da
igualdade. Mas, ao se deparar com a equação 2x = 2, a dupla não conseguiu resolver a questão e
logo pediram ajuda, e novamente fornecemos a resposta, ao invés de instigá-los a encontrá-la.
Sugerimos que levantassem um x do prato e visualizassem o valor de x. Ao questionar quantos grupos
de x eles tinham, eles responderam: “temos dois grupos professora”. Então, se temos dois grupos de
x desse lado do prato, quantos grupos deverão aparecer no outro? Logo responderam: “dois também”.
Para finalizar, questionei: para cada grupo de x temos quantas unidades? Eles disseram: “hummm x
igual a 1”. E assim prosseguiram a resolução das outras atividades até o final da primeira aula.
No início da segunda aula observamos que Davi teve dificuldades, ele perguntou: “e agora como eu
faço nesse daqui?”. Retomamos a ideia do primeiro applet: “lembra que na balança tudo que
fazíamos no primeiro prato da balança devíamos fazer no segundo também? Aqui nesse é a mesma
ideia, só que devemos olhar os dois lados da igualdade”. Nesta afirmação cometemos um equívoco
ao associar o contexto da balança com a resolução algébrica da equação. Talvez pelo fato de não
teremos realizado o estudo dos registros obtidos a partir do movimento da balança na primeira aula.
Nesse sentido, o aluno pode querer relacionar toda equação à lógica de uma balança de dois pratos,
o que é um equívoco.
Observamos ainda que quando tinha x nos dois membros na equação, por exemplo a 2x – 6 = 3 – 7x,
Davi ficou perdido e queria fazer de forma mecânica, interferimos perguntando o porque de -7x
aparecer no primeiro membro com sinal positivo. Ele respondeu: “porque ele passa do outro lado com
o sinal trocado”. Ao ser questionado sobre o porquê disso, ele não soube responder. Retomamos a
ideia dos princípios e depois disso, ele falou: “humm agora percebi, é que coloquei o +7x dos dois
lados e aqui no primeiro lado ele ficou somando ao 2x, e do outro lado ele subtraiu -7x com +7x, agora
entendi. Mas, não é necessário fazer tudo isso porque daquele jeito dá o mesmo resultado”.
Algumas considerações
Concluímos que os métodos convencionais de ensino ainda estão fortemente presentes em nossas
aulas de matemática, especialmente quando assumimos o papel de professoras. Estas aulas com o
uso de applets foram elaboradas com o objetivo de favorecer a aprendizagem de equações do 1º
grau, e verificamos que apesar do planejamento ser adequado para atingir o objetivo, ao colocá-lo em
prática faltou: conhecimento pedagógico dos professores; espaço apropriado na escola (pois tivemos
de realizar a atividade no polo presencial do curso, por falta de computadores apropriados para o
desenvolvimento da atividade); e conexão rápida à internet. Essas faltas interferiram para termos
sucesso nestas aulas.
Com esse trabalho concluímos que devemos atentar ao objetivo da aula e a teoria de aprendizagem
que a orienta, não deixando de realizar atividades que possam interferir na aprendizagem dos alunos.
Observamos isso quando não realizamos de forma atenta a primeira aula, deixando de realizar
sistematizações importantes do registro algébrico, que faltaram para que os alunos pudessem realizar
atividades da segunda aula. Por fim, o objetivo da aula não foi alcançado. Mesmo assim, podemos
mencionar que houve aprendizagem por parte dos alunos em relação ao uso do princípio da
igualdade.
Podemos afirmar que nós, como futuras professoras, aprendemos que devemos priorizar o objeto da
aula, evitando cortar processos importantes para conclusão de um bom trabalho. O grande impacto
para nós pibidianas, foi observar que o mau desenvolvimento do planejamento acarretou em uma
deficiência na aprendizagem dos alunos.
Acreditamos que ao usar novas metodologias em busca de um ensino de qualidade, em uma escola
que apoie professores e que lhes ofereça infraestrutura para que seu trabalho se realize, terá sempre
um melhor resultado.
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O presente trabalho propõe uma analise do diorama como um recurso didático utilizado no processo
de ensino- aprendizagem no projeto “A Sociedade Feudal”, desenvolvido com os alunos do primeiro
ano do ensino médio na Escola Estadual Hercules Maymone, no mês de agosto e setembro do ano de
2015. O projeto foi elaborado e aplicado pelos acadêmicos que compõem o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID)do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul.
A realização de projetos é uma atividade dos acadêmicos do PIBID, que consiste no planejamento de
uma sequencia de aulas referentes a temas propostos pelos professores- supervisores.
Os
temas compõem o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) do ensino médio. Para o planejamento
das aulas os acadêmicos necessitam apresentar um projeto escrito, que deve abranger uma
introdução ao tema, a justificativa da importância do projeto sugerido, a metodologia que a ser
utilizada na aplicação das aulas, a forma que se dará a avaliação dos resultados do projeto, o
referencial teórico a qual os acadêmicos sustentaram-se para a formulação das ideias, além da
referencia bibliográfica que deve conter os livros, artigos e periódicos que possibilitaram a
conhecimento teórico.
Na escrita do projeto, os acadêmicos optam pelas metodologias que deverão utilizar, as aulas, os
recursos didáticos usados e os métodos avaliativos que irão utilizar. É importante ressaltar que os
métodos avaliativos funcionam de duas maneiras. Primeiramente, é a avaliação que os acadêmicos
realizam com os alunos, e percebem até quanto os conteúdos ministrados foram incorporados ao
conhecimento dos alunos. Segundo, é empregado para que o acadêmico possa realizar uma
autoavaliação, e assim refletir sobre os seus erros e acertos, para que possa melhorar a sua docência.
O projeto “A Sociedade Feudal” compunha-se de aulas expositivas-dialogadas sobre a organização da
Europa Medieval, sendo ministrado em quatro oficinas. A primeira oficina foi concernente à
constituição do feudalismo, abordando: as invasões barbaras, a composição geográfica do Oeste
europeu, a organização da sociedade feudal e em um último momento, a explicação do trabalho que
deveria ser entregue ao fim do projeto. A segunda oficina tratava sobre questões relativas ao
imaginário, a inquisição, o fortalecimento e o surgimento da Igreja Católica e as cruzadas. A terceira
oficina explanava sobre invenções, e sobre o feudalismo no Japão e a crise do feudalismo. A quarta
oficina foi dignada a apresentação dos trabalhos.
Como trabalho final foi pedido aos alunos que, separados em grupos, elaborassem um diorama que
deveria contemplar temas relativos aos conteúdos até então explicados. O diorama foi usado para
que os alunos pudessem materializar os seus conhecimentos, e assim visualizar de forma critica o
período histórico estudado.
Fernandez explica que o diorama equivale a modalidade artística que consiste em representar
tridimensionalmente eventos, cenários ou uma acena em particular de forma figurada, realista ou
hiper-realista, em diversas escalas, para fins de exposição, didáticos, de instrução ou entretenimento
(FERNANDEZ,UFMS, 2015). Os dioramas em questão foram os produtos palpáveis finais do projeto.
O diorama diferencia-se da maquete devido a intensão que cada um é concebido. A maquete é uma
reprodução fiel, total ou parcial, de um objeto ou sistema. Utiliza-se da maquete para demonstrar em
tamanho reduzido um objeto real. Já o diorama é a representação de um cena ou uma ação humana,
é ilimitado no aspecto artístico-criativo, mesmo que este necessite respeitar as formas e a história.
Assim, usa-se diorama para representar uma cena, histórica ou inventada, de maneira abstrata e que
deve materializar um infinito conteúdo de subjetividades. (FERNANDEZ, UFMS, 2015)
O objetivo do diorama não e só a produção artística criativa, mas acima de tudo, a construção crítica
dos alunos e a preocupação de conseguirem compartilhar com o resto a turma o conhecimento
aprendido sobre os determinados temas. O diorama é tido como um instrumento pedagógico de
ensino, visto que a partir deste os alunos constroem uma opinião critica acerca do tema.
Produção do diorama
Para o desenvolvimento do trabalho, os alunos ouvintes das oficinas foram separados em quatro
grupos, e para cada grupo foi sorteado um tema diferente. O primeiro grupo ficou com o tema
concernente à sociedade feudal, conforme explanado na primeira aula, o segundo grupo ficou
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responsável pela temática relativa ao imaginário, que foi trabalhado na segunda aula, o terceiro e o
quarto grupo ficou com os temas da terceira aula, a cultura e a crise, sucessivamente.
Figura1- Detalhe representando a organização social da Europa Medieval. Diorama apresentado por
alunos da Escola Hercules Maymone com o tema “Sociedade Feudal”.
Fonte: Arquivo pessoal.
Durante a aplicação do projeto, os acadêmicos ficaram responsáveis por uma aula semanal, assim
tiveram em contato com as turmas em um período de um mês aproximadamente. Em todas as aulas,
os alunos foram mobilizados e sensibilizados sobre a importância da produção do diorama.
A construção do diorama foi constituída de quatro fases. Primeiramente, os alunos se organizam em
grupos. Essa fase necessita o desenvolvimento de habilidades ligadas ao relacionamento pessoal,
pois fez-se obrigatório perpetrar laços de cumplicidade, mesmo que sejam temporários. É uma
realização importante que ajuda o aluno a desenvolver algumas capacidades cognitivas. A
importância do desenvolvimento do relacionamento em grupo torna-se importante, pois ao
compartilharem suas ideias os alunos atuam como recurso de aprendizagem uns para os outros,
estimulando a cooperação e não a competição (GREGO, UNESP, 2013).
Figura1- Diorama apresentado por alunos da Escola Hercules Maymone com o tema “Sociedade
Feudal”.
Fonte: Arquivo pessoal.
Em um segundo momento, os alunos organizados em grupos deveriam decidir o que representariam
no diorama. Nesse momento, foram sorteados os temas que cada grupo abordaria, e os alunos
deveriam decidir a cena principal que constaria em seus trabalhos. Um exemplo pertinente foi o
trabalho do grupo que havia sorteado o tema “Religião Medieval”. Optaram por realizar um diorama
do contexto retratado pelo autor Dante Aliguieri em sua obra “O Inferno de Dante”. Esse escrito foi
trabalhado pelos acadêmicos na oficina relativa a religião. E assim, os alunos compuseram um
diorama em que representavam a separação entre céu, purgatório e inferno.
Neste momento, o aluno foi obrigado a realizar toda a revisão dos conteúdos trabalhados, para que
possa encontrar a ideia para o diorama. As informações que cada aluno aprende são devidas a
habilidade do professor em explanar os conteúdos. Segundo Hoffmann,
O conhecimento do aluno vem dos objetos e cabe ao professor organizar os estímulos com os quais
o aluno entrará em contato para aprender. A prática pedagógica consistirá, então, na transmissão
clara e explícita dos conteúdos pelo professor, apresentando exemplos preferentemente concretos
(organização de estímulos). Essa situação, por si só, promoverá a aprendizagem, desde que o aluno
entre em contato com tais estímulos, esteja atento às situações. (HOFFMAN, 1999)
Figura - Diorama apresentado por alunos da Escola Hercules Maymone com o tema “Imaginário
Medieval”
Fonte: Arquivo pessoal.
Para a confecção dos dioramas, os alunos realizaram pesquisas para que transpusessem as
explicações dos professores, e fossem além do que foi trabalhado. Assim, os acadêmicos realizaram
um trabalho didático elementar, porquanto despertaram o interesse dos alunos e fizeram com que
estudassem fora do horário escolar.
Figura 2- Diorama apresentado por alunos da Escola Hercules Maymone com o tema “Imaginário
Medieval”.
Fonte: Arquivo pessoal.
A terceira fase constituiu-se da construção do diorama. Nessa ocasião, os alunos materializaram todo
o conhecimento adquirido. É um momento que permitiu a interação do grupo, visto que os alunos são
diversos e cada qual com seu conhecimento contribuiu na construção do trabalho. Pois, o sistema
escolar, além de envolver uma gama de pessoas, com características diferenciadas, inclui um numero
significativo de interações mutuas e complexas, em função dos estágios de desenvolvimento do aluno
(DESSEM e POLONIA, UNB, 2007)
Observamos que o trabalho manual foi um fator positivo e que os alunos se sentiram incluídos, pois
puderam utilizar a suas diversas habilidades.
Figura3- Diorama apresentado pelos alunos da escola Hercules Maymone com o tema “A crise do
Feudalismo”.
Fonte: Arquivo pessoal.
Na quarta e última fase, os alunos apresentaram o trabalho realizado. Foi explicado que na
apresentação os alunos deveriam explicar como construíram o diorama e esclarecer sobre a temática
que tiveram a intensão de materializar. Essa fase foi importante, pois o aluno apresentou o seu
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trabalho para a turma toda. Significou o desenvolvimento da eloquência no momento da explanação,
a oratória, o falar em publico, e a organização da explicação para que se fizessem entendidos pelo
grupo. E por fim, o aplauso. A importância de se aplaudir ao fim de cada trabalho mostra para o aluno
a importância e o prazer do reconhecimento.
Durante a explanação das oficinas, os acadêmicos foram explicando as orientações acerca da
temática dos dioramas. A explanação dos conteúdos foi realizada através da apresentação de slides.
Os acadêmicos tiveram assim a possibilidade de apresentar ideias e mostrar imagens dos temas, que
foi fundamental para ensinar e despertar o interesse das turmas.
Figura – Boneca representando a epidemia de peste negra. Detalhe do diorama com o tema “A crise
do feudalismo”
Fonte: Arquivo pessoal.
Em um primeiro momento, houve negação por parte dos alunos ouvintes da oficina a realizaros
trabalhos. Entretanto, mesmo com certa resistência dos alunos em relação a produção do trabalho,
obstinação essa que chegou a gerar alguns momentos de desânimo entre o grupo de acadêmicos,
os resultados foram além do esperado. Para tanto, a presença do professor supervisor é importante.
Reparamos que o comparecimento do professor titular da turma exerce uma confiança tanto para os
acadêmicos, quanto para os alunos. Nesse projeto, a presença do professor na sala foi essencial para
que os acadêmicos pudessem desenvolver o trabalho.
Conclusão
A título de experiência, trabalhar com esse projeto contribuiu para aumentar os nossos
conhecimentos em didática, no trabalho com os alunos e no cotidiano escolar. Além de acrescentar
no conhecimento acadêmico, visto que no tempo de preparação e de aplicação do projeto foi de
completa imersão no conteúdo relativo a Idade Média.
Em algumas turmas, mesmo diante de inúmeras questões incentivadoras, os alunos não se sentiram
"animados" para cumprir com a produção dos dioramas, e é claro que isso gerou situações não
previstas no cronograma.Com isso aprendemos também que se tratando de relações humanas, em
especial as que envolvem o sistema educacional, algumas coisas podem acontecer que ás vezes são
incapazes de serem solucionados por cronogramas, pelos planos de aula, pelos planejamentos, pela
burocracia. Essas situações estão sujeitas de acontecerem pelo simples e ao mesmo tempo complexo
fato da essência humana.
Trago por fim um momento especial. Uma oportunidade de um aluno conhecer a voz de sua colega
em um momento de apresentação do diorama. O fato foi bem simples de entender. Durante a
apresentação de um grupo, onde todos integrantes compartilharam sobre suas aprendizagens, um
aluno que estava assistindo a apresentação comentou com o professor titular da turma que também
estava assistindo, que não conhecia a voz da colega que tinha acabado de falar, que era a primeira
vez que estava escutando ela.
Esteban nos propõem a seguinte reflexão sobre o cotidiano escolar,
Sala de aula, lugar que procura organizar-se no singular, ocultando que sua singularidade está na
pluralidade que a compõe, impedindo que os trajetos, desejos e possibilidades peculiares se
expressem e se afirmem fazendo que muitos tentem se adequar ao ritmo imposto, à tarefa dada, aos
tempos fixos, ao movimento previsível e uniforme, que obrigam a deixar de fora a turbulência davida
e desobrigam a vivê-la, ainda que por pouco tempo, em toda sua intensidade. (ESTEBAN, s.n.)
Se olharmos essa situação buscando comparação em nossa sociedade com comportamentos cada
vez mais individualistas, comportamentos esse incentivados, disfarçadamente, pelo modelo
econômico que vivemos, ela pode parecer absolutamente normal e não merecesse destaque. Porém,
quando acreditados que a Educação é um dos mais certos caminhos para a geração de uma
sociedade com comportamentos mais humanos, baseados em princípios básicos de justiça social,
respeito e amor ao próximo (ao diferente), não podemos tratar essa situação como normal.
Assim como a Educação pode influenciar a sociedade, ela pode também ser usada para a
manutenção de um modelo social, de opressão e desamor pelo próximo (pelo diferente). E é a
situação que infelizmente predomina no nosso sistema educacional. Por isso, não podemos ficar
simplesmente estáticos em relação a esse predomínio. Pois temos a possibilidade de usar do sistema
educacional para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais amorosa e respeitosa.
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Oficina de tradução e o blog pibid Cpaq: o exercício da tradução na
formação dos futuros professores de língua estrangeira.
Letras/Espanhol - CPAQ
ALAN, V. F. de A.
alan.andradeph@gmail.com
ANA, B. B. V.
IRIS, S. D.
Palavras-chave: tradução; língua-estrangeira; relato-de-experiências
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução:
Neste relato, pretende-se demonstrar a experiência adquirida pelo grupo de acadêmicos do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que fez parte da oficina de tradução, uma das
atividades de formação sobre gêneros textuais oferecida aos estudantes envolvidos no projeto do
curso de letras da Universidade Federal de Mato Grosso Sul, Campus de Aquidauana. O objetivo
principal da oficina de tradução é oportunizar aos acadêmicos o aprimoramento das habilidades em
línguas estrangeiras, particularmente do inglês e do espanhol, idiomas que são oferecidas pelo curso.
As traduções produzidas pelo grupo foram publicadas no blog Pibid Letras Cpaq e estão disponíveis
para o grande público http://pibidletrascpaq.blogspot.com.br/. Além da experiência com a tradução
de textos em língua estrangeira, a experiência de elaboração do blog também buscou familiarizar os
acadêmicos com a possibilidade de usar os recursos da internet com o objetivo de torná-la uma
ferramenta didático-pedagógica que pode enriquecer suas metodologias de trabalho com os alunos
do segundo grau.
OBJETIVOS:
O blog Pidid Letras Cpaq foi criado pelos acadêmicos do curso de Letras do Cpaq no início de 2015 e
tem o intuito de popularizar o uso dos recursos da internet em sala de aula, como se disse, procurando
vincular a produção textual com atividades didático-pedagógica que sejam significativas para os
alunos envolvidos. Por meio das oficinas de formação sobre os gêneros textuais jornalísticos, os
acadêmicos puderam discutir e produzir textos sobre temas variados. O blog se divide em editorias
como política, cultura, sociedade, economia, culinária e tradução. Nesta última, encontram-se as
traduções de poemas, contos, entre outros textos em geral, além de legendagem de curtas e vídeos.
Neste artigo, o leitor poderá ter acesso à experiência do grupo de tradutores que participou da oficina
no semestre de abril a setembro de 2015, que foi formado por Alan Andrade, tradutor do poema
“Aromos” de Nicanor Parra (1914-) poema publicado em seu livro Poemas y Antipoemas (1954), Ana
Beatriz Barbosa Viegas, que traduziu o poema “A Vision” de Oscar Wilde (1854-1900), e Iris dos
Santos Duarte que traduziu o conto “Ese Liquído Verde” do livro Máquina de Pensar em Gladys (2010)
do escritor uruguaio Mario Levrero (1940-2004) .
Fundamentação teórica:
A partir da leitura de textos de autores como José Paulo Paes (1990) e Rosemary Arrojo (1992), o
grupo da oficina de tradução pode problematizar questões básicas ligadas a essa prática que envolve
a transposição de estruturas de línguas distintas em um diálogo com os mais variados contextos
verbais. Percebeu-se que o exercício de tradução é acima de tudo uma atividade que envolve uma
leitura profunda do texto que se busca traduzir, prática que se aprimora à medida que se acumula
experiências com os idiomas com os quais se está trabalhando. Através das experiências do grupo,
pode-se notar a importância da tradução na vida acadêmica, bem como para futuras atividades
didáticas em sala de aula.
Metodologia:
Ao longo do semestre, o tradutor Alan Victor Freitas de Andrade trabalhou na leitura e pesquisa de
Nicanor Parra, De Poemas y Antipoemas de 1954. O trabalho se iniciou com a leitura do livro que
permitiu a necessária intimidade com o estilo de escrita do autor. Em relação ao poema “Aromos”,
Alan Andrade destaca a diversidade das metáforas encontradas no texto e o tema da nostalgia. Após
escolhido o poema a ser traduzido, Alan fez a primeira experiência de tradução que foi lida com o
grupo, para que este buscasse outros pontos de vista sobre a tradução do acadêmico.
Aromos
Paseando hace años
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Por una calle de aromos en flor
Supe por un amigo bien informado
Que acababas de contraer matrimonio.
Contesté que por cierto
Que yo nada tenía que ver en el asunto.
Pero a pesar de que nunca te amé
—Eso lo sabes tú mejor que yo—
Cada vez que florecen los aromos
—Imagínate tú—
Siento la misma cosa que sentí
Cuando me dispararon a boca de jarro
La noticia bastante desoladora
De que te habías casado con otro.
Aromas
Passeando faz anos
Por uma rua de aromas de flor
Soube por um amigo bem informado
Que acaba de se casar
Respondi, que, claro
Que eu não tenho nada a ver com o assunto
Mas apesar de que eu nunca te amei
- Isso você sabe melhor que eu Cada vez que florescem os aromas
- Imagino você Sinto a mesma coisa que senti
Quando dispararam a queima-roupa
A notícia bastante desoladora
De que você havia se casado com outro.
Nicanor Parra (De Poemas y Antipoemas de 1954)
Tradução: Alan Andrade
Entre os desafios encontrados no processo de tradução do poema, destaca-se a tradução da
expressão “boca de jarro”, que através de pesquisas que envolveram inclusive o contato com falantes
nativos da língua espanhola, pode-se compreender melhor seu significado cultural. Tal pesquisa
ajudou a encontrar uma tradução aproximada da expressão que em português foi transposta para
“queima-roupa”. Solucionado esse desafio durante a tradução, o grupo, em particular seu tradutor,
pode vivenciar algo que já havia lido no texto de José Paulo Paes:
De qualquer modo, o critério de tradução ‘livre’ tem a seu favor denunciar o equívoco da tradução
erroneamente chamada literal, isto é, a canhestra tradução quase palavra-por-palavra, possibilitando
ao tradutor superar esse equívoco para dispor de um espaço de manobra onde possa criativamente
desenvolver a sua busca de equivalentes ou aproximações, no poema – alvo, das peculiaridades
formais por assim dizer ‘pertinentes’ do poema fonte, as quais estão inextricavelmente ligadas ao
código linguístico em que foi concebido (PAES, 1990, 36-37).
Buscando ressaltar a importância de se encontrar uma adequação que seja criativa na atividade da
tradução, ou seja, que respeito o que Paes chama acima de semântica do significante, o grupo
ressaltou que, além de cumprir o papel de traduzir o sentido do seu texto original, o tradutor deveria
atuar criativamente, mas tomando o cuidado para não se tornar autor de um novo texto, pois como
afirma Arrojo:
Ao mesmo tempo, se compararmos o tradutor ao encarregado do transporte dessa carga,
assumiremos que a sua função, meramente mecânica, se restringe a garantir que a carga chegue
intacta ao seu destino. Assim, o tradutor traduz, isto é, transporta a carga de significados, mas não
deve interferir nela, não deve interpretá-la (ARROJO, 1992, 12).
A tradutora Ana Beatriz Barbosa Viegas, devido ao seu apreço ao escritor Oscar Wilde, escolheu o
poema “A Vison”. A escolha se deu por conta da leitura de vários poemas deste autor. O poema
despertou na tradutora a vontade de transmitir às pessoas que não tem conhecimentos de língua
inglesa a beleza e a riqueza do poema em questão. Começou a traduzir de forma literal. Essa forma
de tradução se baseou nos três princípios básicos que definem uma boa tradução, que foram
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sugeridos por Alexander Fraser Tytler, citado por Arrojo (1992: 13), esses princípios são: 1- a tradução
deve produzir em sua totalidade, ou seja, a ideia do texto original; 2- o estilo da tradução deve ser o
mesmo do original; e 3- a tradução deve ter toda fluência e a naturalidade do texto original.
Desse modo, a acadêmica modificou as estruturas e as palavras que não davam coerência ao poema.
Ao final ela relata que percebeu que o texto traduzido manteve a ideia principal do texto original, como
se pode perceber abaixo:
A Vision - Poem by Oscar Wilde
Two crowned Kings, and One that stood alone
With no green weight of laurels round his head,
But with sad eyes as one uncomforted,
And wearied with man's never-ceasing moan
For sins no bleating victim can atone,
And sweet long lips with tears and kisses fed.
Girt was he in a garment black and red,
And at his feet I marked a broken stone
Which sent up lilies, dove-like, to his knees.
Now at their sight, my heart being lit with flame,
I cried to Beatrice, 'Who are these? '
And she made answer, knowing well each name,
'AEschylos first, the second Sophokles,
And last (wide stream of tears!) Euripides.'
Uma visão – poema por Oscar Wilde
Dois reis coroados, e um daqueles ficou sozinho
Com nenhuma coroa de louros pesada em volta de sua cabeça,
Mas com um olhar triste, com um desconforto,
E preocupado com gemidos incessantes de um homem
Pelos pecados não pode espiar nenhum balido da vítima,
E longos lábios doces com lágrimas e beijos alimentados.
Carpinteiro estava ele como um vestuário preto e vermelho,
E aos seus pés, eu marquei uma pedra, quebrada
Que mandou os lírios, como pomba, de joelhos.
Agora em sua vista, meu coração começa a se acender como chama,
Eu chorei a Beatriz, ‘Quem são estes?’
E ela fez a resposta, sabendo bem cada nome,
‘Ésquilo primeiro, o segundo Sófocles,
E o último ( grande fluxo de lágrimas!) Eurípides.’
Como visto acima na leitura de “A Vision”, a maior dificuldade encontrada foi a linguagem arcaica do
texto original que contém expressões que caíram em desuso. Nesta breve experiência se comprovou
o alto grau de complexidade da tradução, e que esta requer do tradutor a mobilização e o domínio de,
ao menos duas línguas distintas, e como usar essas estruturas no diálogo sobre os mais variados
aspectos cotidianos.
Quando a tradutora Iris dos Santos Duarte realizou a primeira tradução do texto de Mario Levrero, ela
ainda não tinha tido um contato mais profundo com a língua espanhola. Porém, após a leitura de
alguns materiais de apoio que o professor orientador apresentou, ela pode como sanar as dificuldades
de sua tradução. O texto que traduziu foi do escritor uruguaio Mario Levrero que se denomina “Ese
Liquído Verde” .
As dificuldades encontradas foram nas expressões “que se para de manos en el centro de la pieza” e
“colgados de la araña” que traduzidos literalmente perderam totalmente o sentido do texto original,
pois, segundo uns dos pioneiro da tradução Tytler, citado por Arrojo (1992: 13), a tradução deve
reproduzir em sua totalidade a ideia do texto original. Dessa maneira, a tradutora buscou trazer para
o português o sentido que o original queria passar as leitores, traduzindo-se assim “que planta uma
bananeira no centro do cômodo” e “pendurados no lustre”.
Durante a oficina, os acadêmicos também aprenderam, de forma didática e objetiva, a usar o software
SubtitleEdit, que está disponível gratuitamente na internet. O uso deste programa teve como objetivo
capacitar os acadêmicos no processo de tradução e elaboração de legenda em materiais
audiovisuais, recurso tecnológico que também pode ser popularizado nas aulas de língua estrangeira
com os alunos do segundo grau.
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Resultados parciais:
Através dessas experiências, esperamos cada vez mais aumentar nossa bagagem como tradutores e
nos aperfeiçoarmos nesse trabalho. Passar com clareza o que um autor diz em uma língua para outra
é um trabalho complicado e acima de tudo desafiador, com as oportunidades que o PIBID nos
possibilita cada vez mais crescemos como leitores e interpretes. O trabalho realizado nos ajuda a
trabalhar em grupo para que possamos lecionar em sala de aula da melhor forma.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um dos grandes desafios educacionais no Brasil, ainda nos
anos 2000, pois embora haja uma tendência de queda das taxas de analfabetismo das pessoas de
15 anos ou mais, cerca de 8,8% dos homens e 8,2% das mulheres brasileiras, nessa faixa de idade,
são analfabetos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Tal desafio se faz
sentir especialmente em estados como o Mato Grosso do Sul (MS), com economia essencialmente
primária e 13,6% dos domicílios particulares permanentes situados em áreas rurais (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
Neste artigo será descrita uma metodologia trabalhada com estudantes adultos da EJA, na Escola
Municipal Nilma Gloria Gerace Gazineu, situada em São Gabriel do Oeste, em MS, desenvolvida, por
nós, acadêmicas do Curso de Pedagogia, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), no período de março a junho de 2015.
São Gabriel do Oeste é um município de cerca de 24.982 habitantes , localizado na região centronorte de MS, a 146 km da capital, Campo Grande. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2010).
A EJA é ofertada nas redes municipal e estadual, sendo que em 2013, 36% dos estudantes desta
modalidade foram matriculados na rede municipal e 64% na rede estadual.
Em 2015 se formaram 53 jovens e adultos em São Gabriel do Oeste. Na cerimônia de formatura
houve destaque para Damásio Tibúrcio Novaes, que em um trecho de seu depoimento afirmou que
mesmo enxergando, antes do programa ele se sentia cego, e após a construção do processo de leitura
e escrita, passou a enxergar realmente o mundo à sua volta. E também a Suzana Diana Vaz, que ao
subir à tribuna, tirou de um dos bolsos, o seu discurso cuidadosamente preparado e ela que até bem
pouco tempo atrás era analfabeta, pode ler fluentemente suas emocionadas palavras escritas de
próprio punho.
A turma em que ocorreu a intervenção pedagógica, na Escola Nilma Gloria Gerace Gazineu, conta com
14 alunos, sendo sete (7) homens e sete (7) mulheres, entre 31 a 62 anos de idade. Eles estão
cursando a 1ª fase (1º, 2º, 3º ano), em que é priorizada a leitura, escrita, interpretação e produção de
pequenos textos, bem como atividades simples de matemática.
Após o levantamento inicial, pudemos perceber que a maior dificuldade no processo de ensino e
aprendizagem é a heterogeneidade de níveis em que os alunos se encontram como ler ou escrever,
uns leem com facilidade, outros não; alguns estão no início da alfabetização, conhecendo as letras
agora e apresentam muita dificuldade em se expressar. Portando, os desafios para o trabalho da
professora são enormes, já que os alunos são faixas etárias e interesses diferentes, havendo também
dificuldade de entendimento entre os mesmos.
Observamos também a dificuldade dos estudantes em ler em voz alta, e partimos da hipótese de que
foi gerada pelo medo de errar, de expor em frente ao grupo de colegas ou demonstrar
desconhecimento, ignorância.
Para atender às necessidades individuais do grupo, a professora regente, dividiu os estudantes em
três grupos, por níveis de conhecimentos, oferecendo atividades diferenciadas. Apesar de se
esforçarem muito, o tempo que passaram fora da escola e o cansaço diário dificultam a
aprendizagem, tornando-a muito lenta. Apesar desses fatores, observamos que a motivação dos
estudantes da EJA é grande, pois atrelada às suas condições de sobrevivência e empregabilidade,
querem aprender a ler e escrever, para conseguir um novo emprego ou permanecer nos empregos
que já possuem.
Neste artigo, será relatada a experiência desenvolvida, descrevendo-se a perspectiva de alfabetização
que guiou a intervenção pedagógica, a metodologia desenvolvida, a avaliação da aprendizagem dos
estudantes e a avaliação do processo desencadeado pelo PIBID que promove a articulação entre a
instituição formadora de professores e a escola de educação básica.
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Alfabetização e letramento em turmas da EJA
A prática pedagógica na EJA, vinculada ao PIBID, nos proporciona a oportunidade de conhecer as
especificidades e a realidade concreta de adultos analfabetos, sendo uma experiência que instiga a
reflexão sobre a articulação entre a teoria e a prática, já que os adultos possuem uma trajetória de
vida cercada de muitos saberes e experiências.
No Curso de Pedagogia da modalidade a distância, ofertado pela UFMS, parte-se do pressuposto que
o processo de construção do sistema alfabético de escrita requer a indissociabilidade entre
alfabetização e letramento, bem como a utilização do lúdico, inclusive em turmas de EJA.
Ensinar não é “passar” o seu conhecimento, ensinar exige pesquisa, enquanto ensinamos,
aprendemos, continuamos a buscar. O processo exige, como nos ensina Freire (2010), o risco da
aceitação do novo e a rejeição de qualquer forma de discriminação, exige respeito e exige do
comunicante um entendimento maior da diversidade, pois o respeito à identidade cultural é
fundamental na prática educativa. Também requer criatividade e a curiosidade, tanto do professor
quanto do estudante.
No entanto, alfabetizar não é só o ato de ensinar aos estudantes a leitura e a escrita, é também e,
principalmente, a possibilidade de atuação ativa e crítica do sujeito no processo social.
Por conta disso, enfatizamos sob a importância de favorecer aos alunos o contato de diferentes
gêneros textuais para que desta forma possam além de se alfabetizarem fazer o uso da escrita em
diversas situações, mostrando a importância da leitura para a construção do conhecimento.
Com base nesses pressupostos, buscamos desenvolver um trabalho partindo das condições
concretas de aprendizagem dos estudantes, identificadas por meio de um instrumento diagnóstico.
Para situações de aprendizagem da leitura e escrita, foram utilizados jogos e gêneros textuais
variados, ligados às práticas sociais dos jovens e adultos.
A utilização de jogos em sala de aula contribui não só para mudar a rotina, como também despertar
o interesse dos alunos, aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a organização, a
autoconfiança, a atenção, concentração, o raciocínio lógico-dedutivo, o senso cooperativo, bem como
a socialização.
A metodologia do “Projeto de Aprendizagem” (P.A.), adotada na intervenção pedagógica, foi-nos
apresentada na disciplina de Língua Portuguesa, pela professora da EJA, com o objetivo de refletir
sobre a abordagem dos conteúdos da disciplina, diferentes metodologias e aplicar um plano de
atividades elaborado coletivamente.
O projeto foi planejado com a colaboração da professora regente da turma do EJA, como também da
supervisora do PIBID. Os objetivos do projeto e as ações previstas abrangeram a melhoraria da
aprendizagem dos estudantes da EJA e o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita para
que conquistem a autonomia para o mundo do trabalho e a intervenção no meio social.
As visitas à sala do EJA acontecem uma vez por semana na qual aplicamos atividades de Língua
Portuguesa, como gêneros textuais ditados de frases e palavras, Matemática jogos, quebra-cabeças,
entre outras atividades descritas a seguir.
Aplicamos jogos pedagógicos, compostos por caixas de fósforos com figuras coladas em cima e a
letra dentro das caixas. Para que os alunos formassem o nome das figuras, foram distribuídas várias
sílabas, tendo os alunos que formarem palavras. Também foram distribuídas figuras de E.V.A., com
letras soltas, que teriam que serem encaixadas, formando os nomes de cada figura.
Com as sílabas soltas os alunos utilizaram-na para formação de frases e justificaram com a leitura
logo em seguida. Foi uma aplicação muito valorizada por eles, nos quais, os mesmos gostaram e
aprenderam muito naquele momento, adquirindo breves conhecimentos sobre a escrita e a leitura.
Todos os jogos foram realizados em grupo de 4 a 5 alunos e cada uma de nós ficamos com um grupo,
no qual, acompanhamos e interferirmos nas aplicações dos jogos quando era necessário.
O medo que eles têm de errar ao realizar a leitura em voz alta, acaba diante da exploração de um fato
ou situação que vivenciaram, já que quando conhecem o assunto se abrem e participam melhor das
aulas.
Na disciplina de Matemática, a utilização dos jogos na complementação dos assuntos trabalhos é
ainda mais importante, por essa matéria ser tão rejeitada pela maioria dos alunos dentre os vários
tipos de jogos educativos é de especial importância destacar os de estratégia, pois não estão
associados ao fator sorte, dependem única e exclusivamente do jogador para vencer. As habilidades
envolvidas na elaboração de uma estratégia para vencer o jogo, que exigem tentar, observar, analisar
e verificar, desenvolvem o raciocínio lógico, importante para a aprendizagem da Matemática.
Fizemos uso em nosso trabalho do “Dominó Racional”, jogo escolhido devido à sua facilidade de jogar,
além de poder ser adaptado de acordo com o nível e os conteúdos da turma.
Para construí-lo foram necessários apenas canetas, cartolinas, régua e tesoura, material ao qual o
acesso é simples e prático. O dominó apresenta baixo custo em sua construção, além de poder ser
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reutilizado várias vezes, pois cada material é utilizado para dois ou até quatro alunos, podendo ser
usado novamente por outros, além da possibilidade de ser construído com material reciclado.
Para melhor acompanhar a aprendizagem, foi realizada a observação dos grupos enquanto jogavam,
e logo após foi aplicado questionário, a partir do qual foi percebido o avanço da turma.
No âmbito da escrita, de acordo com as etapas da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e
Teberosky (1999), há dois grupos de alunos que se encontram na fase silábico-alfabética, pois
durante a aplicação dos jogos e atividades, misturam à lógica e a identificação de algumas letras. No
terceiro grupo, os estudantes encontram-se na fase alfabética, pois os alunos já conseguem
compreender o sistema da escrita, dominando assim as convenções ortográficas e desenvolvendo
com mais compreensão as atividades propostas.
Assim observamos avanços no desenvolvimento da turma, os estudantes estão lendo com mais
fluência, interpretando melhor e também estão mais seguros para questionar e interagir.
Considerações finais
Esse projeto está sendo muito significativo para a nossa profissão e para o nosso conhecimento,
fazendo com que pudéssemos compreender melhor os desafios da alfabetização, e com isso adquirir
experiências para a nossa formação acadêmica e profissional.
Vale ressaltar que assim como nós estamos nos beneficiando com está oportunidade de fazermos
parte do projeto PIBID, a escola também se beneficia, pois aumenta o número de profissionais
voltados a buscar e desenvolver um trabalho de qualidade e valorização às pessoas que por algum
motivo não tiveram a oportunidade de serem alfabetizados quando ainda criança já que os alunos
realmente conseguem aprender brincando sem perceberem muitas vezes, que estão construindo o
conhecimento, através de turma de EJA.
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Os desafios da aprendizagem significativa: perspectivas por meio da
alfabetização, letramento, arte e ludicidade.
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Introdução
O processo de alfabetização requer uma dinâmica que envolve além da decodificação e codificação
do sistema de escrita, também uma compreensão da utilização desse meio de comunicação social,
partindo de mecanismos que podem auxiliar nesse processo em que a criança consiga atingir uma
aprendizagem por meio da ludicidade com auxílio do letramento e da arte contribuindo no processo
escolar, e com isso seja atraente e consequentemente motive para o conhecimento básico, enquanto
formação como cidadão.
Atualmente é intrigante compreender o desafio do professor dos anos iniciais do ensino fundamental
em alfabetizar e concomitantemente conseguir atingir as necessidades básicas do entendimento do
mundo letrado, utilizando metodologias que auxiliem a criança em superar as dificuldades que
poderão surgir durante o processo de ensinar/aprender.
Por meio do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), é possível vivenciar este
momento de construção de saberes em que a criança estabelece entre o mundo imaginário, ao criar
condições para a solução de determinadas situações problemas. Essa experiência permite que se
faça a relação entre a fantasia e o real. Assim possibilitando vivenciar a relação entre teoria e prática.
Alfabetização, Letramento, Ludicidade e Arte
Compreendendo a relevância dos anos iniciais do ensino fundamental sobre o aspecto da
alfabetização existente atualmente, surge um novo pensamento entre os pesquisadores sobre o
método de alfabetizar que inclui o letramento, e a utilização da arte e a ludicidade contribuindo de
modo significativo para a aquisição da leitura e escrita.
Para Soares (2004) a alfabetização é entendida como a codificação e decodificação da escrita, ou
seja, a aquisição do sistema alfabético que é o caso do sistema do nosso país. Partindo dessa
concepção o letramento seria a leitura de mundo que a criança já possui e possibilita que ela perceba
significados diversos sobre um mesmo objeto ou assunto. É no seu contexto social que ela percebe
ou identifica determinadas definições que pertence a sua cultura. (KLEIMAN, 2007).
Contudo Soares (1998) apud Albuquerque (2007) define que:
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria
alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. (p. 18).
Portanto, entendemos que a alfabetização e o letramento são indissociáveis, e interligadas, se
complementando, mesmo que cada uma tenha uma definição diferente entre elas, ambos auxiliam
na aquisição e aperfeiçoamento da linguagem e a compreender os diferentes gêneros textuais
existentes.
Partindo desse conceito podemos utilizar mecanismos que auxiliem na aquisição da compreensão do
mundo letrado, em que a criança precisará das diversas disciplinas regulamentadas pelo sistema
escolar, e acreditamos que a ludicidade e a arte são viés possíveis para o professor fazer a relação
coerente que o infante compreenda as dimensões da escrita. Como Kishimoto (2002, p. 140) define
“[...] a conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamentos que, em situações
normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro e punição [...]”, é partindo da ludicidade que a
criança adquire uma aprendizagem satisfatória ao auxiliar a resolver seus problemas, pois ao brincar,
sem a preocupação da reprovação de um adulto, ela consegue resolve-los de maneira prazerosa.
Nessa ação da situação imaginária é possível que a criança transforme seu comportamento, não
somente pela situação que a afeta de imediato, mas pelo significado que essa situação tem para ela.
(VIGOTSKY, 1998).
Baseados nessa perspectiva os gêneros textuais definidos por Kleiman (1999, p. 20) é de que
“quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior a sua exposição a todo tipo de texto,
mais fácil será a sua compreensão [...]”, quando o aluno é exposto a uma variedade de gêneros
textuais e domina-os ou compreende-os, ele sente prazer na leitura e faz de maneira que seja feita
sem que se sinta pressionado.
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Por esse motivo deve haver coerência no momento da escolha de um tema a ser trabalhado com os
alunos, é preciso uma seleção dos textos, organiza-los e adaptar os conteúdos elaborando estratégias
e materiais didáticos pertinentes possibilitando um aprendizado dinâmico para a formação de alunos
leitores e produtores de diversos textos. (MENDONÇA, 2007; MENDONÇA, LEAL, 2007).
Nesse mesmo pensamento da aprendizagem significativa a arte é um dos mecanismos que também
estimula a criança a refletir sobre seu contexto social, e as diversidades sociais existentes em
determinadas localidades, então é fundamental introduzir a cultura que o aluno traz de suas vivências
e demonstrar sua relevância introduzindo de forma criativa em sua aprendizagem. (FERRAZ; FUSARI,
1999).
Segundo o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais/ Arte, 1997):
A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma
compreensão mais significativa das questões sociais. Essa forma de comunicação é rápida
e eficaz, pois atinge o interlocutor por meio de uma síntese ausente na explicação dos fatos.
(p. 19)

Independente do processo utilizado a criança compreende o mundo ao seu redor numa perceptiva
diferente, podendo perceber e refletir determinados conteúdos ou informações de maneira crítica.
Um exemplo são as obras de artes de artistas locais, que expressam as paisagens e modos de viver
desse local, a criança consegue perceber que aquilo que é tão comum para ela pode modificar e
transformar, e não podemos esquecer que a arte pode levar a criança a conhecer outras regiões,
países ou o modo de vida de outras pessoas. E pode utilizar da imaginação para entender o que o
autor da obra de arte deseja transmitir. Assim, quem observa poderá perceber diversos significados
podendo criar e recriar de modo flexível à ideia que produz determinados artistas. (PCN/ARTE, 1997).
Neste sentido acredita-se que a criança consiga no momento da aprendizagem fazer hipóteses e
solucionar situações problemas que possam surgir durante o seu percurso da vida escolar.
O contato das crianças com seu contexto é um fator relevante, pois é por meio de experiências
trocadas que conseguirão entender as particularidades que cada um possui e que precisam no seu
dia a dia. Segundo a teoria Vygotskyana, “o aprendizado desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em
seu ambiente” (VYGOTSKY, 1998 p. 117-118), portanto é a mediação e o ambiente que modificam o
sujeito, através dessa mediação que cada ser estabelece com o ambiente chamamos de experiência
pessoalmente significativa.
Cotidiano Escolar
Nossas experiências no PIBID acontecem na Escola Estadual Felipe Orro, na cidade de Aquidauana –
MS, nos anos iniciais do ensino fundamental. Atuamos dentro de sala de aula nos 1º, 3º e 5º anos do
Ensino Fundamental juntamente com os professores regentes e quando necessário, no reforço
escolar com aqueles alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem. Trabalhamos com livros
didáticos auxiliando o professor, além de utilizarmos outros recursos como: fichas de leituras, alfabeto
móvel, debate sobre tabuada, colagem de recortes com panfletos de supermercado calculando
valores, fichas numéricas, entre outros materiais que vão de acordo com as dificuldades de
aprendizado dos alunos. Nós como acadêmicas podemos compreender de fato os mitos e verdades
sobre esse processo de conhecimento e entender como a diversidade social em sala de aula interfere
em sua dinâmica.
Essas são alguns das contribuições que realizamos como pibidianas na instituição de ensino, os
professores regentes e as Coordenadoras e Supervisoras do Pibid também contribuem para nossa
formação. Por meio de diálogos conseguimos perceber as peculiaridades do funcionamento da
escola, e essa troca de informação é fundamental para o intercambio de conhecimentos que podemos
adquirir durante todo o processo de formação acadêmica.
Considerações finais
O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) proporciona experiências que
orientará quanto às práxis docente, para com os educandos de forma significativa, percebendo a
relevância desse aprofundamento de nossos conhecimentos da prática no cotidiano escolar, e
também fazendo a relação entre teoria e prática. Visto que, a vida de uma criança é uma contínua
apropriação de experiências e aprendizagens por ela mesma adquirida, quando tem a oportunidade
de interação. Ao ir para escola leva consigo muitas experiências e conhecimentos acumulados de
outras vivências, que não podemos jamais descartá-los, pois de alguma forma influenciarão no seu
processo de aprendizagem.
Ao observar e participar das aulas percebemos que devemos comparar as teorias aplicadas no
ambiente universitário com as práticas escolares, possibilitando uma visão mais ampla de
conhecimento, aumentando a possibilidade de transmitir conhecimentos para os alunos, lembrando
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sempre que acima de tudo estamos formando um ser social, que seja cada vez mais crítico, pensante
e que possa refletir sobre sua aprendizagem.
Percebe-se então que o PIBID é de extrema relevância na formação acadêmica, pois é por meio dele
que aumentamos nossas percepções em sala de aula, onde nos oportuniza adquirir experiências
únicas no dia a dia, dentro das escolas. Favorecendo nossa formação tornando-nos futuros
professores flexíveis para criar estratégias diferenciadas e proporcionar o processo ensinar/aprender
significativo sobre os conhecimentos que a humanidade produziu.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID proporciona a todos os que nele
ingressam uma ampla experiência, oportunizando a presença dos acadêmicos em sala de aula junto
aos professores regentes e acompanhamento dos supervisores da escola e coordenadoras da
instituição superior. Vivências em situações diárias com alunos de diferentes faixas etária nos anos
do ensino fundamental que, somente acrescentam na vida dos pibidianos em formação docente. A
importância desta prática é colocada por Paulo Freire no seguinte pensamento:
A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto,
quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.
(Freire, 1996).
O envolvimento dos pibidianos como coadjuvantes na prática docente tem feito diferença na Escola
Estadual Prof. Antônio Salústio Areias para aprofundar estudos, pesquisas e experiências com as
linguagens digitais lúdicas e artísticas, uma vez que participamos diretamente com os professores do
planejamento, das atividades em sala e fora dela, das reuniões para orientação com a coordenadora
da UFMS e os supervisores bem como, das atividades culturais escolares entre essas linguagens.
Desse modo compreendemos estas linguagens nos desenhos, gestos, sons, cores, cheiro, palavras e
nos jogos pedagógicos. Um universo nas práticas e aprendizagens artísticas que, constituem-se como
territórios complexos onde interagem múltiplos fatores de ordem individual, coletiva, organizacional,
social, tecnológica e cultural, o que se configura como desafios para os encaminhamentos do nosso
trabalho.
Percepções que tratam das aprendizagens artísticas no Projeto “Portinari” para alfabetização
Conhecer e refletir sobre as novas formas de linguagens, presentes no contexto escolar decorrentes
do avanço tecnológico, nos fez buscar novas formas de instigar os alunos, principalmente dos
primeiros anos, para a alfabetização.
Alfabetizar hoje, numa realidade onde as crianças que têm acesso a internet se desenvolvem de
maneira diferente e gostam menos ainda da escola nos apontou a necessidade de estudar mais para
compreender porque julgam que aprendem melhor fora dela? Foi com esta indagação, que pisamos
com mais convicção sobre o chão das ações do projeto PIBID/Pedagogia/CPAQ com características
lúdicas e artísticas. Piaget corrobora quando afirma:
Os jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida que a criança se desenvolve, com
a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige
uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que em que
ela própria evolui internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida
dela, em linguagem escrita que é o abstrato (Piaget, J. 1973).
Assim situamos a aprendizagem a partir do que dá prazer à criança: brincar, já que ela interage muito
mais pela ludicidade e se sente atraída, pois o jogo apresenta desafios.
Nesta mesma vertente, apropriamos da veia artística no Projeto Portinari em que desenvolvermos
várias atividades a partir do vídeo “Traçando Arte com Candido Portinari”. Muitos artistas procuram
retratar em suas obras a cultura de seu povo, mas Portinari consegue imprimir outras expressões
quando descreve na maioria de suas pinturas as imagens de crianças e brincadeiras, tornando-se
assim o artista mais adequado e encantador para trabalharmos em sala de aula. Portinari também
representa por meio de poemas a realidade de muitas crianças, inspirando-se em sua própria
infância, como segue:
Se há tantos meninos em minha obra em balanços, gangorras é que seria meu desejo fazer com que
eles fossem lançados ao ar a virarem belos anjos... (Cândido Portinari)
Entre o real e o imaginário do pintor criamos uma ligação entre criança e obras. Descobertas que se
fizeram frutos no processo de alfabetização. Planejamos mediante aquilo que a criança quer ler na
escola por entendermos que quando é do seu interesse, lê sem problemas. A criança se interessa por
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coisas da vida e, desta realidade faz parte a linguagem digital como, por exemplo, os jogos eletrônicos
e as linguagens multimodais quando integramos som, imagem, texto e animação na leitura e releitura
das obras do artista.
A imagem mexe com o imediato, com o palpável. A escola desvaloriza a imagem e essas linguagens
(expressão polivalente, dramatização, o jogo, a paráfrase, o concreto e a imagem em movimento)
como negativas para o conhecimento. Ignora a televisão e o vídeo; exige somente o desenvolvimento
da escrita e do raciocínio lógico. (Moran)
À medida que avançamos com as “Brincadeiras de Crianças”, tão bem exploradas por Portinari em
seus quadros, ficou perceptível o quanto a criança aprende a gostar de desafios. Ela incorpora figuras
ao seu cotidiano, lê imagens, discute com colegas estratégias e mais, altera regras dos jogos em que
participa. Incentivada a fazer parte utiliza a capacidade comunicativa que os seres humanos têm para
usar em qualquer sistema de sinais significativos, expressando seus pensamentos, sentimentos e
experiências, como se preconiza a seguir:
É neste sentido que resiliência possibilita outra visão do mundo e implica e, em certa medida, exige
formas de conhecer, aprender, de ser e estar nas sociedades atuais e futuras distintas em que a
educação e a formação dos cidadãos terá que se processar em moldes diferentes. Resiliência poderá
ser uma das chaves para nos abrir a esse grande desafio, fazendo apelo ao desenvolvimento
equilibrado e progressivo de dimensões humanas que, embora se apliquem aos objectos físicos e
biológicos, são próprias, sobretudo, das pessoas e das organizações, como a reflexibilidade, a
flexibilidade, as capacidades de aprender e desaprender as coisas inúteis para empreender, agir e
resistir, sem quebrar, no meio das mais diversas contrariedades, de ser, comunicar, saber estar,
sobreviver. (TAVARES, 2001, p.1).
Uma proposta diversificada para alfabetizar interfere sobremaneira nas produções, uma vez que, a
linguagem estética e tecnológica permite formas prazerosas e significativas de aprender. Além disso,
promove a inclusão na escola diante da diversidade cultural e, na escola Prof. Antônio Salústio Areias
o quadro das “diferenças” não diverge do restante da realidade educacional brasileira.
Caminhos percorridos e os próximos encaminhamentos pibidianos:
Mesmo sabendo que nada se conclui podemos tecer algumas considerações por onde percorremos
e por onde ainda temos muito para caminhar:
- grandes mudanças ocorreram dentro da escola com as ações pibidianas, podemos começar
mencionando a considerável procura por vagas no segundo ano (2015) do PIBID na unidade escolar;
- a escola que já conta com ótimos professores se tornou mais próxima da comunidade;
- o exercício artístico e lúdico que envolve as diversas linguagens tornou a escola mais viva e sedutora;
- aprendemos a aprender para uma melhor apreensão da realidade e do desenvolvimento das
potencialidades das crianças nos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes;
- as experiências em sala de aula vem nos oportunizando ser pontes que se abrem para o mundo,
representam o nosso conhecimento com o mundo.
E, se nos perguntarem se isto tem sido fácil?
Responderemos que não, afinal não se trata de uma escola perfeita, muitas dificuldades surgem e as
incertezas brotam em situações das mais diversas, mas encontramos nos sorrisos das crianças a
linguagem mais bonita da escola, àquela que não encontramos em lugar nenhum.
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Os gêneros jornalísticos e a produção do blog escolar no Projeto Pibid:
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Tendo como objetivo primordial proporcionar aos acadêmicos de licenciatura a formação docente, e
atenuar as dificuldades de leitura e produção textual dos alunos do ensino médio, o curso de Letras
do Campus de Aquidauana propôs o projeto intitulado “PIBID UFMS/CPAQ - LETRAS:
PORTUGUÊS/ESPANHOL” iniciado em 2014. Esse projeto está voltado para o trabalho com os gêneros
jornalísticos no ensino médio para a produção de um “Jornal online na escola”.
Diante das necessidades apontadas, propôs-se trabalhar com o gênero jornalístico informativo e
opinativo nas escolas de ensino médio, orientando-se também pelo Referencial Curricular de MS, de
modo a contemplar as competências de ler, interpretar, opinar e dominar a leitura de textos
jornalísticos e de escrever/produzir textos desse gênero.
Inicialmente, antes de irem para a escola, todos os acadêmicos participantes do PIBID assim como
os supervisores das escolas passaram por uma formação na instituição de ensino superior, em que
tiveram contato com o referencial teórico para trabalharem os textos dos gêneros jornalísticos.
Este relato apresenta uma experiência de ensino e aprendizagem que está sendo desenvolvida, desde
o mês de abril de 2015, com os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Cândido
Mariano, localizada na cidade de Aquidauana/MS. Essa escola tem 655 alunos matriculados,
distribuídos nos turnos matutino e vespertino. O ensino médio com duração de três anos possui um
público bastante mesclado, atendendo todas as classes sociais e as diferentes regiões da cidade.
O projeto atende simultaneamente aos alunos das duas turmas do segundo ano, de
aproximadamente 35 alunos cada. As atividades são programadas para uma carga horária de duas
aulas seguidas, durante o turno matutino, quando o ensino médio tem aulas normais com a
professora supervisora, que cede as suas aulas para o trabalho com os gêneros jornalísticos.
Referencial Teórico
O trabalho com os gêneros jornalísticos, na Escola Cândido Mariano, teve como aporte teórico os
estudos de Marques de Melo (2003) e Beltrão (1980), assim como os
De acordo com Bakhtin (1997, p.70), os gêneros textuais orais ou escritos são “tipos relativamente
estáveis de expressões linguísticas desenvolvida em situações comunicacionais específicas que se
refletem na forma, no conteúdo e na estrutura”. Nesse sentido, os gêneros textuais jornalísticos são
responsáveis pela transmissão de informações em situações comunicativas compostas por
um conjunto das circunstâncias que determinam o relato que a instituição jornalística difunde para o
seu público. Um relato que, pela dinâmica própria do jornalismo, se vincula às especificidades
regionais, mas incorpora contribuições dos intercâmbios transnacionais e interculturais. É a
articulação que existe do ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão
jornalística (relato) e a apreensão pela coletividade (leitura) (MARQUES DE MELO, 2003, p. 64).
Para essa articulação entre os acontecimentos reais, o processo de relato e a leitura ou recepção do
público a que o texto jornalístico se destina, há a importância da objetividade em busca da exatidão
do texto e da informação, eximindo o jornalista da emissão de quaisquer opiniões. Contudo, o gênero
jornalístico pode ser divido especificamente em informativo e opinativo.
Sendo assim, o gênero informativo é considerado por Beltrão (1980, p. 29) como o “relato puro e
simples de fatos pertencentes ao presente imediato ou ao passado que sejam socialmente
significativos” uma vez que o jornalista assume o papel de observador (MARQUES DE MELO, 2003).
Em contrapartida, quando o jornalista apresenta certa opinião sobre o tema abordado, ocorre um
movimento do gênero jornalístico informativo para o opinativo, tendo em vista que “os textos
opinativos, em geral, se originam em algum acontecimento noticiado pelos textos informativos”
(MELO; ASSIS, 2010, p. 97). É seguindo essas noções referentes ao gênero jornalístico informativo
que selecionamos os gêneros notícia e reportagem para as atividades iniciais deste projeto.
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Sendo assim, para desenvolver o trabalho pedagógico com os gêneros jornalísticos, buscamos
apresentar aos alunos a função social comunicativa desses gêneros a partir de suas características
linguísticas e estruturais, o suporte midiático, a funcionalidade e o público alvo a que se destina. Para
essas atividades, contamos também com o trabalho de retextualização e reescrita no processo final
de cada produção dos gêneros estudados.
A retextualização, segundo Ribeiro (2010) apud Matencio (2003), é uma atividade que envolve a
produção de um novo texto a partir de um ou vários textos-base, envolvendo relações entre gêneros
diferentes como, por exemplo, produzir uma notícia tendo como texto-base um poema. Pode-se dizer
que a atividade de retextualização vai implicar mudança de intencionalidade, pois segundo Marcuschi
(2001), trata-se de a partir de um texto produzir um novo texto. Já em relação à reescrita, assinala
Marcuschi (2001) que consiste em operar sobre um texto para transformá-lo. O autor define reescrita
como mudanças que ocorrem dentro do texto, de uma escrita para outra, ou seja, diferentemente da
retextualização que transforma um texto em outro, na reescrita ocorre um refinamento do texto,
fazendo-se acréscimos, supressões, alterações vocabulares, discursivas e gramaticais.
Com essas atividades de produção textual, buscou-se demonstrar aos alunos que os gêneros não são
estáveis, apesar de possuírem elementos caracterizadores que permitem aos nossos interlocutores
uma maior compreensão dos nossos propósitos comunicacionais. A respeito do caráter estável do
gênero, Marcuschi (2008, p. 156) nos esclarece que “os gêneros limitam nossa ação na escrita [...],
o que por um lado impõe restrições e padronizações, mas por outro é um convite a escolhas, estilos,
criatividade e variação”. Nesse sentido, as atividades de retextualização e reescrita foram produtivas.
Acrescenta-se ainda a essa base teórica, a oportunidade que proporcionamos aos alunos de
participação efetiva em situações como debates sobre diversos temas, produção de áudios, vídeos,
apresentações orais, produções textuais e o desenvolvimento da criatividade e o principal, a leitura
crítica e reflexiva dos gêneros notícia e reportagem.
Descrição do trabalho
As atividades desenvolvidas na escola são planejadas pelos pibidianos com a orientação das
professoras coordenadora e supervisora do grupo. Atendendo a ementa curricular, os primeiros
gêneros jornalísticos ministrados foram a notícia e a reportagem. O planejamento da aula é feito com,
pelo menos, uma semana de antecedência, quando os acadêmicos são orientados a planejar as aulas
e a organizar as atividades e os recursos materiais que pretendem utilizar.
O trabalho com o gênero notícia foi iniciado com uma atividade em grupo e uma apresentação oral,
os alunos foram orientados a fazer uma atividade dirigida de interpretação dos textos de jornais da
região, respondendo as seguintes questões: qual o nome do jornal, qual o caderno em que o texto se
encontra, qual o título, que informação está sendo dada e para que tipo de leitor o texto se destina.
Além disso, foram evidenciadas, através de aula expositiva com uso de slides, a definição, as
características e a estrutura do gênero notícia. Os textos jornalísticos foram selecionados de acordo
com temáticas presentes no cotidiano dos adolescentes, com isso percebemos que voltar o conteúdo
direcionado para o mundo deles foi uma escolha bastante assertiva e produtiva.
Na sequência, os alunos produziram notícias a partir de poemas, canções e crônicas, seguindo a
noção de retextualização de Matencio (2003). Foram escolhidos os seguintes textos: “Construção”,
canção de Chico Buarque; “A serra do rola-moça”, de Mário de Andrade; “Domingo no parque”, canção
de Gilberto Gil; “Meninos carvoeiros”, de Manuel Bandeira; “Essas meninas”, de Carlos Drummond
de Andrade; “Poema tirado de uma notícia de Jornal”, de Manuel Bandeira e “Tragédia Brasileira”, de
Manuel Bandeira. Com as correções percebemos que a maioria dos alunos produzira textos breves e
alguns fugiram da temática do texto.
Feitas as correções, os alunos partiram para a reescrita do texto. Com as produções já prontas eles
as reproduziram oralmente, apresentando aos colegas o resultado final da produção textual. E por
fim, todas as produções foram gravadas com o auxílio do celular originando a “CM rádio notícias”,
postadas no blog “CM Online”.
Em um segundo momento, foram iniciadas as atividades relacionadas à reportagem. O gênero foi
apresentado com a leitura da reportagem “A vida breve de Cecil”, da edição de agosto de 2015 da
revista Veja. A atividade se desenvolveu em torno da leitura, interpretação e discussão do texto,
evidenciando as partes de sua estrutura parecidas com a da notícia (manchete, lead e corpo do texto).
Esclarecidas as partes que compõem o gênero, bem como, sua definição, linguagem e estrutura, os
alunos foram orientados a pesquisarem algo que os interessasse para a produção de uma
reportagem. A pesquisa foi feita na sala de tecnologia da escola, sob a nossa orientação.
Na sequência os alunos, em pequenos grupos, produziram a reportagem sobre o tema selecionado,
segundo os seus interesses e de acordo com a relevância para a sociedade. As produções foram
recolhidas e corrigidas na reunião de planejamento com a coordenadora e supervisora do PIBID. No
encontro seguinte, os alunos receberam seus textos com as observações sobre os problemas
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detectados e fizeram a reescrita deles, e foram orientados a fazer uma apresentação oral para a
classe. As apresentações foram bastante produtivas, contudo percebemos que algumas reportagens
apresentavam falhas quanto às características do gênero, como: o lead, uma opinião do autor ou até
mesmo o uso de fontes ao incluir citação no texto.
Finalizadas as atividades com esse gênero, novamente com o auxílio da tecnologia, os alunos
gravaram uma reportagem em vídeo que foi publicado no blog, cujo nome foi escolhido por eles
mesmos.
Considerações finais
Durante a realização das oficinas sobre o gênero notícia e reportagem, nós percebemos uma grande
receptividade e participação dos alunos, uma grata surpresa, pois, essas foram as primeiras
atividades desenvolvidas com as turmas. Os alunos mostraram-se bastante empolgados e animados
com as temáticas escolhidas para as aulas. Além disso, por meio das atividades iniciadas sempre
com a leitura de um texto, colocamos em prática teorias estudadas durante o curso, incentivando e
evidenciando a importância desse hábito na vida de cada um deles.
Em relação a nossa formação acadêmica, as atividades desenvolvidas com o PIBID mostraram os
caminhos adequados para uma aula de qualidade. A experiência em classe e o contato com os alunos
nos deram uma visão mais ampla de que o processo de ensino-aprendizagem requer do profissional
da educação uma entrega e muita dedicação.
De modo geral, a experiência foi bastante proveitosa para todos os envolvidos, trocamos
conhecimentos, criamos laços de amizade e carinho, aprendemos a trabalhar em equipe e colocamos
em prática tudo o que nos é ensinado na faculdade. Cometemos alguns erros que foram superados
com as orientações da coordenadora e da professora supervisora, e nos preparamos para assumir
uma sala de aula de forma responsável.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este trabalho foi realizado no 8º ano B, e desde o período de observação da turma, no final de março
durante as aulas de história da Professora Julice Farias, supervisora do projeto na escola, pude
perceber nitidamente que os alunos eram participativos, porém um tanto agitados, às vezes mais e
outras vezes um pouco menos.
Assim, não fiquei reticente quanto ministrar atividades nessa turma, pois a partir de minhas
experiências anteriores no PIBID pude compreender que nem sempre uma turma considerada
“exemplar” em disciplina é a que mais produz conhecimento com autonomia, já realizei atividades
em turmas que não eram agitadas, no entanto também não esboçavam participação.
Os alunos estão em uma idade que corresponde com a média adequada para uma turma de 8° ano,
estão entre 13 e 14 anos, situações de ter que chamar atenção de alguns alunos ocorreu dentro do
limite considerável, no entanto, não houve nenhum problema sério em relação a desrespeito, a
experiência com essa turma foi bastante satisfatória.
A sequência didática ministrada nessa turma teve como principal intuito desmistificar a passividade
dos negros no período da escravidão, o recorte temporal utilizado se refere ao século XIX, no limiar da
abolição do regime escravocrata. No entanto, no andamento das aulas, com os textos dos autores
que discutem a visão subjetiva dos fatos da épocas em relação aos processos que levaram a liberdade
negra, foi possível abordar essa questão de forma a que eles ainda não haviam tido contato,
principalmente em relação as negociações entre senhores e negros escravos na busca pela carta de
alforria.
Os alunos puderam ter contato com documentos que evidenciam muitos dessas negociações que
ocorriam dentro das relações privadas entre senhores e negros escravos, além das negociações os
alunos também puderam observar a lógica dos propósitos políticos elaborados pela elite proprietária
que prevendo o fim próximo da escravidão, passaram a discutir leis de controle a população negra
que logo não pertenceria mais ao regime escravocrata.
Objetivos Específicos:
•
Compreendessem as várias formas de negociações mantidas entre os escravos e seus
senhores, na intenção de obter sua condição de libertos.
•
Analisar de que maneira os projetos políticos da época expressavam a intenção de manter o
controle social do país nas mãos da elite proprietária.
•
Observar que apesar da grande importância do 13 de maio de 1888, data que decretou a fim
da escravidão no Brasil, os negros não obtiveram a liberdade exclusivamente a partir desta data e
que por meio de negociações e revoltas eles conseguiram se articular contra o regime da escravidão.
•
Compreender que apesar da liberdade obtida os negros não tiveram com isso um
reposicionamento justo na sociedade e que tiveram que continuar lutando por um reconhecimento
enquanto individuo social após a abolição.
Referencial teórico
As concepções sobre o planejamento, foi fundamentada nos estudos de Zabala (1998), junto com a
utilização de conceitos de uma História subjetiva, a preocupação em valorizar os processos de
construção de conhecimentos pelos próprios alunos, Schmidt (1998), observei em sua pratica a
preocupação com as necessidades de aprendizado das turmas em que ministra aulas analisando
conteúdos para o melhor desempenho dos alunos de acordo com a zona de desenvolvimentos
proximal das turmas, Vygotsky (1993), para atender de forma mais satisfatória as necessidades do
desenvolvimento de aprendizagem de seus alunos.
A professora em sala se utiliza do livro didático não entanto procura sempre buscar novas referências
que correspondem as ideias do tema propiciando um enriquecimento da interpretação do aluno sobre
o conteúdo, essas novas referências muitas vezes vem da formação acadêmica, no entanto a
professora costuma tomar cuidado para não provocar uma espécie de transposição didática,
Bittencourt (2009), o que se quer com a mescla de ideias e concepções é o estabelecimento de um
diálogo que servirá para uma abordagem mais ampla sobre os assuntos discutidos em aula.
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Os autores que embasam esta discussão são Robert W. Slenes “Senhores e subalternos do oeste
paulista” (1997) que discute em seus estudos as formas negociações entre senhores e escravos no
ambiente privado das relações entre a senzala e a casa-grande, Célia M. M. de Azevedo no livro “Onda
Negra, Medo Branco” (1987) que aborda os planejamentos políticos da elite branca e proprietária
que visavam o controle da população negra liberta além do estudos com fontes extraídas do livro
“Como se de ventre livre nascido fosse” do ministério da Cultura/MS (1993) que traz uma relação de
muitos documentos de alforria negociadas da época.
Metodologia
A metodologia que proponho na sequencia didática contribui para a aula de História no sentido da
organização entre tema, conteúdo a serem abordados de acordo com o recorte histórico. Segue uma
estrutura coerente para que os conteúdos não se tornem repetitivos ou presos a uma única ideia
sobre o tema. O planejamento permite que o professor explore os temas sendo norteado pelos
objetivos propostas, não deixando que sua prática se torne confusa e pouco compreensível para os
alunos.
As aulas foram expositivas dialogadas, com uso do data show, além de atividades direcionadas com
desenhos e interpretação por parte dos alunos do que foi abordado nas aulas.
A primeira atividade foi a análise de fontes imagéticas, com o uso do Datashow (que levei do LEHIS)
e da sala de cinema da escola para tornar a visão das imagens mais apropriadas, as imagens estavam
bem organizadas em slides. Para trabalhar sobre as imagens e as interpretações, também fizemos a
leitura dialogada do texto de Robert W. Slenes “Senhores e subalternos do oeste paulista” de 1997,
que esmiúça as relações no âmbito privado de negociações entre senhores e cativos na intenção
destes últimos conseguirem a tão almejada alforria, entraria logo em seguida para tirar dúvidas e
explicar as características do contexto em que as fotos estavam situadas e explicando de forma os
cativos conseguiam se articular para convencer os senhores a conceder-lhes a liberdade.
As imagens utilizadas na primeira aula fazem parte da Coleção Gilberto Ferez / Acervo Instituto
Moreira Salles- RJ são fotografias tiradas no século XIX retratando varias cenas dos cotidianos dos
negros, entre libertos e cativos, da época, o objetivo da atividade era analisar os aspectos das
imagens sobre trabalho, ambiente social, vestimentas e outras características das seis imagens
selecionadas para confrontar as ideias estereotipadas que os alunos pensavam sobre o negro
daquele período como, por exemplo, que eles só andavam quase nus, que todos só haviam
conseguindo a alforria depois da lei áurea, entre outras ideias que não correspondem com os fatos
do período estudados historicamente. As imagens seguem abaixo:

Realizamos também uma atividade escrita, que mapeou melhor a apreensão do conhecimento.
Utilizamos a sala de tecnologia para fazer pesquisar sobre as palavras que eles encontram dificuldade
em decifrar o significado, como por exemplo, eles perguntaram se “liberto e alforriado” eram a mesma
coisa, assim como a dúvida entre “cativo e escravo”, portanto esses significados precisam ser
sinônimos e terão se ser reforçados nas próximas aulas para que a compreensão histórica dos alunos
possa melhorar. Além disso, realizamos trabalhos em grupo, visando despertar o melhor interesse
dos alunos resistentes ao estudo reflexivo, com análise das fontes históricas, norteadas por perguntas
sobre as fontes.
Buscamos também diversificar a metodologia sobre o tema proposto, sobre as formas de aquisição
da liberdade dos negros no século XIX, em que os alunos fizeram desenhos, em que deveriam retratar
o negro também nos aspectos atuais fazendo relação com aspectos da vida do negro que se
originaram naquele período fosse de cultura ou de resistência.
Resultados alcançados
Os resultados propostos pelo trabalho desenvolvido durante a sequência didática foram alcançados
de forma satisfatória pelos alunos realizando todas as atividades com bom desempenho, inclusive a
professora supervisora Julice Farias, ao realizar uma revisão um mês após o fim do trabalho ficou
surpresa ao notar que os alunos lembravam toda a matéria sem maiores esforços isso só mostra que
houve uma identificação com o conteúdo e a maneira com que foi abordado em sala de aula por parte
dos alunos.
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Introdução
Neste trabalho, temos por objetivo apresentar alguns resultados da realização de oficinas onde foram
trabalhadas a leitura e a produção textual, utilizando recursos hipermidiáticos e a partir do gênero
textual “paródia”. As oficinas foram realizadas com oito alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental,
na escola Municipal Drº Sudalydio Rodrigues Machado, em Camapuã-MS, no período vespertino, e
fazem parte do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (UFMS) – mais especificamente do subprojeto Letras-EAD Camapuã.
Nas oficinas realizadas na escola, buscamos trabalhar as competências e habilidades referentes à
disciplina de Língua Portuguesa previstas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (leitura, escrita,
oralidade e análise linguística) fazendo uso de recursos midiáticos, visando à produção final de um
videoclipe e a integração da tecnologia digital em sala de aula, dada sua inserção no cotidiano de
nossos alunos. Por meio de recursos como computador, Internet, filmadora e projetor, procuramos
interagir com os alunos em aulas dinâmicas e nas quais fosse possível a ressignificação de questões
de linguagem em uma modalidade de produção textual que engloba som e imagem como linguagens
aliadas à escrita grafocêntrica.
Referencial teórico
Conforme sugerem Koch e Elias (2006), todos os nossos enunciados estão pautados em
determinadas formas e padrões de estruturação, que não são definitivamente fixos, mas obedecem
a uma certa estabilidade capaz de fazer identificar tais enunciados como sendo de um “gênero
textual” particular. Como os gêneros de texto ocupam determinadas funções em esferas da atuação
humana, o trabalho com a leitura e escrita em sala de aula baseada na produção final de
determinados gêneros pode favorecer uma abordagem de trabalho com a língua portuguesa mais
atenta às reais necessidades de uso da língua na sociedade. No que se refere particularmente à
leitura, Freire (2003) já alertava para as relações entre a palavra e o mundo, ao chamar a atenção
para o fato de que longe da mera decodificação, ler deve ser uma forma de participar do mundo, de
interagir e nele interferir, por meio da ação.
Também os estudos do letramento veem alertando para a importância de se pensar leitura e escrita
em sua relação com práticas sociais historicamente situadas, em uma visão ideológica. Nessa
perspectiva, letramentos são “formas socialmente reconhecidas em que as pessoas geram,
comunicam e negociam significados, como membros de discursos, por meio de textos codificados”
(LANKSHEAR e KNOBEL, 2011, p. 33). Basicamente, distancia-se do tradicional enfoque nas
competências individuais no uso da leitura e da escrita, observado em grande medida no sistema
escolar, para se pensar em “textos codificados” que permeiam as práticas sociais como um todo.
Para Lankshear e Knobel (2011), esses “textos codificados” podem referir-se tanto às tradicionais
cartas escritas, diários, registros, romances literários, leitura de horário de ônibus, etc., até textos
ligados às tecnologias digitais, como o blog, a escrita fanfic, os jogos de vídeo, os fóruns de discussão,
etc. Os últimos, ligados ao mundo digital, são considerados pelos autores como essenciais para o
trabalho com a linguagem na contemporaneidade e, embora considerem que as novas tecnologias
não garantam, por si só, mudanças nas práticas de uso da linguagem, configuram-se como o principal
desafio para a escola na atualidade.
Justificativa da atividade proposta
Primeiramente, esta proposta de trabalho justifica-se mediante o desafio apresentado na seção
anterior, de se trabalhar com a linguagem, na escola, em perspectiva ligada às práticas sociais como
um todo e, mais particularmente, as práticas contemporâneas mediadas pelas tecnologias digitais.
A escolha do gênero paródia, por sua vez, deve-se à sua relação com o cotidiano dos adolescentes,
pois envolve sátira e muita criatividade. Optamos por trabalhar com esse gênero, portanto, porque
acreditávamos que ele poderia favorecer o interesse e a participação nas oficinas. Além disso, a
música nos permitiria focar bastante na oralidade, muitas vezes negligenciada em sala de aula.
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Descrição das atividades
Conforme mencionamos anteriormente, desenvolvemos as oficinas na Escola Municipal Drº Sudalydio
Alves Rodrigues, no município de Camapuã, MS. As aulas foram ministradas no contraturno, no
período vespertino, das 13h30min às 15h00min, todas as quintas-feiras, durante um semestre. Os
alunos envolvidos no projeto eram do sétimo ano do Ensino Fundamental e, embora tivéssemos
iniciado as atividades com quantidade maior de alunos, oito deles se mantiveram até o final.
Utilizamos materiais impressos diversos para trabalhar a leitura e compreensão da temática a ser
trabalhada e das características que compõem o gênero paródia e, na sala de tecnologia da escola,
utilizamos os computadores para realizarmos pesquisas online em sites também a respeito dessas
temáticas e do gênero selecionado. Trabalhamos nas aulas expositivas e de leitura interativa,
basicamente, os conceitos de paródia, sinônimos e rimas e com diversas informações a respeito do
tema “corrupção” e do município de Camapuã-MS, que selecionamos como tema da música a ser
produzida, ao final.
Na primeira etapa da oficina, a ideia era produzir paródias com o tema corrupção. Para isso, dividimos
os alunos em duplas e trabalhamos durante três aulas com a produção das paródias, mas os alunos
apresentaram muitas dificuldades para criar rimas e reescrever as letras das músicas que escolhiam
para parodiar.
Diante dessas dificuldades, na segunda etapa da oficina, sugerimos trabalharmos todos em um
mesmo e produzir apenas uma paródia. Nesse momento, estávamos no mês de aniversário de nossa
cidade e, por esse motivo, pensamos em chamar a atenção para os aspectos positivos de nossa terra,
trabalhando com uma paródia sobre Camapuã. Os alunos mostraram muito interesse pelo tema e
sugeriram expor a natureza e os pontos de destaque da cidade.
Definido o tema em comum, iniciamos a produção conjunta da paródia, em um processo no qual
trabalhamos bastante com a importância e o uso dos sinônimos e rimas, utilizando o dicionário para
localizar, compreender e anotar os significados das palavras. A música a ser modificada foi escolhida
pelos próprios alunos, a partir de uma lista inicial de dez músicas, e, para a produção do videoclipe,
fizemos visitas a pontos turísticos da cidade, contando com a ajuda de um cantor profissional que nos
acompanhava com seu violão nessas visitas e que participou de algumas de nossas aulas, nos
ajudando principalmente com a melodia. Ao final, gravamos o áudio do videoclipe com a maioria dos
alunos, porém na gravação das imagens alguns dos alunos não se sentiram à vontade e não quis
participar.
Avaliação das atividades e de seus impactos na aprendizagem e na formação
O produto final de nosso projeto foi a produção de uma música e de um videoclipe. No entanto, o que
mais nos proporcionou reflexão, de fato, foi o processo de produção. Sobre tal processo, cabe dizer
que tanto nas etapas de produção da paródia escrita quanto na gravação do videoclipe nós
conseguimos explorar ao máximo a criatividade dos alunos participantes e trabalhar a (re)escrita. Isso
só se tornou mais produtivo, no entanto, a partir do momento em que reunimos todos os alunos em
um único grupo de trabalho, o que nos fez pensar na importância do trabalho coletivo e da dedicação
dos professores a um grupo pequeno de alunos, no qual nos pareceu muito mais efetiva a tarefa de
mediação.
Os alunos que concluíram as oficinas se mostraram satisfeitos e felizes com o resultado do trabalho
e de sua aprendizagem, porém esperávamos realizar esse projeto com uma turma maior, no mínimo
dez. Inicialmente, nós acreditávamos que a música e o videoclipe fossem motivar ainda mais os
alunos, porém fatores como a timidez e a dificuldade de expressão desanimaram alguns dos alunos
durante o processo.
De todo modo, observamos que o trabalho com o videoclipe pode englobar várias outras habilidades
que não apenas a produção escrita grafocêntrica, permitindo aos professores de língua explorar
bastante a oralidade e trabalho com as modalidades audiovisuais de produção. Na gravação do
videoclipe, exploramos não apenas essas modalidades, mas também a ressignificação das questões
de linguagem e a expressão corporal. O videoclipe está disponível no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ss4PMhQeA
Pretendemos utilizar mais recursos midiáticos e trabalhar mais a oralidade, escrita e leitura através
de projetos como revistas eletrônicas.
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O presente texto tem por objetivo descrever uma experiência obtida na preparação, aplicação e
avaliação da oficina intitulada Primeira Guerra Mundial (1914-1918): entre textos e imagens,
realizada em quatro etapas, na Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, Anastácio-MS.
Pelo menos em parte, dois motivos justificam a escolha da temática. Primeiro, a necessidade de
refletir sobre o conflito bélico mundial e evitar apenas uma discussão em tom comemorativo, posto
coincidir com a celebração dos cem anos de seu início. Além disso, tratar de um tema que é
negligenciado pelos estudos históricos, como registrou Visentini (2014, p. XIII):
A importância e o significado da Primeira Guerra Mundial têm sido negligenciados pelos estudos
históricos, provavelmente porque esse formidável conflito tenha sido negligenciados pelos estudos
históricos, provavelmente porque esse formidável conflito tenha sido seguido, vinte anos depois, por
outro, materialmente ainda mais devastador, a Segunda Guerra Mundial.
Após delimitarmos a temática da oficina, procuramos o professor Reinaldo Rohdt, supervisor da
atividade do PIBID na escola citada, para definirmos o período de sua realização e o público alvo
prioritário.
Em seguida, iniciamos o trabalho de pesquisa bibliográfica na Biblioteca do Campus de Aquidauana,
da UFMS. Efetuamos, igualmente, levantamento de artigos em revistas da área de história,
disponíveis na internet. A pesquisa foi direcionada para veículos que tínhamos familiaridade, como a
revista de História da Biblioteca Nacional (RBHN). Na edição cento e seis, publicada em dois mil e
quatorze, trouxe um dossiê sobre a Primeira Guerra Mundial, tendo subtítulos no decorrer das
dezenove paginas, com textos e imagens sobre a temática. O material traça uma linha temporal sobre
os acontecimentos e suas consequências, porém, vai além ao abordar aspectos do cotidiano do
embate bélico. O texto ressalta que o passo inicial da Guerra foi dado quando o jovem Gravillo Princip
assassinou, em Sarajevo, o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, em 1914. Indica, no entanto,
que as feridas do provocadas pelo atentado encontram-se em aberto até hoje. Também ressalta a
participação brasileira, como fica claro no texto com o titulo Brasileiros no Front (GARCIA; SCARRONE,
2014).
O material da revista, no entanto, não analisava as causas da guerra de material aprofundada. Para
além do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, nacionalismo, imperialismo e disputa por
território geraram um contexto de tensões entre países do continente europeu. De acordo com
Visentini (2014, 01), as “raízes da Primeira Guerra Mundial se encontram na década final do século
XIX.” Em texto ocupado em estudar as causas, características e consequências da Primeira Guerra
Mundial, René Remond demonstrou que suas “origens são múltiplas”, assim como ressaltou:
Certas causas, circunstanciais e imediatas, podem ser postas de manifesto por uma análise
cronológica. A conflagração de agosto de 1914 sai da crise diplomática que estourou a 28
de junho de 1914, com o atentado de Sarajevo. (...) Essa, porém, não deixa de ser uma
resposta provisória, pois se o acidente de 28 de junho teve tais consequências, a razão é por
que surgiu num contexto que encerrava possibilidades de guerra (REMOND, 1974, p. 16).

Para completar nossa formação, realizamos a leitura e discussão do clássico de A Era dos Extremos:
O breve século XX 1914-1991, do historiador Eric Hobsbawm, atentando, principalmente, para os
capítulos que focavam a chamada “Era da Guerra Total”, período delimitado entre o início do primeiro
conflito mundial e o termino da segunda grande guerra. Hobasbawm ressaltou que o conflito envolveu
todas as “grandes potências”, inaugurou uma “era do massacre” e foi travada com as nações
almejando “metas ilimitadas”. Ainda segundo o autor, o século XX inaugurou um novo tipo de guerra:
Temos como certo que a guerra moderna envolve todos os cidadãos e mobiliza a maioria; é travada
com armamentos que exigem um desvio de toda a economia para a sua produção, e são usados em
quantidades inimagináveis; produz indizível destruição e domina e transforma absolutamente a vida
dos países envolvidos (HOBASBAWM, 1995, p. 51).
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Com base no conhecimento obtido na leitura, iniciamos a preparação da Oficina. Vale lembrar que
nossa intenção primeiro residia em criar condições para discutir o acontecimento a partir de imagens
e, no final do trabalho, esperávamos produzir um jornal mural. Para tanto, realizamos um
levantamento das imagens veiculadas no livro Wars of 20th Century 1975, selecionando oito entre
fotografias e charges. As imagens abordavam, dentre outros temas, a cavalaria alemã, os Uhlanos
(elite desta tropa), pinturas em homenagem aos soldados ingleses mortos e também armamentos
utilizados durante a guerra como, por exemplo, metralhadoras e canhões alemães e franceses.
Também utilizamos fotografias de refugiados e de soldados em batalha ou marchando para guerra.
Para o trabalho, tomamos o cuidado de buscar amparo em algumas referências teórico
metodológicas. Para além dos aspectos peculiares ligados a leitura de imagens, entramos em contato
com o conceito de “cultura visual”. Como uma estratégia para compreender a vida contemporânea, o
interesse pela cultura visual remete a aspectos específicos:
Do mesmo modo que os estudos culturais tratam de compreender de que maneira os sujeitos buscam
dar sentido ao consumo na cultura de massas, a cultura visual dá prioridade à experiência cotidiana
do visual, interessa-se pelos acontecimentos visuais nos quais o consumidor busca informação,
significado e/ou prazer conectados com a tecnologia visual (SARDELICH, 2006, p. 462)
Entendemos que as imagens não podem ser utilizadas apenas de modo ilustrativo. Ao contrário, que
uma imagem pode remeter a muito significados ou, como observou Molina (2007, p. 22):
A polissemia da mensagem visual envolve ramificações de associações, uma multiplicidade
de símbolos e interpretações e possui como variável, um repertório cultural construído em
meio às relações sociais e históricas, implicando também pela ótica do leitor, a seleção de
significados, escolhendo alguns, excluindo outros.

Ainda segundo a autora, trabalhar com imagens apresenta desafios e impõe limites ao professor de
história, pois o material deve ser utilizado para “motivar e envolver o aluno”, mas, acima de tudo, para
fomentar o jovem no sentido de “re-elaborar, recodificar, ordenar e organizar conceitos,
transformando uma relação sócio–afetiva com a imagem numa situação de cognição” (MOLINA,
2007, p. 25).
Com as leituras realizadas e o material preparado, a oficina na Escola Guilhermina da Silvia teve inicio,
no contra turno, com as turmas do oitavo e nono ano do ensino fundamental. No primeiro dia,
apresentamos slides sobre a história da Primeira Guerra Mundial. Na sequência, utilizamos a sala de
tecnologia para trabalhar com imagens relativas a primeira guerra mundial. Já no segundo encontro,
divididos em duplas e um trio visando iniciar de pesquisa sobre a temática. Novamente na sala de
tecnologia, os alunos foram orientados a pesquisar um tema de interesse na internet a partir das
imagens utilizadas no encontro anterior. Com ao resultado da pesquisa, orientamos a produção de
um jornal-mural, explicando o que era um jornal, como funcionada e como era produzido Vale lembrar
que o jornal-mural, é uma produção completamente artesanal o que leva os discentes a
desenvolverem as suas capacidades de pesquisa, entendimento e criatividade.
Este instrumento é a via de acesso, a porta de aproximação entre os acadêmicos do ensino superior
e os estudantes do ensino fundamental. A execução do jornal mural foi um ganho duplo de
aprendizagem. (...) Além de possibilitar que os estudantes da periferia possam exercitar este trabalho
(ARAUJO; MORAIS, 2014, p.03).
No ultimo encontro, orientamos os participantes na confecção do Jornal Mural. Ao longo do trabalho,
encontramos muitas dificuldades, como, dentre outros, definição do formato do jornal-mural, ordem
de exposição do material, aspectos gráficos, colaboração de cada participante na sua produção. Para
melhor manusear o material, a atividade foi realizada no refeitório da escola, um espaço mais amplo
do que as salas disponíveis. Como resultado da atividade, os discentes produziram um jornal mural:
Imagem 1 – Jornal Mural da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva
Fonte: Arquivo PIBID – História/CPAQ
Desse modo, o jornal mural gera uma troca de experiências de discentes do ensino superior com os
do ensino básico, facilitando, assim, a aprendizagem de todos que elaboraram e executaram o projeto
(ARAUJO; MORAIS, 2014).
Portanto, a oficina proporcionou experiência com a realização de pesquisa e estudo sobre o tema,
além de aprendermos com a sua preparação e aplicação. Ainda que de forma inicial, forneceu
subsídios teóricos sobre o trabalho com imagens, ampliando nossa formação e possibilitando uma
participação mais qualificada nas aulas do nosso curso de graduação. Por fim, vale observar que os
alunos da escola Guilhermina gostaram da atividade e demonstraram interesse sobre o tema,
pesquisando o que despertou curiosidade como, por exemplo, as armas, as trincheiras, as
vestimentas da época e as consequências do conflito mundial.
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Introdução
Neste artigo apresentamos um trabalho com um problema das Olimpíadas Brasileiras de Matemática
do Ensino Público (OBMEP) para avaliar as dificuldades na construção da atividade aplicada, assim
como seu planejamento, para que seja mais um instrumento que auxilie na aprendizagem.
Com esse propósito iniciamos a leitura de artigos e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que
nos nortearam entender a importância deste ensino. Trabalhar com os problemas OBMEP tem como
uns dos compromissos valorizar o ensino e aprendizagem da matemática entre alunos e professores.
Esse compromisso com o ensino público tem como objetivo:
Estimular e promover o estudo da matemática entre alunos das escolas públicas, contribuir para a
melhoria da qualidade da educação básica, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas
áreas cientificas e tecnológicas, incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas,
contribuindo para a sua valorização profissional, contribuir para a integração das escolas publicas, os
institutos de pesquisa e sociedade científica e promover a inclusão social por meio da difusão do
conteúdo. (OBMEP, 2015).
Considerando os compromissos da OBMEP, buscamos nos PCN subsídios para a resolução de
problemas, e segundo o PCN (1998, p.40)
A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos educadores matemáticos, possibilita aos
alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão
ao seu alcance. Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de
conceitos e procedimentos matemáticos bem como de ampliar a visão que têm dos problemas, da
Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança.
Sendo assim, os problemas - no ensino e aprendizagem da matemática tem como propósito
desenvolver a capacidade dos alunos de interpretação e organização dos conhecimentos adquiridos,
possibilitando assim construir ideias, conceitos, autonomia e confiança.
Objetivos propostos
Nosso objetivo, com esta atividade, utilizando material concreto para o entendimento e resolução de
problema, foi tornar esse estudo mais prazeroso e interessante, despertando a curiosidade dos
alunos proporcionando melhor aprendizagem e buscando reverter a ansiedade que muitas vezes é
gerada
Referenciais teórico-metodológicos
Trabalhar com problemas em alguns casos é algo “maçante” para os alunos, porém buscar a vontade
de aprender, elaborar estratégias, procurar pelas informações do problema, organizar os dados
encontrados, saber como irá utiliza-los, confiar na sua capacidade de resolvê-los, ter paciência com
os erros que possam surgir, e persistir em achar o melhor caminho para solução não será fácil a
princípio, entretanto se houver dedicação, esses meios podem incentivar os alunos a compreender
que eles são capazes.
Mas o que é um problema matemático? Segundo o PCN (1998, p.41) “Um problema matemático é
uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um
resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, mas é possível construí-la”.
Construir essa solução só baseado nas informações do problema acaba não sendo atrativo para
muitos estudantes, é preciso que eles vejam isso como algo desafiador, pois segundo PÓLYA (1995,
p.4).
O aluno precisa compreender o problema, mas não só isto: deve também desejar resolvê-lo. Se lhe
faltar compreensão e interesse, isto nem sempre será culpa sua. O problema deve ser bem escolhido,
nem muito difícil nem muito fácil, natural e interessante, e um certo tempo deve ser dedicado à sua
apresentação natural e interessante.
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Compreender o problema pode ser complicado para alguns alunos, e por isso, cabe ao professor
gerenciar as situações que possam surgir. Pode haver, por exemplo, várias interpretações sobre o
mesmo, por isso o educador deve sempre estar atento na escolha da atividade e testar as
possibilidades de resolução e também dar oportunidade aos estudantes mostrarem as soluções
diferentes que eles possam encontrar.
Questões mal elaboradas podem levar muitos educandos a bloquearem a capacidade de
compreensão do mesmo e, por isso, os problemas devem ser cuidadosamente escolhidos. Elaborar
estratégias que busquem compreender o problema demanda tempo e dedicação. Conhecer bem a
turma pode ser um ponto positivo para realizar algo motivador para seu ensino, pois os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998, p.41) sinalizam que para o estudante resolver o problema é necessário
que: “Elabore um ou vários procedimentos de resolução (como realizar simulações, fazer tentativas,
formular hipóteses); compare seus resultados com os outros alunos; valide seus procedimentos.”.
É importante citar que “é necessário desenvolver habilidades que permitam provar os resultados,
testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos para obter a solução. Nessa forma de trabalho, a
importância da resposta correta cede lugar à importância do processo de resolução” (PCN, 1998
p.42).
O papel do educador é mostrar o melhor caminho a seguir, para que o aluno encontre a sua
autonomia durante a resolução. Se a aula não for bem planejada, os alunos podem ter
dificuldade em resolver as atividades, pois é preciso saber se o assunto que será abordado
e as operações que serão trabalhadas no problema, são do conhecimento de todos, e se
preciso for até revisar alguns conteúdos com a turma antes da realização da atividade para
ter uma ideia das dificuldades que possam surgir.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais concluem:
O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o problema,
a transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, a formular problemas a
partir de determinadas informações, a analisar problemas abertos - que admitem diferentes
respostas em função de certas condições -, evidencia uma concepção de ensino e
aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refletida
que constrói conhecimentos. (PCN, 1998 p. 48)

Construir esse conhecimento poder até ser um desafio, porem desafios podem ser vencidos e as
dificuldades superadas, pois na aplicação dos problemas podemos encontrar dificuldades como: a
desmotivação, a dificuldade de interpretação, o medo de fracassar, déficit no aprendizado, fatores da
vida familiar e social que podem causar dificuldade no ensino e aprendizagem dos estudantes.
A partir destas dificuldades pensamos em uma aula que fosse atrativa e interessante, que os alunos
pudessem se interessar em descobrir como chegar à solução. Entendemos que todo o raciocínio
utilizado, a bagagem de informações que eles adquiriram durante a vida escolar é de grande
importância para construir a resolução do problema.
Desta forma, a metodologia usada para a resolução de problemas, foi elaborar um material didático
para despertar a motivação e a curiosidade para a solução.
Ao fazer várias pesquisas, encontramos um problema que pudesse despertar esta curiosidade nos
alunos, e a partir daí confeccionamos o material. Este material contém 13 cartas numeradas de 1 a
13, com quatro cores diferentes como proposto no problema.
O problema escolhido foi da OBMEP ano 2010 da segunda fase do nível um como descrito abaixo:
Um “matemágico” faz mágicas com cartões verdes, amarelos, azuis e vermelhos, numerados de 1 a
13 para cada cor. Ele mistura os cartões e diz para uma criança: “sem que eu veja, escolha um cartão,
calcule o dobro do número desse cartão, some 3 e multiplique o resultado por 5. Depois:
•
Some 1, se o cartão for verde;
•
Some 2, se o cartão for amarelo;
•
Some 3, se o cartão for azul;
•
Some 4, se o cartão for vermelho.
Diga-me o resultado final e eu lhe direi a cor e o número do cartão que você escolheu”.
a)
Joãozinho escolheu o cartão vermelho com o número 3. Qual é o número que ele deve dizer
ao matemágico?
b)
Mariazinha disse “setenta e seis” para o matemágico. Qual é o número e a cor do cartão que
ela escolheu?
c)
Após escolher um cartão, Pedrinho disse “sessenta e um” e o Matemágico respondeu “você
errou alguma conta”. Explique como o matemágico pôde saber isso.
No site da OBMEP há varias propostas para resolução do problema, dentre elas escolhemos citar
algumas:
a)
Para saber o número que deve dizer ao matemágico, Joãozinho deve fazer quatro contas:
1ª conta: multiplicar o número no cartão escolhido por 2;
2ª conta: somar 3 ao resultado da primeira conta;
3ª conta: multiplicar por 5 o resultado da segunda conta;
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4ª conta: somar 1, 2, 3 ou 4 ao resultado da terceira conta, dependendo da cor do cartão
escolhido.
Como o número no cartão escolhido por Joãozinho foi 3, o resultado da primeira conta é 3 x 2 = 6 ; o
resultado da segunda conta é 6 + 3 = 9 e o da terceira conta é 9 x 5 = 45
Por fim, como a cor do cartão escolhido por Joãozinho é vermelha, o resultado da quarta e última
conta é 45 + 4 = 49. Assim Joãozinho deve dizer “Quarenta e nove” ao matemágico.
b)
1ª solução: Vamos analisar o que acontece com o número de um cartão quando fazemos as
operações indicadas. Qualquer que seja esse número, após a terceira conta obtemos um múltiplo de
5, ou seja, um número cujo algarismo das unidades é 0 ou 5. Concluímos então que, todas as contas
estando corretas, o algarismo das unidades do número dito ao matemático é:
• 1 ou 6, se o cartão escolhido é verde;
• 2 ou 7, se o cartão escolhido é amarelo;
• 3 ou 8, se o cartão escolhido é azul;
• 4 ou 9, se o cartão escolhido é vermelho.
Desse modo, se Mariazinha disse 76 ao matemágico, seu cartão era verde e o resultado da terceira
conta realizada por ela foi 76 − 1 = 75; o resultado da segunda conta foi 75 ÷ 5 = 15; o resultado da
primeira conta foi 15 – 3 = 12 e o número no cartão escolhido por Mariazinha foi 12 ÷ 2 = 6.
Conferindo: (2 x 6 + 3) + 5 + 1 = 76 .
c) 1ª solução (de acordo com a 1ª solução do item b): Quando Pedrinho disse 61 ao matemágico, ele
pensou assim: se as contas de Pedrinho estiverem corretas, o cartão deve ser verde (pois o algarismo
das unidades de 61 é 1) e depois da terceira conta o número obtido foi 61 – 1 = 60, depois da
segunda conta o número obtido foi 60 ÷ 5 = 12 , depois da primeira conta o número obtido foi 12 –
3 = 9 e então o número no cartão deve ser 9 ÷ 2 , o que não pode acontecer pois os números nos
cartões são números inteiros. Logo Pedrinho deve ter errado alguma conta.
Figura 1. Cartas coloridas e numeradas.
Antes de apresentar o problema aos alunos e auxilia-los na solução, foi realizada a mágica utilizando
os cartões mostrados na figura 1 apenas falando as instruções contidas para a realização da mágica.
Realizamos o mesmo procedimento das alternativas do problema para que houvesse curiosidade em
descobrir como era realizada a matemágica.
A tarefa de cada pibidiana nesta atividade ficou definida no início da produção do material didático.
Realizamos a mágica e no final da apresentação uma pibidiana participou da mágica junto aos alunos,
porém esta deu o resultado final da conta errado como a letra c propunha, para que o mágico
afirmasse o erro, assim os alunos se perguntaram: “como o mágico sabia que a conta estava errada?”.
A participação foi de duas pibidiana e 12 alunos do 7° ano do ensino fundamental.
O material didático elaborado procurou levar em conta alguns aspectos específicos dos conteúdos
matemáticos do ensino fundamental:
•
A realização das operações básicas da matemática, como, soma, subtração, multiplicação e
divisão;
•
Estimular o cálculo mental;
•
Desenvolver o raciocínio lógico;
•
Estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas matemáticos;
•
Despertar a curiosidade para a resolução de problemas;
•
Estimular o pensamento independente;
•
Estimular a socialização e aumentar as interações do indivíduo com outras pessoas.
O objetivo de se trabalhar em equipe foi baseado na leitura dos parâmetros curriculares nacionais
onde ressalta a importância da interação entre os alunos na atividade, tais como:
Perceber que além de buscar a solução para uma situação proposta devem cooperar para resolvê-la
e chegar a um consenso; saber explicitar o próprio pensamento e procurar compreender o
pensamento do outro; discutir as dúvidas, supor que as soluções dos outros podem fazer sentido e
persistir na tentativa de construir suas próprias ideias; incorporar soluções alternativas, reestruturar
e ampliar a compreensão acerca dos conceitos envolvidos nas situações e, desse modo, aprender.
PCN (1998, p.39)
Para a resolução do problema fizemos algumas perguntas aos alunos, para auxilia-los na resolução:
•
O que se desconhece?
•
Quais são os dados?
•
Qual é a condição?
•
É possível satisfazer a condição?
•
A condição é suficiente para determinar o desconhecido?
•
É suficiente?
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Os alunos foram desafiados a descobrirem como o mágico acertou a cor e o número das cartas e
como o ele sabia que a pibidiana havia errado nos cálculos, assim a sala foi dividida em equipe, cada
equipe continha uma folha com instruções da mágica.
Após resolver o problema, os alunos realizaram a mágica entre eles, como mostra a figura 2. A aluna
de costas faz o papel do “matemágico” para as outras duas meninas.
Figura 2. Alunas realizando a mágica
Ao realizar esta atividade os alunos apresentaram algumas dificuldades, tais como:
•
Cálculo mental. Os alunos relutaram ao pedirmos para fazerem alguns cálculos mentais,
apresentando também algumas dificuldades ao fazê-lo.
•
Trabalhar em equipe. Os alunos apresentaram muita competição ao realizar a atividade, ao
invés de trabalharem juntos para a solução do problema propostos mostraram-se individuais e
competitivos.
•
Dificuldades de algumas operações básicas da matemática. Não dominam a divisão.
Entretanto, nem tudo foi dificuldade. Os alunos apresentaram pontos positivos durante a atividade:
•
Curiosidade para a resolução de problemas. Os alunos se mostraram muito curiosos para
desvendarem a mágica.
•
Criatividade para a solução de problemas. Os alunos apresentaram muitas formas e
tentativas para a solução do problema propostos.
A intenção em trabalhar com os problemas desta forma foi buscar novas ferramentas que
proporcionaste melhor aprendizagem. Portanto, conclui-se que o material didático para a solução de
problemas ajuda a despertar a curiosidade e a criatividade, tornando assim a aula menos monótona.
Resultados e conclusões
Analisando os resultados, concluímos que os alunos apresentaram bastante entusiasmo e
curiosidade para realizarem as atividades. O problema sugerido tornou-se mais intrigante para eles,
pois tinham um objetivo para a solução deste – realizar a mágica com seus colegas. Quando o
problema proposto apresenta uma satisfação na resolução ou conclusão este se torna muito mais
atrativo e interessante.
Os problemas, portanto, devem apresentar curiosidade, desafios e ter um nível adequado de
dificuldade. Para isso é necessário que o professor esteja sempre pesquisando, mantendo-se
atualizado e buscando novas metodologias de ensino.
Nesta perspectiva, é importante a estratégia que o professor usará para conquistar seus objetivos,
levando em consideração as contribuições e dificuldades encontradas no caminho, para assim,
melhorar o ensino de matemática nas escolas básicas de ensino.
A experiência adquirida com essa atividade contribuiu para nossa formação, enquanto acadêmicas,
pois foi através desta aula que percebemos a importância de montar uma atividade diferenciada que
contribuirá para o conhecimento dos alunos e podendo assim desmistificar a ideia de que a
matemática não pode ser divertida e interessante.
Para confecção dos cartões utilizamos o papel cartão, papel contact, normógrafo e canetinha.
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Introdução
O presente artigo versa sobre a experiência na execução do projeto intitulado “Produção midiática no
processo de Distensão e Transição Democrática Brasileira (1974-1989)”, desenvolvido no âmbito do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de História da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Campo Grande. O projeto foi desenvolvido entre
os dias 17 de agosto e 8 de setembro de 2015, contemplando duas turmas do 9º ano do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Professor Emygdio Campos Widal.
A ditadura-civil militar [1] (1964-1985) faz parte de um passado recente que direta ou indiretamente
faz-se presente na contemporaneidade. Nas mídias [2] percebe-se que esse tema marca forte
presença, principalmente por meio da TV e internet. Nesta última, o assunto é alvo de diversas
discussões nas redes sociais. Todavia, apesar da maior visibilidade do tema nas mídias, este não tem
sido tratado de forma coerente, uma vez que fomenta discursos que relativizam ou legitimam a
política implementada pelos militares, por vezes, até mesmo justificando as violações cometidas
contra os direitos humanos. A velocidade da produção desses discursos pelas mídias corrobora para
o uso e consumo de seus conteúdos, quase que imediatamente, havendo pouco tempo pra reflexão,
influenciando nossos modos de agir, pensar e sentir. Dessa forma, compreende-se a importância da
temática ser discutida no ambiente escolar, particularmente pela disciplina de História, tornando-se
fundamental a reflexão desse passado recente e suas permanências, fomentando um pensamento
democrático, antiautoritário e crítico.
Assim sendo, o projeto teve por objetivo trazer para dentro do ambiente escolar a discussão sobre a
Ditadura civil-militar (1964-1985), dando foco ao processo de Distensão e Transição democrática e o
papel das mídias nesse contexto.
Além da proximidade com o tema em questão, a abordagem das mídias também objetivou inserir nas
aulas de História novas linguagens [3] e recursos diferenciados, buscando tornar o processo de
ensino e aprendizagem mais contextualizado e dinâmico, e que tivesse significado para a vida do
aluno, oferecendo-lhe a possibilidade de se colocar criticamente em relação a realidade que o cerca
(GUERRA; DINIZ, 2007). Assim sendo, as aulas foram planejadas tendo em vista a articulação dos
conteúdos com a realidade e cotidiano dos alunos, resultando na utilização de postagens em redes
sociais, propagandas, imagens, músicas, periódicos e jornais de TV. Partimos da realidade e do
cotidiano dos alunos, mas não nos restringimos a esses aspectos. De acordo com Leandro Karnal,
“partir da realidade desfocada do meu aluno é muito importante, mas ficar nela como objeto e meta
é um erro” (2012, p. 100). Os meios de comunicação de massa e outros meios que os alunos obtêm
informações, por vezes são disseminadores de preconceitos, discursos de ódio e informações
fragmentadas. Sendo assim, partimos da realidade e do cotidiano, mas não permanecemos neles
como fim, mas os utilizamos como ponto de partida, articulando-o com o conhecimento científico
ministrado em aula, tendo em vista construir uma postura crítica em relação aos discursos produzidos
pelas mídias.
Um dos desafios da educação contemporânea é lidar com a excessiva carga informativa, o que não
significa tentar reproduzi-la em sala de aula na íntegra, com pouco espaço para a reflexão de seus
significados. Isso significa ensinar os alunos, por meio da contextualização, a selecionar fatos
importantes, organizá-los e analisa-los (ABUD, SILVA; ALVES, 2013, p.29).
Para atingir os objetivos propostos, planejamos o projeto em 5 aulas, onde cada uma teria a
abordagem de uma mídia específica. Dentro dessa organização, uma aula foi reservada para uma
revisão sobre aspectos fundamentais do período ditatorial, e outra destinada à avaliação final, e as
restantes destinadas para tratar especificamente do processo de Transição.
Metodologia e Referencial Teórico
Para executar o projeto, adotamos a metodologia de aula expositiva dialogada [4] com o auxílio de
projetor, adotando a docência compartilhada [5] entre os membros do grupo.
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Na primeira aula, antes de dar início ao conteúdo do projeto, procuramos sondar o conhecimento
prévio dos alunos sobre o período ditatorial, dirigindo-lhes perguntas acerca de seus conhecimentos
sobre a Ditadura civil-militar. As respostas das turmas revelaram que a maioria dos alunos já tinha
ouvido falar sobre período em questão, principalmente por meio das redes sociais e da TV, enquanto
alguns também tiveram contato com o tema por meio de familiares.
Tendo em vista os meios que os alunos adquirem conhecimento sobre o tema, a primeira aula teve
por objetivo desconstruir alguns mitos sobre a Ditadura civil-militar que são reproduzidas pelas
mídias, em especial nas redes sociais, e, ao mesmo tempo, revisar aspectos essenciais do período
ditatorial. Assim, analisamos junto com os alunos postagens nas redes sociais, além de cartazes em
protestos recentes que reivindicam a volta dos militares ao poder. Procuramos valorizar o diálogo e o
debate com os alunos, buscando articular seus conhecimentos e impressões sobre as mídias
trabalhadas em aula, com o conhecimento científico sobre o tema. Destacamos o contexto político e
social em que realizou-se o golpe em 1964, suas causas e aspectos essenciais da política posta em
prática pelo regime, realizando uma breve revisão sobre os principais características desse período.
[6]
Concluída a revisão proposta na primeira aula, em seguida adentramos na temática proposta na
elaboração do projeto, que se refere ao processo de Distensão e Transição democrática. Para uma
melhor sistematização dos conteúdos, objetivando proporcionar aos alunos uma melhor
compreensão deste período, adotamos a periodização do processo elaborada por Kinzo (2001).
A autora divide o processo de Distensão e Transição cronologicamente em 3 momentos: de 1974 a
1982, a dinâmica do processo estava sob total controle dos militares, mais parecendo uma reforma
do regime que uma transição democrática de fato; de 1982 a 1985, os militares continuam com o
domínio do processo, porém outros atores civis começam a ganhar importância no cenário político;
de 1985 a 1989, os militares saem do papel principal na cena política, sendo paulatinamente
substituídos por políticos civis, ocorrendo também a participação de outros setores organizados da
sociedade civil. [7]
Nas 3 aulas seguintes, tratamos respectivamente dos momentos definidos por Kinzo (2001),
elegendo uma mídia para ser trabalhada de forma mais aprofundada em cada aula, embora outras
também fossem incorporadas nas aulas, mas de forma complementar.
Na segunda aula do projeto, abordando o primeiro momento do processo de Distensão e Transição,
a mídia analisada em conjunto com os alunos foi a música “Pra dizer que não falei das flores”, de
Geraldo Vandré. Por meio da análise da música buscamos tratar sobre a censura imposta e da
resistência frente ao regime. A música, sendo veículo de representações, sentimentos e visões de
mundo também pode ser utilizada com fins políticos, tornando-se uma instância de crítica e
resistência à política dos militares. [8]
Na terceira aula, referente ao segundo momento do processo de Distensão e Transição, abordamos
a propaganda do regime militar, especificamente a propaganda na TV. A propaganda da ditadura
enaltecia as grandes obras e o crescimento econômico, buscando construir uma imagem de
progresso e prosperidade do país. Assim, analisamos junto com os alunos uma propaganda do regime
acerca da rodovia transamazônica [9] , fazendo um contraponto com uma propaganda atual das
Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro [10] . Com isso, buscamos construir junto aos alunos uma
postura crítica em relação ao conteúdo veiculado na TV, especificamente nas propagandas
governamentais, ressaltando como essas buscam criar uma imagem otimista do real, minimizando
ou escondendo as contradições sociais. [11]
Na quarta aula tratamos do último momento do processo. Como mídia a ser trabalhada dentro desse
contexto, selecionamos periódicos e jornais de TV. Destacamos como os periódicos noticiaram a
vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985, e a participação das mídias na primeira
eleição direta para presidente desde o início da Ditadura, destacando o debate entre Fernando Collor
de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, exibido pela TV Globo, destacando as controvérsias em torno da
manipulação deste. No final desta aula, trouxemos um vídeo do Jornal Nacional, de 2013, onde seu
apresentador admite o apoio editorial da Rede Globo ao golpe de 1964, reconhecendo esse apoio
como um erro. Assim, aproveitamos para abordar o apoio da grande mídia ao regime, assim como
daquelas que lhe fizeram oposição. [12]
A quinta e última aula do projeto foi reservada para a aplicação de uma avaliação aos alunos.
Consideramos a avaliação como tarefa didática necessária e que deve ocorrer em todo o processo de
ensino e aprendizagem, constituindo-se em reflexão sobre o nível e qualidade do trabalho tanto do
aluno, quanto do professor (LIBÂNEO, 1990). Sendo assim, a avaliação do projeto não ocorreu
somente com a avaliação final proposta, mas também durante todas as aulas do projeto, por meio de
perguntas dirigidas para as turmas e do espaço para o debate, objetivando oferecer meios para que
os alunos mostrassem o que conseguiram, ou não, aprender. Nesse sentido, Estebán (1995) destaca
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que o processo de avaliação que se concentra apenas no produto final é falho, pois o processo de
ensino e aprendizagem deve ser percebido nas “microavaliações” que os professores realizam a cada
dia, em cada situação com os alunos. Ao mesmo tempo, essa forma de avaliação também fornece ao
professor informações sobre a condução de seu trabalho: se a linguagem utilizada está sendo
adequada, se o andamento da matéria e a comunicação com os alunos estão sendo satisfatórios, etc.
(LIBÂNEO, 1990).
A avaliação final consistiu em um estudo dirigido para análise de 3 tipos de mídias, já anteriormente
analisadas nas aulas (periódico, música, propaganda de TV). O conteúdo das mídias escolhidas para
análise foi diferente das trabalhadas em sala, cabendo aos alunos analisá-las conforme os conteúdos
e as discussões realizadas em aula, em uma questão dissertativa de no mínimo 15 linhas. As turmas
foram divididas em grupos, e a mídia correspondente a cada um foi escolhida por sorteio. Os critérios
para avaliação foram: a) análise crítica e reflexiva; b) conformidade com os conteúdos das aulas; c)
ortografia correta.
Ao corrigirmos e acompanharmos a avaliação aplicada aos alunos, percebemos que esses possuíam
dificuldade em interpretação e produção de texto. A maioria demonstrou dificuldade em produzir um
texto coeso, com início, meio e fim. Alguns alunos demostravam compreensão dos conteúdos, mas
possuíam dificuldades em transpor seu conhecimento de forma escrita. De forma geral, a maioria dos
alunos demonstrou entendimento sobre os conteúdos trabalhados em aula, analisando corretamente
as mídias conforme os critérios estabelecidos.
Considerações finais
O projeto permitiu trazer para dentro do ambiente escolar a discussão sobre um período fundamental
da história recente do Brasil, a Ditadura civil-militar (1964-1985) buscando refletir sobre esse
passado recente e suas permanências, fomentando um pensamento democrático e antiautoritário.
Ao trabalharmos com as mídias, relacionando passado e presente, também buscamos construir uma
postura crítica em relação aos discursos propagados atualmente por essas.
Por meio da correção das avaliações, e de nossas percepções durante as aulas, acreditamos que o
projeto cumpriu com os objetivos propostos, construindo junto aos alunos uma postura crítica em
relação à realidade que os cerca, especificamente com relação às mídias, a Ditadura civil-militar e ao
processo de Distensão e Transição democrática.
Além da aprendizagem por parte dos alunos, a experiência na execução do projeto também foi eficaz
em nossa aprendizagem, enquanto docentes em formação. Por meio da elaboração das aulas,
conseguimos aproximar o conhecimento acadêmico do conhecimento escolar, buscando explicar de
forma didática a linguagem científica dos referenciais teóricos utilizados. Da mesma forma, a
utilização de novas linguagens no ensino de História nos permitiu ministrar aulas mais dinâmicas e
contextualizadas, colaborando para uma maior participação do aluno na aula e na construção do
conhecimento histórico. Por fim, acreditamos que por meio do projeto foi possível superar a
concepção de ensino como mera reprodução de conteúdos, construindo uma prática docente
transformadora que procura contribuir para formação de cidadãos críticos e solidários com os
problemas sociais que os cercam.
Notas
[1] Ressaltamos que existe um longo e histórico debate histórico-político sobre a conceituação dos
regimes ditatoriais no Cone Sul e no Brasil. Todavia, utilizamos o conceito “ditadura civil-militar”
devido ao termo ser de fácil entendimento e apreensão para o público escolar em geral.
[2] Utilizamos o conceito de mídia como o conjunto de meios de comunicação de massa (TV, internet,
imprensa, rádio), e seus veículos específicos (propagandas, redes sociais, jornais de TV, periódicos,
músicas, etc).
[3] Segundo Nucia Alexandra Silva de Oliveira, “(...) quando falamos de novas linguagens, estamos
considerando imagens, músicas, literatura, programas de televisão, filmes, desenhos
animados/animações, programas de rádio, elementos da cultura material, patrimônio cultural
(material e imaterial), internet (sites, redes de relacionamento, etc.), jogos eletrônicos, etc.” (2012, p.
269).
[4] A aula expositiva dialogada consiste na exposição dos conteúdos promovendo também a
participação ativa dos alunos, através de discussões e debates, articulando seus conhecimentos
prévios com os conteúdos das aulas (GIL, 1997).
[5]Consiste na ministração das aulas dividindo a regência do conteúdo entre os membros do grupo,
enquanto um aluno de outro projeto do PIBID de História a assiste, com o objetivo de refletirmos sobre
nossa prática no fim de cada aula e nos encontros semanais do PIBID de História. O objetivo é que os
acadêmicos compartilhem entre si as experiências nas aulas, proporcionando uma reflexão mais
profunda sobre a prática docente.
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[6] O conteúdo da aula teve como referencial teórico: SILVA (1990); FONTES, MENDONÇA (2004).
[7] Utilizamos a periodização em questão devido a sua proximidade com a periodização presente no
livro didático dos alunos e com o currículo escolar, buscando, assim, sistematizar os conteúdos de
forma a facilitar o processo de aprendizagem. Todavia, conviria observar que não há consenso entre
os estudiosos do tema sobre a periodização do regime ditatorial e seu processo de Distensão e
Transição. Existe um intenso debate histórico-político em torno da questão, sendo alguns desses
discursos inseridos em uma ótica revisionista do passado, que por vezes resulta em leituras que
minimizam, ou legitimam, de certa forma, o Golpe e seus desdobramentos. (FERNÁNDEZ; MUSSI;
QUEIRÓZ, 2014, p.15-16). Para maior aprofundamento sobre a questão do revisionismo, consultar
MELO, Demian Bezerra de. O golpe de 1964 e meio século de controvérsias: o estado atual da
questão. In: MELO, Demian Bezerra de (Org.). A miséria da historiografia: uma crítica ao revisionismo
contemporâneo. Rio de Janeiro: Consequência, 2014.
[8] O conteúdo da aula teve como referencial teórico: SILVA (1990); FONTES, MENDONÇA (2004);
KINZO (2001)
[9] Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZdJjxzFLLHM>. Acesso em: 08 de out. 2015
[10] Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=yMLzB1fsSTc>. Acesso em: 08 de out.
2015
[11] O conteúdo da aula teve como referencial teórico: SILVA (1990); FONTES, MENDONÇA (2004);
SANTOS (2015); KINZO (2001).
[12] O conteúdo da aula teve como referencial teórico: SILVA (1990); FONTES, MENDONÇA (2004);
KINZO (2001).
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RAP: a consciência de uma literatura periférica
Letras/Português - CPTL
PERICO, I. I.
ingridyperico@hotmail.com
Palavras-chave: Literatura Periférica; Ensino; Incentivo à leitura
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Desde os anos de 1970, época de intensas e profundas mudanças mundiais e nacionais, o rap surgiu
como parte integrante do movimento hip hop a partir da imigração de jamaicanos para os Estados
Unidos, mais precisamente nos bairros pobres.
O auge do Rap mesmo aconteceu na década de 1980, quando o rap sofreu uma mistura com outros
estilos musicais, dando origem a novos gêneros e proporcionando o entretenimento das classes
sociais desfavorecidas.
Contudo as mensagens de cunho politico e social sempre fizeram parte das letras e melodias
compostas pelos mestres de cerimônias. O rap tinha/tem o comprometimento em denunciar as
verdades e injustiças cometidas aos oprimidos e injustiçados pela sociedade hegemônica.
No Brasil, o reflexo destas mensagens acendeu um intenso desejo de participação social, desde
decisões políticas até o cotidiano (ZALUAR, 1998). O conhecimento do cenário sociopolítico brasileiro
nas décadas de 1980 e 1990 é fundamental para que se compreendam as manifestações sociais
ocorridas neste período e, principalmente, a postura adotada por parte da população marginalizada
que faz da música meio de comunicação, propagação e descrição do que acontece realmente.
O rap é um ritmo musical com uma batida acelerada e letra em forma de discurso, isto é, muita
informação e pouca melodia. Geralmente as letras falam das dificuldades da vida dos habitantes de
periferias das grandes cidades, das injustiças cometidas com eles, da dificuldade de se manterem
vivos, de serem percebidos e terem suas necessidades atendidas, dos preconceitos cometidos, entre
outros assuntos. Com uma linguagem informal, usando gírias e palavrões, o rap é acrescido com
danças, movimentos rápidos, malabarismos corporais e principalmente, poder de transmissão de
uma mensagem ideológica.
Baseado na história, ideologia e engajamento do movimento hip hop em utilização da palavra, este
trabalho descreverá a experiência, em um processo de ensino-aprendizagem, do rap como
consciência de literatura, demonstrando, exemplificando, sistematizando e informando os educandos
quanto à necessidade da literatura, estimulando-os a perceber que o rap também pode ser visto e
apreciado como tal.
A desmistificação de uma literatura
Literatura, segunda Aurélio (2010), pode significar a ciência do literato; conjunto das obras literárias
de um país ou de uma época; escritos narrativos, históricos, críticos, de eloquência, de fantasia, de
poesia; entre outras significações. No entanto, Candido (1987) define a literatura como “um sistema
de produtos que são também instrumentos de comunicação entre os homens”, possuindo tantas
ligações com a vida social, que vale a pena estudar a correspondência e a interação entre ambas.
A literatura pode ser encarada como fato histórico ou fato estético, ou ambos, mas esta percepção
tem que vir acompanhada a alguns aspectos fundamentais, de acordo Candido (1987): a organização
social, da mentalidade e da cultura do povo que a escreve. Para o estudioso, a ligação entre literatura
e sociedade é percebida de maneira viva, a partir das sugestões e influências incorporadas à estrutura
do texto, seja ele narrativo ou poético.
Com base nesta perspectiva, parece fácil responder que o rap também é literatura. O estilo musical
possui rimas, ênfase na sonoridade que são elementos estruturais suficientes para classificá-lo como
poesia, porém há uma controvérsia: estudiosos negam a existência de um caráter literário produzido
pelo rap.
De acordo Salles (2004, p.90), “é evidente que existem dificuldades para reconhecer no rap uma
forma de literatura – e, diga-se de passagem, mesmo o reconhecimento do status de música lhe é
dificultado”. O mesmo estudioso mencionado pontua que os conceitos de literatura e música variam
diante das épocas, atualmente o rap é uma forma de expressão contemporânea que consegue expor
as dificuldades de modo claro e intenso.
É fundamental entender que a noção de literatura é compreendida, de modo geral, como sendo o
exercício artístico da linguagem, ou seja, está diretamente ligada à arte. Diante das várias produções
escritas atuais, é impossível definir um único conceito de o que seja literatura. Em defesa desta
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perspectiva ampla de Literatura, Compagnon afirma que a
|REWAS
‘242
A
a|
|
Identificar a literatura com o valor literário (os grandes escritores) é, ao mesmo tempo, negar (de fato
e de direito) o valor do resto dos romances, dramas e poemas, e, de modo mais geral, de outros
gêneros de verso e de prosa. Todo julgamento de valor repousa num atestado de exclusão. Dizer que
um texto é literário subentende sempre que outro não é (COMPAGNON, 2003, p.33).
A Literatura tem que estar engajada e deve ser um agir no mundo, um fazer intelectual que intervém
criticamente na realidade social, tentando modifica-la. O rap é um dos caminhos possíveis dentro da
realidade social periférica, isto é, possibilita a produção de um discurso mais ouvido e engajado
sociopoliticamente.
“A arte da prosa é solidária com o único regime onde a prosa conversa um sentido: a democracia.”
No Brasil, ainda pode-se dizer que a democracia não é democrática, nem socialmente, nem
literariamente, visto que são impostos tipos canônicos, desde protótipos de beleza até livros.
Considera-se sem qualidade aquilo que não é produzido no centro, na elite. E o movimento hip hop,
mix de ideologias, procura um caminho para ter voz: o RAP.
Atualmente, a musicalidade e mistura de gêneros músicas tem possibilitado, musicalmente, que o
rap seja propagado para as elites, mas na literatura a batalha por reconhecimento ainda continua.
Márcia Abreu, em Cultura letrada literatura e leitura (2006), amplia esta discussão e defende que a
ideia de que é imprescindível abrir mão de empregar aos textos contemporâneos um único critério, o
clássico, e que se passe a compreender cada texto e cada obra dentro do sistema de valores em que
foram criados. A autora afirma ainda que “a apreciação estética não e universal: ela depende da
inserção cultural dos sujeitos. Uma mesma obra é lida, avaliada e investida de significações variadas
por diferentes grupos culturais” (p.80).
Entretanto o presente trabalho não se objetiva em discutir a diferença entre o clássico e o
contemporâneo, mas sim, em desmistificar o olhar dos estudantes e professores da escola alvo sobre
literatura.
Dentro dos Parâmetros Curriculares de Literatura (2010), os professores precisam trabalhar
conteúdos gramaticais a partir do uso de textos, trabalhar literatura canônica e outros assuntos, mas
como trabalhar a leitura e a incentivar se os alunos se sentem distantes da literatura fornecida na
escola.
“(...) a literatura erudita pode interessar a comunidades afastadas da elite intelectual, não
porque devam conhecer a verdadeira literatura, autêntica expressão do que de melhor se
produziu no Brasil e no mundo, mas como forma de compreensão daquilo que setores
intelectualizados elegeram como as obras imaginativas mais relevantes para sua cultura. Do
mesmo modo, pode-se estudar e analisar os textos não canonizados, o que para alguns
significará refletir sobre sua própria cultura e para outros, o conhecimento das variadas
formas de criação poética ou ficcional. Não há obra ruins em definitivo. O que há são escolhas
– e o poder daqueles que as fazem. Literatura não é apenas uma questão de gosto: é uma
questão política” (ABREU, 2006, p. 112).

Assim, a sequência desenvolvida teve como alvo a demonstração da possível e perfeitamente
aceitável utilização de uma literatura mais próxima da realidade e convívio dos educandos, já que se
originou a partir de um projeto mais amplo, Revitalização e Sensibilização sobre a Leitura e Biblioteca
Escolar, desenvolvido pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de LetrasPortuguês.
Rap no processo de ensino-aprendizagem
Com base na má interpretação destes adolescentes estudantes sobre a produção literária escolhida,
a sequência de ensino objetivou-se e em apresentar, explorar, interpretar e relacionar o Rap como
movimento ideológico a produções literárias atuais.
Para isto, os objetivos gerais desta proposta foram: conscientizar os educandos da existência do Rap
com expressão literária e cultural; apresentar o histórico do Rap e seus objetivos musicais e literários,
esclarecendo o foco da luta do movimento; proporcionar o contato e entendimento completo de
músicas, precursoras e atuais, e poesias não cantadas, aprimorando a interpretação de textos dos
educandos; expor a proximidade do conteúdo do movimento com a sociedade; despertar afinidades
por essa literatura periférica; e, por fim, mostrar a força da mensagem de uma sociedade
marginalizada a partir de conteúdos de engajamento político.
Ainda nos objetivos específicos da SE foram exploradas: a valorização e incentivo a leitura, prática de
escrita e adaptação da linguagem na escrita, demonstrando a diferença entre a escrita e a oralidade
(utilizada nas músicas).
A sequência desenvolvida necessitou de quinze aulas para ser concluída, organizadas para o melhor
entendimento da mensagem defendida pelo movimento rapper.
1ª aula Apresentação da história e surgimento do Rap, conscientizando os alunos da importância e
modo que a mensagem ideológica é transmitida.
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Materiais utilizados: PowerPoint e Datashow
2ª aula Entrevista com o Ice Blue, rapper, produtor, empresário e integrante do Racionais MC´s (o
mais importante grupo de rap do Brasil) feita para o projeto de pesquisa "Rap, a voz de protesto dos
poetas da periferia de São Paulo", a qual integra o projeto Fapesp "Rappers, os novos mensageiros
urbanos na Periferia de São Paulo: a contestação estético-musical que emancipa e educa" financiado
pela FAPESP (2011/2012) e parte da entrevista elaborada para o mesmo projeto com Nelson Triunfo,
o Nelsão (pioneiro do movimento Hip Hop no Brasil).
3ª aula Estabelecer uma intertextualidade entre a música “Lose Yourself” do rapper americano
Eminem, gravada em 2002, e a música “Triunfo” de Emicida, produzido por Felipe Vassão em 2008.
4ª aula Introduzir, através da entrevista com Sérgio Vaz na TV Cultura, programa Provocações, o
conceito de rap como literatura.
5ª aula Leitura e intepretação das poesias de Sérgio Vaz (Porém, Bar Adentro, Náufrago) e Ni Brisant.
(leitura coletiva/ leitura sugerida)
6ª aula Contos do livro Ninguém é inocente em São Paulo (2006), de Ferréz.
7ª aula Intertextualidade com a música de Criolo, “Não existe amor em SP” e “Um bom lugar”, do
rapper Sabotage. (Power Point com música)
8ª aula RODAS DE CANTO E MÚSICA: Esta aula tem o intuito de estimular que os alunos pesquisem
uma música adequada e comecem a identificar o intuito da mensagem relacionando com o modo que
ela é transmitida. A aula será feita com os alunos sentados em formato de roda e colocando as
músicas no som ampliado ou cantando parte da música, somente raps.
9ª aula A aula será conduzida em dois momentos:
1.
Dividiremos a sala em dois grupos, um dizendo que o rap não relação com a
educação/sistema educacional e outro utilizando argumentos para dizer que é a favor.
2.
Após elencarmos e discutirmos, se tem ou não relação com o sistema educacional,
mostraremos que o rap pode ser feito por qualquer um que queira expor as más condições de onde
vive, sobre o preconceito que sofre ou reivindicar algo que valha a pena. Para isto, utilizaremos o rap
feito por Wesley, chamado “Rap da escola” e “O Futuro do país”, de Planet Hemp.
10ª aula
Esta aula proporcionará que os alunos compreendam que o movimento é uma
família e que toda produção artística se objetiva em representar a realidade de uma maneira
subjetiva, pelos olhos de quem a escreve, canta ou declama. Para esta intepretação, usaremos a
música do grupo Racionais MC’s, “A fórmula da paz”.
11ª aula
O papel importante das mães da periferia, pois estas dão suor para sustentar, (in)
formar, defender e criar seus filhos. A consciência de união para uma causa maior e a voz para
mostrar as injustiças pelo olhar dos injustiçados.
Conduzindo a refletir sobre a importância familiar na formação educacional e aprender a lidar com
decisões tomadas para o bem comum.
Trilha Sonora: “Mãe”, de Emicida; “Pra minha mãe” e “Calma na Alma”, do grupo Cone Crew Diretoria.
12ª aula
Produção individual de um rap
13ª aula
Produção individual de um rap
14ª aula
Reescrita da produção (atribuição de nota)
15 ª aula
Fechamento com a turma
A aplicação da sequência foi dividida em cinco momentos fundamentais: o primeiro caracterizado
pelo surgimento, o significado e as ideologias do rap (1ª, 2ª e 3ª aulas); o segundo definido como Rap:
Literatura periférica contemporânea (4ª, 5ª, 6ª, 7ª aulas); o terceiro fazendo a diferenças entre RAP e
Educação (ensino) (8ª e 9ª aulas); o quarto nomeado Rap, uma família em busca de igualdade (10ª e
11ª aulas); e nosso rap, a produção textual (12ª, 13ª, 14ª e 15ª aulas).
A preocupação maior da sequência foi conseguir fornecer informações e dados suficientes aos
educandos para que eles pudessem escrever, individualmente, seu próprio rap. Para isto foi
fundamental desenvolver o entendimento dos ideais do movimento e fornecer subsídios suficientes
para assegurar o rap como manifestação literária e social.
Os alunos se surpreenderam ao ler as poesias e contos levados à sala de aula, não imaginavam que
o rap fosse considerado literatura e muito menos que tivesse produções escritas e livros publicados.
Aos poucos, no avanço de cada aula, os educandos e professora regente da sequência foram
entendendo o significado, a ideologia, a mensagem a ser transmitida e partilharam da ideia de que o
rap é a possibilidade de vida daquelas que habitam periferias e sofrem preconceito, seja de qualquer
forma.
Pela turma escolhida ser um primeiro colegial, os educandos tiveram maturidade e interesse na
sequência, o que ajudou na transmissão do conhecimento e sensibilização sobre a leitura e literatura
periférica.
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Considerações finais
A sequência desenvolvida conseguiu desmistificar o conceito dos alunos para a produção literária
feita através do estilo musical, rap, os educandos conseguiram entender que a produção advinda da
periferia também pode ser considerada acadêmica e tem qualidade de uma literatura.
Além disto, o interesse dos estudantes pela leitura foi estimulado, uma vez que os alunos prestavam
atenção e a cada aula procuravam mostrar novas músicas, sempre indagando os questionamentos e
realidades descritos nas letras.
Os educandos tiveram a consciência de que a identidade social esta presente nas falas e atitudes
dos rappers, e que estes estão voltados contra uma ordem social racista e opressiva. Entenderam
ainda que o rap é o fruto indesejado de uma sociedade que exclui e oprime os indivíduos pertencentes
a grupos sociais como minorias políticas ou históricas.
A partir da utilização de poesias, contos, trechos de livros, frases e músicas, foi possível que o gênero
rap fosse entendido como um suporte utilizado para disseminar uma ideologia ativista na esfera sóciopolítica por meio de um discurso que vai de encontro ao discurso dos grupos dominantes, a elite.
O rap, contudo, se estabelece de maneira a confrontar os critérios dessa cultura letrada. Portanto,
pode-se dizer que o rap é uma forma de expressão desterritorializada não somente em relação à
língua na qual se expressa, mas – uma vez que privilegia a voz no lugar da escrita desterritorializada
em relação à própria literatura numa acepção mais ortodoxa (SALLES, 2004, p.96).
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Reforço para as aulas de matemática: relato de experiência do pibid de
matemática de Bela Vista
Matemática - CED/Bela Vista
SANTOS, A. S. I.
antonysantos007@hotmail.com
BRITTO, A. S.
Palavras-chave: reforço; matemática; dificuldades
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Desde o início do curso de Licenciatura em Matemática em Bela Vista, nos foi apresentado o PIBID, e
com ele iniciamos as atividades do projeto do reforço escolar, afinal a escola escolhida para parceria
apresentava o menor IDEB do município naquela ocasião. Este projeto objetiva contribuir com a
aprendizagem de alunos que o professor supervisor da escola encaminha, por terem dificuldade na
aprendizagem do conteúdo explorado em sala de aula. Esse objetivo, pelo que ouvimos do professor
supervisor tem sido alcançado, pois ele menciona que observa melhora na aprendizagem nos alunos
que frequentam as aulas de reforço.
Os alunos atendidos sempre apresentaram muita dificuldade nas quatro operações, com isso não
conseguiam desenvolver algumas outras atividades, e quando desenvolviam, era de forma mecânica
e decorada, sem entender o porquê de tal resolução. Com o início do projeto Pibid na escola,
rapidamente percebemos essa dificuldade nos alunos, e de imediato começamos um trabalho com
as quatro operações, trabalhando com materiais como o material dourado, ábaco aberto, etc.
Atualmente, os conteúdos explorados nas aulas de reforço são os mesmos da aula ministrada pelo
professor, que nos são repassados na semana anterior à aula, para que o reforço possa ser planejado.
Analisando o Projeto de Intervenção de Reforço na Escola
As aulas de reforço do nosso grupo de Pibid são ministradas nos seguintes dias: segunda, terça,
quarta e quinta-feira, no horário de 17h30 as 18h30, e são atendidos as turmas do 8º e 9º ano do
ensino fundamental e o 1º, 2º e 3º do ensino médio, sendo ministradas aulas de acordo com os
conteúdos ministrados em sala de aula.
Além de reforçar o conteúdo da sala de aula, queremos com as aulas de reforço, ensinar com uma
metodologia diferente da utilizada em sala de aula.
1. Atividades de reforço no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental
No ensino fundamental estamos trabalhando com o 8º e 9º ano. No oitavo ano estão na docência
duas de nossas colegas, elas trabalham em salas separadas, uma com cinco a dez alunos, e outra
com dois a quatro alunos. Os conteúdos explorados são os conteúdos trabalhados em sala com
professor, realizando revisões a partir de listas de resoluções de problemas.
No 9º ano também estão na docência dois colegas do grupo, eles trabalham juntos com uma turma
de no máximo quinze alunos, variando a quantidade de alunos de uma semana para outra. Por
trabalharem juntos, enquanto um está discutindo o conteúdo para todo o grupo, o outro fica tirando
dúvidas diretamente nas carteiras dos alunos. São escolhidos os alunos com mais dificuldades pelo
professor, e o professor notou grande melhora na aprendizagem dos alunos em sala de aula.
2 Atividades de reforço no Ensino Médio
No Ensino Médio o número de alunos é menor, o professor supervisor na escola alega que o motivo é
que a maioria dos alunos trabalha meio período e não está liberado no período das 17h30min às
18h30min.
Na turma do primeiro ano há aproximadamente cinco alunos frequentes. O relato deste grupo é que
por serem poucos alunos, facilita pra um melhor acompanhamento individual do aluno. Trabalha-se
nos encontros a revisão dos exercícios e provas, pontuando erros cometidos, pois o professor dá
acesso a essas informações.
Na turma do segundo ano há de um a três alunos por aula. Os alunos que estão indo, não estão com
muitas dificuldades, eles sabem o conteúdo, comparecem pois o professor dá um incentivo em suas
notas para quem frequentar as aulas. Mas, mesmo assim, são poucos os que vão. Exploram-se
correções das provas com os próprios alunos, resolvendo no quadro as questões que erraram.
No projeto de reforço para o terceiro ano, além de acompanhar o conteúdo que o professor está
explorando em sala, era para se explorar exercícios parecidos com os do ENEN e vestibulares, tendo
uma preocupação com a preparação desses alunos para futuros vestibulares e ENEN. Isso porque
nessas provas, os exercícios são formulados com um vocabulário diferente do que os trabalhados em
livros do Ensino Médio. Mas, esse planejamento não deu muito certo, pois apenas duas vezes os
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alunos compareceram no reforço. Depois disso os alunos disseram ao professor que não iriam ao
reforço porque não precisavam, pois já compreendiam o conteúdo explorado em sala de aula.
Algumas Considerações
Para nós Pibidianos essa experiência de trabalhar diretamente com os alunos desde o primeiro ano
do curso de Licenciatura é muito interessante, pois somente na prática nos deparamos com alguns
casos que exigem da experiência para contornarmos. Assim, aprendemos a controlar o nervosismo, a
nos expressar e ensinar matemática, e faz com que nós futuros professores tenhamos mais gosto
pela docência é ver que estamos ajudando na aprendizagem dos alunos.
Notamos grande melhora nos alunos que frequentam o reforço, tiveram melhor desempenho em suas
atividades de sala de aula segundo o professor supervisor de nossa grupo na escola, e os alunos
gostam de ir, pois reconhecem suas melhoras.
Este projeto está sendo de suma importância para nossa formação, pois não iremos sofrer grande
impacto quando enfrentarmos uma sala de aula como professores, tendo confiança em exercer nossa
autonomia perante as diversas ocasiões ocorridas em uma rotina escolar, sendo consciente para
sempre tomar decisões à altura de um bom professor.
Referências
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Relato de experiência: aplicação de progressão geométrica utilizando a
Torre De Hanói
Matemática - CPAQ
SEGOVIA, J. C. A.
jean.carlo.aguillar@hotmail.com
CUEVAS, A. M.
Palavras-chave: Progressão Geométrica; Torre de Hanói; Ensino
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A atividade foi realizada na turma do 2º ano “B” do ensino médio matutino, durante a aula de
raciocínio lógico, durante a aula estavam presentes 27 alunos. Tínhamos o objetivo de dar uma
introdução ao conteúdo a ser estudado, Soma dos Termos de uma Progressão Geométrica, utilizando
a torre de Hanói, pois, O jogo é um recurso metodológico que proporciona uma maior interação entre
os alunos em sala de aula, e a partir das discussões geradas, cria um envolvimento capaz de promover
maior participação e pensamento crítico entre os alunos.
Assim sendo, o jogo é usado como uma estratégia de ensino e aprendizagem que permite alterar o
modelo tradicional, pois, segundo Smole e Diniz (2007, p.9):
Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança significativa nos
processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas
vezes tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático.
E isto pode ser verificado durante as aulas de monitoria, pois, a professora regente fica muito presa
ao livro didático e aos exercícios já propostos, e não busca outros recursos didáticos.
Para a realização da aula dividimos a turma em grupos de três alunos, de modo que cada grupo
trabalhasse com uma torre.
Durante a aula tivemos sempre a participação ativa dos alunos, realizando todas as atividades
propostas.
Desenvolvimento da Atividade
No dia 10 de junho 2015, ministramos o conteúdo de Soma dos Termos de uma Progressão
Geométrica, utilizando a torre de Hanói. A escolha deste material se pelo fato que a formula 2n – 1,
utilizada para calcular o numero mínimo de jogadas, é provinda da soma de uma Progressão
Geométrica, sabe-se que em uma P.G a soma de seus termos equivale a ([a×(q^n-1)])/(q-1) , onde
“a” é o primeiro termo e “q” é a razão. Temos então q = 2 e a = 1, assim temos que:
([a×(q^n-1)])/(q-1) = ([1×(2^n-1)])/(2-1) = 2n – 1.
Neste dia iniciamos a aula pedindo para que os alunos sentassem em trio, e distribuímos uma torre
juntamente com a história do jogo para cada grupo. E passamos as regras e o objetivo do jogo no
quadro. Que são as seguintes:
Transportar todos os discos da haste onde se encontram, para uma haste diferente
Nunca um disco deve ficar sobre um menor
Deve-se mexer um disco de cada vez
Assim deixamos que os alunos jogassem por dez minutos, a fim de que eles se familiarizassem com
o jogo, e pedimos que anotassem o numero de jogadas que eles conseguiram realizar o jogo. Pedimos
também que eles iniciassem com 3 ou 4 discos, pois, teoricamente seria mais fácil.
Depois deste tempo fizemos o seguinte questionamento: Há um número mínimo de jogadas para
determinado número de discos? Se sim, quantos? . E obtivemos as seguintes respostas dos alunos: ,
“Não é possível” , “ Sim, mas a única forma de saber é jogando até não baixar mais o número de
jogada”, “Sim, mas não lembro qual a fórmula para calcular”, foi aí que soubemos que eles já tinham
trabalhado com a torre no ano anterior, porém lembravam muito pouco sobre este assunto. Então
passamos a fórmula no quadro e explicamos de onde ela foi retirada.
Faltando 20 minutos de aula deixamos o seguinte desafio: Como chegar ao número mínimo de
jogadas com seis discos sem utilizar a fórmula 2n – 1?
Os alunos continuaram jogando, mas não chegaram a nenhuma conclusão.
Nos últimos 10 minutos pedimos a atenção dos alunos e iniciamos a seguinte explicação:
Observe as jogadas necessárias para deslocar três discos
Jogada 1
Jogada 4

Jogada 2
Jogada 5

Jogada 3
Jogada 6
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Jogada 7
Assim podemos observar que são necessárias 7 jogadas para deslocar 3 peças, e podemos observar
mais, qual o número necessário para mudar 4 peças ?
Segue a seguinte sequência de três passos:
7 Jogadas para mudar as 3 primeiras peças para a torre 2...
Passo 1
1 jogada para mudar a peça maior para a torre 3
Passo 2
e... novamente 7 jogadas para mudar as três peças para 3ª torre
Passo 3
E desta forma podemos construir a seguinte tabela
E assim finalizamos a aula.
Considerações Finais
Durante esta aula podemos perceber que a utilização da metodologia de jogos em aulas de
matemática, possibilita ao professor uma maior interação com a turma, um ensino mais dinâmico e
atraente ao aluno, a possibilidade de discussões e um aprendizado significativo.
Destacamos também as dificuldades encontradas como, o tempo para aplicar este tipo de
metodologia, a falta de material, pois, a escola contava com apenas três torres, e alguns alunos
necessitavam de uma estimulação constante.
Mas no geral, podemos perceber que os jogos contribuem para o ensino da matemática quando bem
utilizados, e é uma excelente alternativa para mudar a rotina cansativa de uma aula de matemática,
tornando o ensino mais divertido.
Referências
GROENWALD, Cláudia L. O.; TIMM, Ursula Tatiana. Utilizando curiosidades e jogos matemáticos em
sala de aula. Disponível em: http://www.somatematica.com.br, Acessado 02 de Outubro de 2015.
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; MILANI, Estela. Cadernos do mathema: jogos de
matemática. Porto Alegre, RS: Artemed, 2007
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Relato de experiência: trabalhando com potenciação através de jogos e
matemática aplicada no scratch
Matemática - CPAR
ALINE, A. P.
aaline-andrade@hotmail.com
FILIPE, S. M.
MÁRCIA, R. da S.
Palavras-chave: Conceitos Matemáticos; Potenciação; Scratch
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este trabalho consiste na apresentação de três micros relatos de experiência do Projeto PIBID,
realizado por dois discentes de Licenciatura em Matemática da UFMS, Campus de Paranaíba, com os
alunos do sexto ano A e do primeiro ano C, da Escola Estadual José Garcia Leal. O intuito das
experiências foi propor atividades usando recursos educacionais, tais como, jogos e programas
computacionais para trabalhar conceitos de Matemática, buscando despertar o interesse dos alunos
pela matéria e uma aprendizagem mais significativa.
Utilizando o programa do Scratch e os Jogos Stop da Potenciação e Pescaria de Potência, como um
recurso pedagógico, é possível desenvolver uma aula no qual será criativa e instigue a curiosidade
dos alunos.
O Jogo no Ensino de Matemática
Aprender matemática costuma ser para muitos, algo complicado, de difícil compreensão, não importa
a idade ou fase do desenvolvimento, sempre será para muitos o pior monstro de todos, ou por que
um professor não soube explica ou por que se pegou um trauma. Por isso que ao longo dos tempos
muitos profissionais da área da educação pesquisaram e desenvolveram métodos diferentes de se
trabalhar a matemática, dentre eles estão os jogos matemáticos. Que vieram para contribuir na
aprendizagem dos alunos em suas varias fases do desenvolvimento, tal método é menciono nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática em sua página 35 e diz que:
“Jogos além de serem objetos socioculturais aonde a Matemática é um presença constante,
são também uma forma de ensinar regras e conceitos de forma descontraída sem a
obrigatoriedade do cotidiano.” (PCNs, Livro 03. Pg. 35).

Esse tema é algo que vem sendo discutido no ensino de matemática e é algo concreto, pois sempre
se leva em consideração qual a melhor forma de se ensinar um conteúdo matemático, de forma que
o aluno aprenda usar no momento em que aprendeu, e no futuro também consiga aplicá-lo na forma
como havia aprendido anteriormente.
De acordo com um artigo divulgado no site Brasil Escola, em sua secção Canal do Educador, cujo
tema é “A importância dos Jogos no Ensino da Matemática”, os jogos em sala de aula são uma forma
de interação social, pois muitos alunos se “fecham”, por vergonha ou timidez e com os jogos eles se
sentem mais à vontade e com isso acabam aprendendo o conteúdo ensinado em sala.
Em muitos cursos de formação dos profissionais da educação vem se trabalhando a teoria
construtivista de Jean Piaget, que através de métodos clínicos utilizados em psiquiatria e psicoterapia,
conseguiu formular uma teoria explicativa da cognição que de acordo ela diz assim:
“Segundo suas pesquisas, todas as crianças passam por quatro estágios: Sensório-Motor (do
nascimento aos 2 anos), operatório (dos 2 aos 7 anos), das operações concretas (dos 7 aos 12 anos)
e das operações formais (após os 12 anos)” (BARROS, 1996).
Tal teoria se divide em três etapas a dos jogos exercícios, jogos simbólicos e jogos de regras, dentro
delas é possível se trabalhar qualquer conteúdo matemático ou qualquer outra disciplina que venha
a ser trabalhada em sala de aula. Podemos concluir com isso, que os jogos dentro da matemática
tornam-se um recurso de grande valor, pois com eles não só podemos conseguir socializar os alunos,
como também podemos trabalhar qualquer conteúdo, seja de matemática ou qualquer outra
disciplina, em qualquer idade que eles estejam, pois vão aprender brincando e isso agrega muito
conhecimento aos nossos alunos.
Desenvolvimento
1.
Micro Relato de experiência: Matemática aplicada no Scratch
O seguinte micro relato de experiência foi aplicado no primeiro ano C, do ensino médio, da escola E.E.
José Garcia Leal em Paranaíba, no laboratório de informática onde já estava instalado o programa do
Scratch. Havia na sala de aula dois alunos do curso de Licenciatura em Matemática participantes do
PIBID e a professora responsável pela sala e supervisora do PIBID, onde já aprendera a usar o Scratch.
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O Scratch é um projeto do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do MIT (Corporação
Desenvolvedora do Scratch, nos Estados Unidos). Ele é fornecido gratuitamente. O Scratch ajuda os
jovens a aprender a pensar de maneira criativa, refletir de maneira sistemática e trabalhar de forma
colaborativa — habilidades essenciais para a vida no século XXI. Com o Scratch, os alunos podem
programar suas próprias histórias interativas, jogos e animações e compartilhar suas criações com
outros membros da comunidade online.
Os alunos abriram o Scratch e em seguida executarem algumas tarefas apresentadas nas
transparências com o projetor. Primeiro foi pedido para que eles criassem um ator, ficando livre a
escolha da figura que representa o ator e foram mostradas as ferramentas básicas de girar, mover e
apagar. Foi mostrando também que o parâmetro de rotação é em graus começando da direita. Após
isso, foi solicitado que eles movessem o objeto de maneira absoluta inserindo coordenadas
cartesianas na ação “mover”, e também de maneira relativa, inserindo parâmetros nos botões de
ação. Em seguida, com um pouco mais de complexidade, foi pedido para os alunos criar um algoritmo
usando o bloco “se-então”, encaixando o bloco de sensor da tecla escolhida e os blocos das ações
desejadas como mover ou girar. Ao final da aula, foi deixado um tempo livre para que os alunos
programassem com o Scratch usando a criatividade.
O objetivo era não só avaliar os alunos sobre alguns conceitos matemáticos relacionados com
coordenadas cartesianas, trigonometria e lógica matemática; mas também mostrar a relação destes
conteúdos com a computação.
Todos os alunos conseguiram executar todas as tarefas sem muita dificuldade e todos
compreenderam todos os conceitos explicados durante a aula. No entanto, ao final da aula, a maior
parte dos alunos fizeram animações simples sem aplicar os conceitos aprendidos durante a aula.
2.
Micro Relato de experiência: Jogo Stop da Potenciação
O jogo Stop da Potenciação foi aplicado no sexto ano A, do ensino fundamental da E. E. José Garcia
Leal em Paranaíba.
Stop de Potenciação é um jogo dinâmico, que exige memória e raciocínio rápido, além da criatividade,
o principal objetivo é compreender o conceito de potenciação dentro de um contexto de jogo. É bem
parecido com o jogo do stop, que geralmente é jogado pelos alunos no dia a dia, os materiais utilizados
são folhas com uma tabela própria para o stop. As regras diferem um pouco do Stop comum.
O jogo é individual e cada aluno terá uma folha de cada tabela modelo. Sorteada a letra da rodada
todos devem preencher os campos da tabela ‘’A’’ referente a cada categoria com nomes que
comecem com a letra sorteada. O primeiro que terminar de preencher todos os campos deve gritar
STOP, fazendo com que todos parem o preenchimento de sua folha. Na contagem da pontuação os
alunos terão que analisar a quantidade de vogais das palavras preenchidas, assim a quantidade de
vogais repetidas será o valor do seu expoente, e as vogais que não aparecem na palavra, seu expoente
é zero, formando então uma sentença. Na sequência, os alunos substituirão as vogais a, e, i, o e u,
respectivamente, por 1, 2, 3, 4 e 5, determinando o valor da sentença terão a sua pontuação da
palavra, e somando todas as colunas marcadas terão a pontuação final de cada rodada. Ao final de
um determinado número de jogadas ganha o aluno que marcou a maior quantidade de pontos.
O maior objetivo neste trabalho era incentivar a criatividade, a curiosidade e a reflexão dos alunos
para que se sentissem interessados e motivados a aprender matemática.
Iniciando o trabalho em sala de aula, explicou-se resumidamente sobre potenciação, visto que os
alunos já haviam compreendido, as regras do jogo foram passadas e alguns exemplos foram dados
para auxiliar os alunos. Após entendimento geral dos alunos, foi entregue as duas tabelas necessária
para jogar.
Dado o início do jogo, na primeira rodada foi sorteada a letra L, pôde-se notar grande dificuldade para
calcular a potência de cada palavra, eles ainda estavam muito confusos sobre esse conteúdo, sendo
assim perderam muito tempo nos cálculos. Esperamos até que todos terminassem de calcular a
primeira rodada, cada um a seu tempo, para que assim sorteássemos a próxima letra. A princípio os
alunos acharam o jogo muito difícil. Sorteamos mais quatro rodadas, e a cada rodada percebíamos
que as dificuldades foram diminuindo. As letras sorteadas foram L, R, A, B e P. Eles conseguiram
acompanhar todas as rodadas, mas como tinham muitas dificuldades nos conceitos básicos
matemáticos, com adição e subtração, eles tiveram grandes dificuldades em contas simples, com
isso acabou dificultando o jogo.
3.
Micro Relato de experiência: Jogo Pescaria de Potência
O jogo Pescaria de Potência também foi aplicado no sexto ano A, do ensino fundamental da E.E. José
Garcia Leal em Paranaíba.
Pescaria de Potências é um jogo que trabalha o cálculo mental, é indicado para os alunos que já
conhecem o conceito de potência e sua representação, e exige a atenção de todos, já que a resposta
de um depende para a pergunta do outro. A sala deve ser organizada em grupos de três a cinco
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jogadores, e cada grupo utilizará um baralho de 60 cartas, onde inclui cartas com bases positivas e
negativas, expoentes positivos e negativos e números racionais. As regras do jogo são bem simples,
deve se embaralhar e cada jogador receberá cinco cartas, as demais ficaram na mesa com as fases
viradas para baixo, formando assim o lago de pescaria, todos os pares devem ficar a frente de cada
jogador para que assim o restante do grupo possa conferir, cada jogador na sua vez pede para o
seguinte (no sentido horário) a carta que deseja para tentar formar um par com as cartas que tem na
mão, pode pedir na forma de número ou potência, por exemplo, se o jogador A tem na mão a carta
com o número 2⁴ para formar um par ele precisa da carta com número 16, então será essa carta que
ele deve pedir ao jogador B, e se esse tiver a carta deve entregar, se não tiver, ele diz para o jogador
A ‘’pesque’’ e o jogador A deve comprar uma carta, se essa for a que ele precisa ele abaixa o seu par,
se não for o jogo prossegue, o jogo chega ao fim quando acabar as cartas do lago ou quando não for
mais possível formar pares, e vence quem tiver o maior número de pares.
O maior objetivo neste trabalho era incentivar a curiosidade dos alunos para que se sentissem
interessados a aprender matemática de uma maneira diferente do dia a dia da sala de aula. Foi feita
novamente uma revisão sobre potenciação, a sala foi dividida em quatro grupos, com cerca de quatro
a cinco alunos em cada um, depois de passada as regras do jogo, foi dado um exemplo para auxilialos. Após entendimento geral dos alunos, foi entregue um baralho por grupo. Foi dado início ao jogo e
alguns dos grupos já tinham entendido muito bem como calcular potencia, então os alunos com mais
facilidade, para que chegasse logo sua vez de jogar, ajudaram os colegas com mais dificuldades.
Como quase todos já estavam mais habituados com o conteúdo de potenciação, percebemos que
esse foi mais divertido para eles, e que eles tiveram menos duvidas, durante as duas aulas
conseguiram jogar varias vezes e todos os grupos chegaram a um vencedor.
Considerações finais
O desenvolvimento destes trabalhos ocorreu de maneira satisfatória e conseguiu atingir os objetivos
planejados, a participação dos alunos foi muito boa, pode-se notar que ocorreu o desenvolvimento do
diálogo entre eles e conseguiram trabalhar em equipe. Assim, pode-se levar os alunos a observar
diferentes ideias e sugestões de seus colegas, ajudando-os a compreender através de diferentes
pensamentos e, concluir que o jogo pode ajudar no desenvolvimento cognitivo do aluno.
Notou-se que, apesar das dificuldades inerentes ao processo de ensino e aprendizagem de
Matemática, as atividades realizadas tanto com os jogos quanto com o software possibilitaram
diferentes formas de lidar com o conteúdo matemático.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este trabalho apresenta uma síntese de experiências formativas que vêm sendo desenvolvidas no
Projeto Pibid do Curso de Pedagogia/EaD/UFMS no polo de Camapuã, que se constitui por ações
teórico-práticas que têm como ênfase o “Letramento e Alfabetização”, privilegiando os processos de
leitura e escrita de alunos de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal
Ernesto Solon Borges, escola parceira do projeto.
Essas experiências são resultantes das ações desenvolvidas na formação de dez bolsistas integrantes
do referido projeto que se compõe por estudos, pesquisas e da atuação dessas bolsistas na forma de
docência compartilhada com professores de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental.
Os estudos e planejamento das ações são realizados por meio de encontros presenciais e de
webencontros semanais, com a supervisora e a coordenadora do projeto Pibid.
As atividades pedagógicas são planejadas com os professores de oito turmas dos anos iniciais do
ensino fundamental e de duas turmas de salas de recursos multifuncionais da escola parceira que
aderiam ao projeto Pibid, organizadas em miniprojetos temáticos e em planos de aulas, com produção
de materiais didáticos e de atividades pedagógicas que atendam à realidade dos estudantes das
turmas da escola, diretamente vinculadas ao foco central do Pibid/Pedagogia – Letramento.
Além dessas ações, as bolsistas participam de outras atividades no ambiente escolar que visam a
identificar e analisar processos coletivos desenvolvidos na escola, tais como o conselho de classe,
entre outras detectadas no ambiente escolar, mencionadas no decorrer deste texto.
Nos limites deste texto, buscou-se registrar um panorama das experiências formativas desenvolvidas
desde o início do projeto, no primeiro semestre de 2014, até o primeiro semestre de 2015.
Referencial teórico e justificativa da proposta de formação docente
A fundamentação central das ações do projeto do Pibid que têm como foco “Letramento e
Alfabetização”, que ocorre por meio de leituras, particularmente, de publicações da autora Magda
Soares, entre elas “Letramento e alfabetização: as muitas facetas” (2004), “Letramento, um tema em
três gêneros” (2006).
Para Soares (2004, 2006) o conceito de alfabetização percorreu ao longo do tempo e ainda se define
apenas como a aprendizagem de modo automático de ler e escrever, quando as crianças fazem
apenas o reconhecimento do código escrito. Já o letramento por sua vez reconhece e nomeia práticas
sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas do que as práticas de ler e escrever
resultantes da aprendizagem do sistema da escrita após alguns anos de aprendizagem escolar, visto
que as crianças não terão só aprendido a ler e escrever, mas também a fazer uso da leitura e da
escrita em várias situações do cotidiano. O reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o
letramento têm diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda
metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas
metodologias.
Embora “Letramento e Alfabetização” seja o foco central do Pibid/Pedagogia, que visa contribuir com
o aprimoramento da nossa formação no curso de Pedagogia no sentido de articular a teoria com a
prática, possibilitando melhor compreensão da educação brasileira e a sua relação com a dinâmica
da escola onde desenvolvemos as ações do Pibid, outras leituras também vêm sendo realizadas como
ações formativas, quais sejam: a) As mudanças ocorridas na estrutura da educação básica com a
recente ampliação do ensino fundamental para nove anos – “Ampliação do Ensino Fundamental: a
que demandas atende? A que regras obedece? a que racionalidade corresponde?” (MARCELLO;
BUJES, 2011); b) A autonomia na formação docente e os saberes relacionados à prática educativa –
“Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1996); c) O conselho
de classe e atuação docente – “Conselho de Classe: avaliação coletiva do trabalho ou julgamento
subjetivo do aluno? (LORA; SZYMANSKI, 2008); “A função do Conselho de Classe na organização do
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trabalho pedagógico escolar (PIZOLI, 2009)” e, “O conselho de classe e a construção do fracasso
escolar” (MATTOS, 2005).
Em um ano de execução do projeto, as experiências vivenciadas no Pibid já mostram sua influência
na nossa formação, sendo a avaliação do impacto dessas experiências registrada na sequência deste
texto.
Análises iniciais das experiências formativas
As leituras das obras de Magda Soares, diretamente relacionadas ao tema central do projeto, nos
levaram a refletir sobre os seguintes aspectos: O que é realmente fundamental para um professor
ensinar aos seus alunos? Ensinar para quê? Com que finalidade? O que é necessário para a formação
social e intelectual da criança?
Desse modo, tais leituras impactaram na elaboração dos planos de aulas, na produção de materiais
didáticos e de atividades pedagógicas no sentido de atender, sempre que possível, a realidade das
turmas da escola envolvidas com o Pibid, de se observar para o desenvolvimento dos conteúdos, o
perfil de cada turma para que os objetivos propostos para as aulas sejam alcançados resultando em
aprendizagem para os alunos.
A experiência formativa tem nos mostrado que esses são elementos indispensáveis para uma boa
atuação docente.
Além das leituras mencionadas, outro recurso disponibilizado na formação do Pibid e que contribuiu
para ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto foram vídeos que abordam a discussão sobre
“Alfabetização e letramento: os desafios contemporâneos”, “Métodos de alfabetização –
Alfabetização e letramento: desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens” e, “Magda Soares:
Alfabetização e letramento - experiências em escola”.
O artigo relacionando à ampliação do ensino fundamental para nove anos, das autoras Fabiana
Marcello e Maria Isabel Bujes (2011), alertou-nos quanto à dicotomia existente entre o ensino
fundamental e a educação infantil, considerando-se a alteração no ensino de oito para nove anos que
introduziu crianças que antes pertenciam à etapa da educação infantil a fazerem parte do ensino
fundamental, sem que houvesse uma política pública anterior que buscasse mudanças quanto à
antecipação oficial do ensino na formação da criança. O artigo ainda nos levou a entender que a real
mudança ocorreu devido à necessidade de o financiamento da educação atender a demanda de
crianças na faixa etária de cinco anos. Observou-se uma crítica a esse novo ambiente educacional,
que de modo geral, não houve uma adequação do projeto político pedagógico das escolas para esse
fim, bem como um chamado das autoras para que não haja a dissolução entre criança, infância e o
lúdico, para que os professores tomem cuidado, pois as crianças pequenas que antes pertenciam à
educação infantil não apenas necessitam e querem brincar, mas que aprendem brincando, de
repente passaram para o ensino fundamental. O aspecto abordado por esse artigo nos direcionou a
reflexões sobre letramento e alfabetização com crianças tão pequenas.
A leitura da obra “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa”, de Paulo Freire
(1996), foi indispensável e muito importante na nossa formação no Pibid. Embora seja uma obra que,
para nós bolsistas, em alguns momentos as reflexões do autor nos pareceram mais complexas, nos
deu um direcionamento do que é ser professor e de qual é o seu papel na sociedade.
Ao ler a obra foi possível em uma análise crítica refletir com esse educador, que em sua incansável
busca pelo conhecimento, considera o ser humano inconcluso e inacabado, em constante processo
social de busca. Isso possui uma relação com letramento e alfabetização, de modo que ambos estão
em constante construção. Também, o fato de o educador Paulo Freire acreditar na educação e que
tudo seria possível através dela, e, por meio dela, nos convidou o tempo todo ao exercício da
autoavaliação e de conscientização de valores sociais, saberes esses necessários e indispensáveis a
uma prática educativa coerente com os padrões éticos que regem a sociedade. O autor também nos
chamou a atenção para a existência de diferentes formas de tratamento em relação ao nível social,
ao afirmar que muitas vezes os professores tendem a separar seus alunos pelos seus diferentes níveis
sociais, e mesmo assim afirmam que educar é também respeitar as diferenças sem discriminação,
pois a discriminação fere a dignidade humana. Assim, a leitura desse livro possibilitou um novo
significado para alicerçar nossas ideias e pensamentos do fazer docente.
Os diferentes enfoques das leituras realizadas sobre conselho de classe, tratados pelas autoras
Carmen Lúcia Mattos (2005), Áuria Lora e Maria Lidia Szymanski (2008) e Rita de Cássia Pizoli
(2009), nos deram uma visão diferente daquela que tínhamos sobre o assunto, entendendo que o
conselho de classe deve-se pautar numa discussão coletiva onde são apontadas as dificuldades dos
alunos, dos professores e da instituição de ensino na busca por melhorias do processo de ensino e
aprendizagem. Tais leituras serviram de base para que tivéssemos conhecimento do real sentido do
conselho de classe, da sua importância não só para a avaliação escolar, mas também fazer dele um
momento de reflexão e discussão da prática pedagógica e de avaliação de todos os membros da
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escola, reorganizando e se necessário, enriquecendo a proposta pedagógica da escola. Essas leituras
serviram de norte e apoio para, posteriormente, vivenciássemos reuniões de conselho de classe na
escola parceira. A experiência formativa possibilitou que concordássemos com alguns professores,
mas também que discordássemos plenamente de outros, visto que várias situações vivenciadas nas
reuniões de conselho de classe foram ao encontro com aquelas abordadas nos textos pelas autoras.
Percebe-se que, às vezes, muitos professores possuem o conhecimento sobre essa temática, mas
preferem acomodar-se à praticidade de delimitar o assunto apenas às notas dos alunos, se essas
estão acima ou abaixo da média. Assim, a articulação teórico-prática permitiu-nos fazer uma avaliação
crítica da realidade vivenciada na escola e de como poderemos fazer a diferença quando estivermos
atuando em sala de aula, bem como nos momentos da participação ativa em conselhos de classe.
As leituras e reflexões proporcionadas pelo Pibid foram base e imprescindíveis antes de irmos para a
sala de aula, contribuindo significativamente para que hoje possamos atuar com melhor desenvoltura
e conhecimento. Elas corroboram significativamente na ação docente, ou seja, fazem um papel de
bússola para nortear as nossas ações, interiorizando e formando uma práxis pedagógica, a teoria
alicerçando o fazer docente no dia a dia, tornando-se uma bagagem que jamais será desfeita,
colaborando efetivamente para o futuro como professoras.
Algumas considerações
O desenvolvimento das experiências formativas no grupo Pibid/Pedagogia de Camapuã tem sido
fundamental e de impacto na nossa formação docente, pois nos remetem à reflexão em três
momentos: aquele que antecede a ação, no decorrer da ação e, quando dos resultados alcançados
depois da ação, seja essa ação desenvolvida em sala de aula ou em outro espaço no ambiente
escolar, para buscarmos meios para alcançar os objetivos que não foram satisfatórios.
Nas disciplinas do Curso de Pedagogia temos um embasamento teórico fundamental para a atuação
docente, porém, a realidade concreta da dimensão didática se torna distante para a maioria dos
alunos do curso. E o Pibid tem-se apresentado como condição elementar para que possamos nos
apropriar da práxis pedagógica, pois com ele a dimensão didática no curso torna-se uma realidade
concreta, nos permite por em prática o aprendizado construído na formação relacionando-o com o dia
a dia da escola.
Assim, para atuarmos em sala de aula utilizamos o conhecimento elaborado por meio das disciplinas
do curso de Pedagogia, articulado com a atuação dos professores de turma da escola parceira,
refletindo sobre os pontos positivos e os negativos da atuação desse professor para que possamos
aprender com os erros e com acertos e atuarmos da melhor forma possível.
Não é fácil oferecer um ensino de qualidade com salas de aulas numerosas, considerando-se a
diversidade do perfil dos alunos, principalmente dos seus diferentes ritmos e formas de aprender.
Portanto, o ensinar é algo que deve ser sistematizado de forma que o aluno sinta prazer, desejo,
vontade de participar, assim como também compartilhar os saberes que já possui, onde o
conhecimento vai sendo interiorizado no aprender e no fazer. Que o docente possa fazer a diferença
no seu modo de ensinar, contagiando os seus alunos em um palco de participação e assim como o
aluno gosta de aprender de forma diferente, saindo da rotina, o professor perceberá que a sua
metodologia contagiará não apenas os seus alunos, mas também a si mesmo, tornando esse
momento em sala de aula único e renovador das forças e da rotina massacrante. É uma forma do
professor ultrapassar o senso comum da sala de aula e aperfeiçoar-se como profissional e ganhar o
carinho e o respeito de seus alunos, diante dos conhecimentos repassados de forma prazerosa.
É nessa direção que as experiências desenvolvidas no Pibid têm nos proporcionado ampliar o
conhecimento sobre letramento e alfabetização, favorecendo a possibilidade de fazermos sua relação
com a dinâmica da realidade escolar e com outros temas que envolvem a nossa formação inicial no
curso de Pedagogia.
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Resolução de problemas: criação e execução, uma atividade em sala
de aula
Matemática - CPPP
PEQUENO, D. A. da S.
dougsimply@gmail.com
ANTUNES, F. L.
MOURA, E. S. de
REBÊLLO, P. C. D.
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Ensino de Matemática; OBMEP.
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Como parte das atividades do subprojeto PIBID, da UFMS campus de Ponta Porã, os bolsistas
desenvolvem estudos e pesquisas a fim de proporcionar novas formas de os alunos aprenderem
matemática. São pesquisas relacionadas a materiais lúdicos, jogos e, também, as tendências na área
dessa disciplina. Após observar que nos últimos três anos, uma das atividades relacionadas com
Resolução de Problemas estavam dando resultados satisfatórios, resolvemos que seria interessante
observar algo parecido em sala de aula.
Dessa forma, a intenção é investigar como se dará o processo de resolução de problemas no ensino
de Matemática em sala de aula com uma turma de alunos do 9º ano do ensino fundamental, ou seja,
desenvolver esse projeto com a realidade de sala de aula, alunos com diferentes níveis de
conhecimento e de aprendizagem, e que não tenham objetivos definidos quanto à participação da
OBMEP.
Para desenvolver o projeto nos embasamos em alguns teóricos que trabalham com o tema Resolução
de Problemas.
Referencial Teórico
A Matemática é uma das primeiras ligações do homem com a realidade, pois pode medir o mundo a
sua volta, quantificá-lo e assim agregar valor ao que é seu ou da natureza. Mas isso começa bem
cedo. Começamos a contar as coisas mais simples. Se não houver instrução em casa, o primeiro
contato com a “matemática dos matemáticos” será na escola. Eis ai um ponto decisivo, pois nos anos
iniciais as crianças são levadas ao mundo de matemática colorida, cheio de figuras, e formas
animadas, sem a preocupação com a orientação sistemática dos conceitos da matemática pura e ou
aplicada.
Nesse meio tempo, as crianças se divertem e veem aquela como a matemática toda, porém o não
aprofundamento dos conteúdos pode gerar mais tarde uma defasagem de aprendizado. Nesse
contexto, Monteiro (2008, p. 166) afirma que: “Se a escola não ensina intencionalmente os conteúdos
socialmente válidos, perde seu sentido e função social”. Embora os materiais lúdicos sejam
importantes para o aprendizado, eles têm que fazer parte do contexto e estarem ligados diretamente
ao conteúdo, porque, segundo Freitas e Bittar (2005, p. 29), “[...] esses materiais assumem o lugar
principal no ensino e não cumprem sua função que é a de permitir que o aluno, através de
manipulações do material, construa seu conhecimento”.
E ainda para Nunes, Carraher e Schliemann (2011), há uma necessidade de correspondência com a
realidade, pois se não acaba por criar uma situação distante desta (leia-se abstrata). Então o ensino
de matemática deve ser algo que consiga relacionar o abstrato da “matemática dos matemáticos” ao
mesmo tempo em que traz a relação com a realidade e o cotidiano dos alunos e ou estudantes de
matemática, para Pólya (1966), quando o ensino é apenas baseado em uma única perspectiva,
negligencia o ensino da matemática.
Então fica entendido que o ensino de matemática deve ser proveitoso e saber mesclar essas duas
realidades. Que na verdade não podem ser consideradas disjuntas. Pois para preparar o
conhecimento do mundo, a ser obtido pelos alunos, tem que ser levar em conta a sua realidade e as
aplicações dos conceitos nessa perspectiva, pois, sem essa relação, para Dewey (1910, p. 199):
Instrução em matéria que não se relacione com qualquer problema já abordado na própria
experiência do estudante, ou que não seja apresentado para resolver um problema é pior do que inútil
para propósitos intelectuais. Na medida em que não entra em qualquer processo de reflexão, é
desnecessária.
Mas como propor um método que relacione exatamente essas realidades? Ou seja, algo que ao
mesmo tempo permita ao aluno contemplar situações de seu cotidiano e ainda seja eficaz para
‘ensinar’ matemática. Muito se discute a respeito disso e desde o século passado muitos trabalhos
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relacionados a muitas propostas e metodologias de ensino em matemática vêm sendo sugeridas.
Entre elas a Resolução de Problemas.
Sempre que se fala em Resolução de Problemas, a principal associação que se faz é a com exercícios.
Onde os dois, problemas e exercícios, seriam sinônimos. É importante ressaltar a grande diferença
entres os dois, para que, quando se for fazer o uso de Resolução de Problemas, as aulas não acabem
sendo apenas de resolução de exercícios. Então devemos saber o que é considerado problemas,
assim para Pereira (1980), “Problema é toda situação na qual o indivíduo necessita obter novas
informações e estabelecer relações entre elementos conhecidos e os contidos num objetivo a que se
propõe a realizar para atingi-lo”.
Porém por mais que seja visível essa necessidade e possa parecer claro que a Resolução de
Problemas desse ser usada dessa forma em sala de aula, Dante (2000) ainda diz que mesmo
valorizada a Resolução de Problemas é difícil de ser trabalhada, e geralmente por uma grande
dificuldade de interpretação dos alunos.
Com isso em mente o professor deve buscar subsídios para que seja possível tal atividade, sem que
haja perda do objetivo que é o ensino da matemática, agora com a preocupação de contextualizar
com o meio do aluno, e não simplesmente utilizar-se de exercícios ou os pseudoproblemas.
Nesse ponto, devemos considerar o que dizem Freitas e Bittar (2004, p. 23), “Certamente não
podemos considerar como problemas, situações que resolvemos facilmente [...] Poderíamos, nesse
caso, chamá-los de “exercícios”, “problemas de rotina” ou “pseudoproblemas””.
E mesmo que a princípio para o aluno seja complicado, ou ele encontre dificuldade em solucionar os
problemas o professor deve reger esse contato com o aluno, e lembrar que o problema servirá como
uma atividade auxiliar ao conteúdo. A situação-problema deverá ocorrer antes mesmo de o professor
iniciar o conteúdo desejado ou como forma de observar se o aluno fara uso dela numa determinada
situação. Assim segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, “a resolução de problemas
não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas
uma orientação para a aprendizagem”.
Então após observar que para uma turma com poucos alunos, seguindo a princípio os passos de Polya
para a resolução, os resultados foram satisfatórios, propomos um comparativo entre os possíveis
resultados de grupo de alunos, não homogêneos, para verificar a validação e como isso pode ajudar
em sala.
Atividade Proposta
Após observar a utilização da Resolução de Problemas no projeto “Estudo para a OBMEP” desde
2012, e depois propor um experimento para ser observado em sala de aula, vamos propor uma
pesquisa com os dados apresentados para assim, podermos enfim definir como a Resolução de
Problemas fora utilizada e em que ponto ela pode dar certo, levando em conta algumas
circunstâncias, e a atualização dela em sala ou em algum grupo de alunos, e não somente em uma
escola.
A princípio partiremos da avaliação de algumas atividades desenvolvidas com a turma selecionada
de alunos. Estes devem dividir-se em grupos, como o assunto que trabalharemos, Teorema de Tales
e Proporcionalidade, já fora abordado pelo professor, vamos pedir que eles desenvolvam (criem e
escrevam) problemas e situações-problemas. Após isso será feito o sorteio dos problemas para os
demais grupos e eles resolverão. Nesse ponto, tudo que eles fizerem terá que ser anotado, de forma
a descrever as ações em torno de cada resolução.
Ao fim, eles mostrarão aos colegas as suas táticas e mecanismos para a resolução de cada problema
que o grupo resolveu.
Resolução de problemas: Criação e execução, uma atividade em sala de aula
Os bolsistas começaram explicando como se seguiria a atividade, dando as coordenadas e dando
exemplos de problemas e mostrando as principais diferenças entre esses e os exercícios. Os alunos
tiraram suas dúvidas e deu-se início a elaboração dos problemas.
Aos poucos os alunos foram iniciando seus problemas e podemos observar que eles conversaram
bastante com seus grupos para a criação dos mesmos. Alguns dividiram os trabalhos e enquanto uns
escreviam outros desenhavam.
Fora dado um tempo para que eles terminassem essa primeira parte. Após isso, os problemas foram
trocados entre os grupos. Nessa segunda parte, além de resolver os problemas eles deveriam
descrever a maneira que fizeram isso, e como chegaram aos resultados partindo do que eles
pensaram.
A última parte da atividade consistiu em eles apresentarem suas resoluções juntamente com a
descrição da mesma e os mecanismos que foram utilizados para que fizessem isso. Isso foi feito em
frente aos demais alunos, utilizando o quadro como recurso.
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Conclusão
Podemos perceber que a atividade realizada com os alunos do ensino fundamental (9º ano), exigiuse um planejamento detalhado e cuidadoso. No entanto, notou-se também que ele proporcionou um
envolvimento maior por parte dos alunos, que se envolvem mais com que está acontecendo em sala
de aula do que com as aulas tradicionais.
O desenvolvimento desta atividade com certeza contribuiu com a formação dos alunos que
participaram do mesmo, mas principalmente com a nossa formação enquanto futuros professores.
Com essa atividade nos possibilitou que experimentássemos a realidade da sala de aula de uma
forma diferente da tradicional, compreendendo assim os desafios e as potencialidades.
Após a realização das atividades, pedimos aos alunos para escrevem, em suas folhas de resolução,
o que eles pensaram das atividades e se essas tinham contribuído ou não para a aprendizagem deles,
ou servido como apoio. Em sua maioria eles aprovaram as atividades, e alguns estavam tão à vontade
que até fizeram brincadeiras ao final.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A sequência didática interdisciplinar é um procedimento de ensino que pode trabalhar um ou vários
conteúdos de forma diferenciada, segundo etapas ou passos que levam o aluno a alcançar um
objetivo didático específico, tornando o processo de aprendizagem mais eficaz. É importante salientar
que uma atividade interdisciplinar deve envolver o professor em ações de pesquisa dentro da sua
prática pedagógica.
“Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à
compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos,
colocando-os em questão. Exige, portanto, na prática, uma profunda imersão no trabalho
cotidiano”. (FAZENDA, 2008, p. 119).

É diante dessa prática diferenciada que o professor deve colocar seus alunos, sempre em intensa
investigação da realidade. O PIBID Interdisciplinar, em face da dificuldade comum entre os alunos
com leitura e interpretação de texto, poderia apresentar em quatro aulas, usando a poesia e os
números inteiros como recursos, a importância dos processos de ler, interpretar, organizar os dados
e escrever os resultados. Dessa forma os alunos entenderiam que, assim como um texto poético, um
problema matemático exige leitura cuidadosa, análise dos dados apresentados para a resolução ou,
como na leitura, o entendimento daquilo que foi lido. O processo consideraria os conhecimentos
prévios dos alunos, e de forma espiral incluiria os novos conteúdos, permitindo que ao final o aluno
pudesse perceber a sua capacidade de observação e produção expandidas, utilizando daquilo que
adquiriu para construir seu próprio repertório, textual ou matemático.
Referencial teórico
As teorias atuais de aprendizagem preconizam que durante o processo de ensino os conhecimentos
são transmitidos associados aos saberes que o aluno já tem. A partir do século 20, as teorias
psicogenéticas de Vygotsky e Piaget sistematizaram procedimentos didáticos para o ensino e
aprendizagem e inspiraram o desenvolvimento da Didática e o movimento da Educação Matemática
na França, por Brousseau, que construiu também a teoria das situações didáticas. Ambas teorias
convergem para a perspectiva interacionista, pois os autores consideram que o desenvolvimento
humano e a aprendizagem são resultantes da interação do ser humano com suas questões internas
e com o meio no qual está inserido. Para Piaget, o conhecimento é resultado de um processo de
construção em que o aprendiz operacionaliza a realidade segundo diferentes graus de complexidade;
para Vygotsky, o conhecimento se dá de forma dialética, ou seja, é construído socialmente. O
professor não pode apenas comunicar um saber, ele é responsável por apresentar algo que faça o
aluno buscar o novo saber e sentir-se desafiado a pensar na resolução de um problema, onde terá
início então o processo de aprendizagem (TEIXEIRA; PASSOS, 2013). Para Brosseau, segundo Pommer
(2013), o que ocorre é a tríade entre o saber, o professor e o aluno, e este aluno precisa acessar
conhecimentos já existentes para criar estratégias que facilitem a aprendizagem e possa de fato
realizar as atividades propostas pelo professor.
Justificativa da atividade proposta
A dificuldade dos alunos do 7º ano em ler e interpretar textos, trouxe para as pibidianas a
oportunidade de aplicar a interdisciplinaridade para minimizar essas dificuldades, algo que
prejudicava os alunos tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Propusemos uma
sequência didática interdisciplinar abordando um gênero textual e um conteúdo matemático, e assim
pudessem contribuir com a melhora do desempenho dos alunos nas duas disciplinas. Pela
possibilidade de abrangência dos temas, a poesia foi escolhida e pela mesma abrangência, os
números inteiros foram escolhidos dentro do conteúdo matemático. Dessa forma, propondo reflexões
sobre os conteúdos escolhidos para serem trabalhados, permitindo aos alunos realizar as conexões
entre os dois campos do conhecimento, desenvolvendo habilidades e conceitos diversificados,
condições necessárias para perceber o mundo de forma mais ampla.
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Descrição da atividade desenvolvida
As atividades relativas aos conteúdos trabalhados foram distribuídas em três situações:
problematização, organização e aplicação do conhecimento. No início foi necessário propiciar um
distanciamento crítico do aluno, que diante das situações propostas para discussão, pudesse
reconhecer a necessidade de se obter novos conhecimentos, com os quais viesse a interpretar a
situação mais adequadamente. Nesse sentido, foi apresentada uma canção/poesia de Antônio Carlos
Jobim, com o título “Aula de Matemática", onde o autor utiliza temas poéticos e matemáticos, texto
que surpreendeu a turma. Diante da novidade interdisciplinar, foram questionados sobre os termos
utilizados no texto poético e os seus significados, dos quais grande parte já era de domínio da turma,
embora não percebessem as possibilidades de utilização num texto poético. Neste momento foi
importante considerar os conhecimentos que tinham sobre as informações do texto, de forma
implícita ou explícita, ampliando o repertório de cada um. Desafiar o aluno a estabelecer a relação
com a matemática, apontando o uso dos números inteiros no seu universo, produzindo texto usando
a rima. Em seguida propõe-se o estudo dos conhecimentos envolvidos no tema e na situação inicial;
dessa forma, são estudados os conteúdos necessários para a melhor compreensão dos temas e das
situações significativas. Para tanto foram utilizadas atividades de cálculos matemáticos com números
inteiros e leitura cuidadosa de problemas, de modo que fossem levados à concentração, organização
dos dados usando tabela e à resolução dos exercícios. Chega o momento da aplicação do
conhecimento, que se destina a empregar o saber do qual o aluno vem se apropriando para analisar,
interpretar e realizar as situações propostas inicialmente e outras que possam ser explicadas e
compreendidas por ele. Nesse momento os alunos foram convidados a produzirem um texto poético,
com o tema que preferissem e que posteriormente seriam entregues para avaliação da professora
regente da sala. Puderam perceber na dinâmica de revisão, com a leitura e comentários sobre as
frases lidas, que tinham o domínio de grande parte do que era apresentado, que pouco foi incluído
ao novo saber adquirido. Constataram que a dificuldade que tinham era a de não perceber que havia
a possibilidade de fazer a integração dos dois conteúdos, matemática e língua portuguesa, que de
maneira tradicional aprendem na escola. De forma geral aprovaram a nova maneira de olhar para os
conteúdos e para a produção de texto poético. O professor neste contexto desenvolve atividades para
capacitar o aluno a utilizar os seus conhecimentos, explorá-los e, com a perspectiva de orientá-lo,
levá-lo a lidar com situações que fazem parte de sua vivência. Preparando aulas diferenciadas, que
melhorem o convívio em sala de aula, possibilitem uma forma de conhecimento flexibilizado
ludicamente sem fugir às regras e limites acordados por um contrato didático apenas verbalizado. O
processo permite que o professor avalie a aprendizagem dos alunos e a nova leitura que ele é capaz
de fazer da realidade.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
As atividades foram conduzidas através de leituras, discussões, resgatando temas da vida cotidiana
do aluno, fazendo conexões que os levassem aos poucos a se colocarem de maneira mais consciente
e tranquila diante do novo. O que de certa forma, nos trouxe grande satisfação, já que nos primeiros
contatos percebíamos a falta de concentração dos alunos em sala. Houve melhora na leitura, escrita
e nos momentos de discussão, aumentaram em grande número, as participações dos alunos. Essa
construção, de um aluno de visão mais ampla, permitiu que grande parte deles tivesse bons
resultados nos exercícios específicos dos dois conteúdos trabalhados.
Avaliação do impacto na formação do aluno
Como futuros professores, estamos agora nos preparando para a realidade diversa de cada escola
em que formos trabalhar. É importante considerar que cada aluno é personagem de uma história de
vida, que tem qualidades e necessidades diferentes. Diante de tantos universos, temos o
compromisso de incluir sem interferir nessas diferenças. Sendo sempre imparciais na condução das
atividades. Essa experiência nos trouxe muitos benefícios, mais que aos alunos do 7º ano. Fomos nós
que aprendemos como sermos melhores professores e saber que eles estão lá, pedindo a nossa
atenção e incentivo, e eles merecem.
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Palavras-chave: Sequência didática; Revolução Industrial; Ensino de História
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
O presente texto tem por objetivo descrever a preparação, aplicação e avaliação da sequência didática
acerca da Revolução Industrial aplicada no 9º ano, período matutino, na Escola Estadual Roberto
Scaff, assim como refletir sobre as potencialidades e dificuldades para sua realização.
No mês de outubro de 2015, entramos em contato com a professora Raquel Lourenço do Carmo
Moreira, na Escola Estadual Roberto Scaff, para a definição do tema, da sala e do cronograma de
realização da atividade. Após o contato, delimitamos a Revolução Industrial como objeto principal da
nossa atividade.
Com a temática definida, fomos à biblioteca do Campus de Aquidauana para realizamos uma
pesquisa bibliográfica. Além do acervo físico, buscamos textos em revistas acadêmicas disponíveis
na internet.
A pesquisa permitiu entrar em contato com alguns textos. O texto do professor Francisco Iglésias
demonstrou que o uso de outros fatores energéticos, como o vapor, a eletricidade, o petróleo, a
potência nuclear só se faria na Idade Moderna, sobretudo na Contemporânea. Para o autor, deve-se
evitar marcar o início da Revolução Industrial referindo-se a um acontecimento, uma data ou
descoberta específica, sobretudo porque parece mais pertinente estudar e compreender o processo
histórico que desembocou na revolução. É certo que a indústria deu um salto decisivo apenas em
nosso tempo, mas ela ganhou enorme dinamismo nos dois séculos anteriores. Os séculos XVI e XVII
foram pródigos em inventos. Faltava-lhes, porém, a continuidade que é observável a partir do século
XVIII. Desse modo, o pesquisador esclarece que se convencionou dizer que a Revolução Industrial se
verificou na segunda metade do século XVIII, na Grã-Bretanha – sobretudo na Inglaterra –, com o
aperfeiçoamento da máquina a vapor, utilização de outro elemento energético na produção têxtil e
metalúrgica. Desse modo, é a passagem do sistema doméstico para o de fábrica (IGLESIAS, 1981).
O segundo texto é do clássico escrito por Karl Marx. Em O Capital, Marx abordou a separação do
trabalhador dos meios de produção como uma das características da Revolução Industrial. Em a
Acumulação Primitiva, Marx assim analisou:
A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de
separação entre produtor e meio de produção. Ele aparece como primitivo porque constitui a
pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde (MARX, 1988, p. 340).

Esta separação é um processo histórico que gera consequências, pois, o trabalhador afastado dos
meios de produção é impelido a vender a única mercadoria que lhes resta para sobreviver, a força de
trabalho. Com isso, também fica separado do fruto de seu trabalho.
Marx data com extrema precisão o início do processo de avanço do capitalismo na Inglaterra:
O prelúdio do revolucionamento que criou a base do modo de produção capitalista, ocorreu
no último terço do século XV e nas primeiras décadas do século XVI. Uma massa de
proletários livres como pássaros foi lançada no mercado de trabalho pela dissolução dos
séquitos feudais (MARX, 1988, p. 343).

Já outro texto funcionou mais como um documento do que especificamente uma referência
bibliográfica. De autoria do romancista Máximo Gorki e intitulado A Mãe, o documento possibilitou
pensarmos no cotidiano dos trabalhadores no período da Revolução Industrial. Como consta no texto:
Todos os dias, o apito pungente da fábrica cortava o ar enfumaçado e pegajoso que envolve o bairro
operário e, obedientes ao chamado, seres sombrios, de músculos ainda cansados, deixavam seus
casebres, acanhados e escuros, feito baratas assustadas...Com o pôr do sol, a fábrica vomitava os
seres de suas entranhas de pedra, e eles voltavam a espalhar-se pelas ruas com o rosto enegrecido
pela fuligem, sujos, fedendo a óleo... famintos (GORKI, 1975, p.09).
Faltava, no entanto, conhecimento específico relativo organização de sequência didática. Na área de
história, existe uma lacuna de trabalhos acadêmicos sobre a temática. Assim, para conhecermos tal
atividade, recorremos a um texto de outra área. O texto de Adriane Gonçalves Gomes e Carlos Roberto
Pires Campos abordou uma proposta de sequência didática interdisciplinar (ciência e história) sobre
as produções de Leonardo da Vinci no período do Renascimento (GOMES; CAMPOS, 2012).
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Ainda com relação ao trabalho, optamos pelo modelo de sequência didática de Delizoicov com o
estabelecimento de três momentos pedagógicos integrados, quais sejam: problematização do tema,
organização do conhecimento e aplicação do conhecimento (GOMES; CAMPOS, 2012).
Com base no conhecimento obtido nas leituras, iniciamos a preparação da sequência em torno da
Revolução Industrial. Definimos os seguintes objetivos para a atividade:
•
Fomentar a pesquisa sobre o tema e o conhecimento histórico acerca da Revolução Industrial
(problematização)
•
Utilizar imagens para discutir o impacto das tecnologias e a lutas de classe no processo
histórico (organização do conhecimento);
•
Utilizar imagens para trabalhar com a noção de transformação da sociedade (organização do
conhecimento);
•
Realização de um debate na sala (aplicação do conhecimento)
Com base em tais objetivos, fomos até a Escola Estadual Roberto Scaff, no dia 17 de abril, aplicar a
sequência didática, no período matutino, no 9º ano. Para tanto, utilizamos projetor, vídeos, slides,
imagens, giz e lousa.
Iniciamos realizamos uma pesquisa em material didático e em sites na sala de tecnológica. Em
seguida, organizamos com um debate explicativo sobre os acontecimentos que marcaram a
Revolução Industrial, visando problematizar as mudanças políticas e sociais após a Revolução.
Também abordamos os aspectos ligados às tecnologias, as lutas de classe no processo histórico e a
noção de transformação da sociedade.
Para nossa exposição, utilizamos slides com imagens relacionados ao tema. Visando problematizar e
organizar o conhecimento, trabalhamos com imagens acerca das cidades, das fábricas (parte externa
e interna), da máquina à vapor, dos impactos sociais e ambientais da revolução industrial, do interior
das tecelagens inglesas e do cotidiano dos trabalhadores, especialmente da sua exploração e do
trabalho infantil.
O uso de imagens, conforme a citação de Ana Heloisa Molina no artigo Ensino de história e imagens:
possibilidades de pesquisa:
Assim, o desafio e o limite imposto ao professor de história serão de redimensionar e explorar as
competências específicas da imagem, não somente para motivar e envolver, mas re-elaborar,
recodificar, ordenar e organizar conceitos, transformando uma relação socioafetiva com a imagem
em uma situação de cognição. (MOLINA, 2007, p. 25)
As imagens são tão importantes quanto o texto. E, de acordo com Ana Maria Muad, no artigo Através
de imagem; Fotografia e História Interfaces, são fontes históricas que demandam um novo tipo de
crítica do historiador. Especificamente a fotografia, pode ser tomada como testemunho “válido, não
importando se o registro fotográfico foi feito para documentar um fato ou representar um estilo de
vida.” (MAUAD, 1996, p. 09).
Consideramos, assim, a fotografia como marca de uma materialidade do passado, na qual objetos,
pessoas, lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado, sobre sua condição de
vida, moda, infraestrutura urbana ou rural seu modo de trabalho etc.
As imagens podem ser tomadas como um tipo de produção que engendra representações do real,
mas não como a apresentação do real concreto. O estudo das representações permite penetrar de
outra forma nas sociedades, sobretudo por permitir considerar que as práticas geram representações
contraditórias e em confrontos, pelas quais os indivíduos ou grupos dão sentido ao mundo (CHARTIER,
1991, p.177).
Após apresentação, iniciamos o momento de aplicação do conhecimento. Para tanto, os discentes
foram divididos em dois grandes grupos, uma a favor e outro contra as transformações provocadas
pela revolução industrial. Cada grupo se preparou e, em seguida, teve três oportunidades para
defender sua posição. Cada exposição foi feita por mais de um membro do grupo sem exceder o
tempo máximo de três minutos. Além de tratar do tema, o tema foi produtivo por fomentar a
organização de pensamento e capacidade de exposição.
Convém registrar, por fim, nossa dificuldade na busca de embasamento teórico para elaborar a
sequência didática, sobretudo em função da lacuna na área de história com relação a este tipo de
trabalho, Buscar embasamento teórico para o trabalho com imagens, assim como pesquisar e
selecionar imagens relacionadas ao tema definido também foram desafios enfrentados para o nosso
trabalho.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Este artigo é referente à descrição das sequências didáticas realizadas por meio de imagens e
desenvolvidas nas escolas parceiras do PIBID/História/UFMS/CPAQ. Neste caso, as atividades foram
realizadas especificamente nas escolas estaduais Romalino Alves de Albres e Roberto Scaff, na
cidade de Anastácio/MS
Na escola Romalino Alves de Albres, a sequência didática foi desenvolvida com a 6ª série do Ensino
Fundamental em dois momentos devido à abrangência do conteúdo, selecionado pela professora
supervisora, referente à “História dos Povos Pré-Letrados e Povos do Paleolítico”.
Na Escola Roberto Scaff, a sequência didática foi desenvolvida também com a 6ª série do Ensino
Fundamental e o conteúdo selecionado pela professora supervisora foi “Civilização Egípcia”.
Assim como nas demais atividades realizadas nas escolas, primeiramente obtemos uma base teórica
para desenvolver as atividades, por meio de textos de apoio previamente selecionados de acordo com
a temática definida; nesse caso, o uso de imagens em sala de aula, discutidos em grupo com os
professores coordenadores e colaboradores.
Assim, a partir dos autores Adriane Gonçalves Gomes e Carlos Roberto Pires Campos (2012), em cujo
artigo apresentam o resultado de uma proposta de sequência didática de caráter interdisciplinar e
abordam temas referentes ao ensino de História com relação à técnica e à tecnologia em interfaces
com o ensino de Ciências, percebemos que é possível sair da rotina de um ensino de História marcado
por um “conteúdismo”, para novos meios pedagógicos que valorizem a participação do aluno, seu
interesse pela aula e seu entendimento do conteúdo ensinado, buscando “formar cidadãos críticos
hábeis para intervirem na sociedade, com consciência e capacidade de questionamento” (GOMES,
CAMPOS, 2012, p.61)
Essas ponderações acerca da sequência didática nos motivaram para pensar, criar e aplicar a mesma
junto aos alunos das escolas mencionadas. Depois de compreender e refletir sobre sequência
didática, foi necessário compreender também o uso das imagens na sala de aula, dessa forma
recorremos a Molina (2007) quando afirma que: “é a imagem velocidade, guiada pela diretriz
computacional, que marca hoje, consideravelmente, o atual panorama imagético.” (MOLINA, 2007,
p.16)
Destacamos ainda que:
O figurativo remonta à condição humana básica em expressar por figuras, cores e formas os
sentimentos, as críticas, as emoções que poderíamos dizer; vem das inscrições pré-históricas
nas cavernas, em seu caráter místico, mas, também de registro de rituais e convenções
sociais esboçadas em um grupo humano em conformação. (MOLINA, 2007, p.18)

As imagens que fazem uma representação dos fatos históricos despertam, nos alunos, curiosidades
e questionamentos, criando um ambiente participativo nas aulas. Cada vez mais observamos que
os livros didáticos estão carregados de imagens, que por vezes concorrem com os textos escritos;
nesse sentido:
A reflexão sobre as diversas ilustrações dos livros didáticos impõe-se como uma questão importante
no ensino das disciplinas escolares pelo papel que elas desempenham no processo pedagógico,
surgindo indagações constantes quando se aprofundam as análises educacionais. Como são
realizadas as leituras de imagens nos livros didáticos? As imagens completam os textos dos livros ou
servem apenas como ilustração que visam tornar as páginas mais atrativas para os jovens leitores?
(BITTENCOURT, 1997, p.70).
Responder a estes questionamentos não é tão fácil para os professores, pois exige deles o estudo
das imagens, compreender que por trás de uma imagem existe uma concepção histórica que precisa
ser analisada, conceitos que requer desconstruções; para cada tipo de imagem existem
questionamentos que levam ao saber histórico por ela representado, nossa vivência em sala de aula,
quer seja realizando as atividades do PIBID, ou na realização dos estágios supervisionados que nos
permitem destacar que as imagens existentes nos livros didáticos são pouco ou quase nada
exploradas pelos professores em suas aulas.

Caderno de Trabalhos do Encontro do Pibid – UFMS 2015
353

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Segundo Bittencourt (1997), é necessário fazer com que os alunos possam refletir sobre as imagens
que lhe são postas diante dos olhos; é uma das atividades urgentes da escola e cabe ao professor
criar as oportunidades necessárias para o seu desenvolvimento.
Dessa forma, optamos por realizar as sequências didáticas com imagens e propusemo-nos relacionar
o texto escrito com o visual da imagem. Porém antes das realizações das mesmas, foi necessário
executar um processo de reconhecimento das escolas a serem trabalhadas, ou seja, consultar os
professores supervisores e com eles identificar as séries e os conteúdos didáticos a serem
desenvolvidos nas escolas por meio das sequências didáticas.
Esse procedimento nos permitiu realizar certo reconhecimento das salas de aulas e dos alunos que
com quem iríamos trabalhar, porque ele envolve algumas etapas, entre elas: assistirmos a algumas
aulas e observarmos as participações dos alunos nas salas de aulas; então realizamos um
mapeamento que nos permitiu identificar: comportamentos, idades e participações; com essas
informações, desenvolvemos nossas atividades para serem aplicadas nas aulas seguintes.
Os encontros com o grupo de acadêmicos e o contato com as escolas são constantes, porém são
intensificados quando das atividades de formação e das aplicações das atividades propostas nas
escolas, nesse caso para a realização das sequências didáticas.
Depois do contato com as escolas e com os alunos, adquirimos as informações necessárias para o
início das atividades; assim com auxilio do livro didático utilizado pelos alunos, trabalhamos os
conteúdos selecionados e preparamos nossos planejamentos de acordo com a turma.
Feito isso, decidimos com a professora supervisora realizar a sequência didática junto aos alunos do
6º ano B, na Escola Estadual Romalino Alves de Albres e para isso o conteúdo selecionado foi sobre
a Pré-História. O conteúdo da sequência didática, de acordo com o livro didático, foi “História dos
Povos Pré-Letrados e Povos do Paleolítico”; o título dado por nós para sua identificação junto ao PIDIB
foi “A Pré-História por meio da imagem”.
Retomamos o texto produzido no livro didático e também iniciamos uma pesquisa sobre as imagens
correspondentes na internet, onde encontramos várias imagens, porém adotamos o critério de
selecionar apenas as imagens que estivessem mais relacionadas com o tema.
Depois das imagens e do texto didático selecionado, começamos a organizar a sua apresentação.
Dessa maneira, optamos por desenvolvê-la em Power Point, pois a apresentação das imagens nos
slides permitiu envolver os alunos na atividade; além disso, realizamos impressões coloridas para o
uso e manuseio dos alunos.
Essas ações foram desenvolvidas a partir das observações que fizemos da turma em sala de aula
quando foi possível constatar que os alunos eram bem participativos nas aulas, falavam bastante e,
pensando nisso, elaboramos um sistema de números que foram distribuídos para os alunos, assim
fazíamos as perguntas e sorteávamos o número para respondê-la; caso não soubesse a resposta, o
próximo número poderia responder assim sucessivamente entre eles.
Essa atividade teve um desdobramento interessante, pois as imagens utilizadas para essa sequência
didática também foram fotografadas em um sítio arqueológico localizado na cidade de Aquidauana,
mais especificamente na região da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS de
Aquidauana onde fomos e fotografamos as pinturas rupestres de nossa própria região, a maioria dos
alunos não tinha conhecimento dessas informações, assim a nossa ida ao sítio arqueológico tombado
como patrimônio da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN
para demonstrar que os vestígios da Pré-História também existem perto de nós. Embora seja um
passado muito distante no que se refere ao tempo, histórica e geograficamente foi possível
demonstrar para os alunos as evidências de outros povos que habitaram o Brasil e o atual Mato
Grosso do Sul.
Nossa avaliação referente à sequência aplicada na escola foi boa, uma vez que envolvemos os alunos
nas atividades desenvolvidas, assim como apresentamos novas informações sobre o assunto para
eles.
Na escola Roberto Scaff, a sequência didática também foi desenvolvida com a turma da 6ª série do
Ensino Fundamental. Essa escolha foi realizada junto com a professora supervisora, que informou
também as suas dificuldades em trabalhar com a turma. O tema definido foi a “Civilização Egípcia”.
Assim nos reunimos para a elaboração do plano de aula para a realização da sequência didática; para
isso acompanhamos algumas aulas na escola, atividade que permitiu o registro de observações sobre
o comportamento dos alunos, a idade, o que lhes chamavam mais atenção durante as aulas, o que
gostavam e não gostavam de fazer, informações importantes para a elaboração da sequência
didática.
Assim, com a orientação da professora supervisora, confeccionamos uma pirâmide em cartolina, para
que os próprios alunos colocassem as informações referentes ao tema proposto, completando-a em
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grupo dentro da sala de aula, por meio das informações obtidas do texto contido no livro didático e
das imagens que foram selecionadas, apresentadas e discutidas com eles em sala de aula.
As atividades iniciais consistiram em perguntas sobre o que eles sabiam sobre a civilização egípcia,
depois de uma breve introdução sobre os egípcios, foi lido um texto, que produzimos a partir do livro
didático. Esse texto foi impresso e entregue a cada um deles para o acompanhamento da leitura e
da atividade. Em seguida, apresentamos também as imagens selecionadas sobre a sociedade
egípcia, foram impressas e entregues para os alunos, que realizaram observações e depois relataram
as impressões que tiveram sobre elas. Ainda nesse sentido, realizaram comparações entre as
imagens apresentadas com as imagens existentes no livro didático.
Depois que se familiarizaram com elas, passaram a montar a pirâmide de acordo com a imagem que
cada um possuía realizando a colagem no seu devido lugar, estabeleceram as diferenças entre as
classes sócias que compunham a sociedade egípcia, explicando-as para os demais alunos da turma.
Entre as atividades aplicadas ainda realizamos perguntas que foram respondidas oralmente pelos
alunos, assim como elaboramos cinco questões sobre o assunto que também foram respondidas por
eles.
Essa atividade foi considerada satisfatória, pois ocorreu a interação dos alunos com a atividade
proposta, todos participaram da colagem das imagens para a formação da pirâmide e explicaram
suas diferenças para os demais colegas.
Essas foram apenas duas das sequências didáticas aplicadas nas escolas, muitas outras também
foram desenvolvidas, porém como observamos no início esse texto trata de registrar apenas duas
delas.
O que é possível destacar depois de suas aplicações é que essas atividades desenvolvidas pelo PIBID
contribuem diretamente para o desenvolvimento do ensino de História em sala de aula e permitem o
desenvolvimento tanto dos acadêmicos, quanto dos alunos envolvidos, assim como estimula os
professores a desenvolveram novas atividades para trabalhar com a turma.
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Introdução
Este trabalho se trata de um relato de experiência do PIBID, realizado através da frente de atuação
Saber-Crescer, pelo grupo do PIBID de Matemática da UFMS, Campus de Paranaíba, com os alunos
do Terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual José Garcia Leal. Seu intuito é propor uma
atividade na qual trabalhe a construção de Poliedros juntamente com conceitos de Matemática,
buscando despertar o interesse dos alunos pelo conteúdo.
A atividade busca, através da planificação e construção de Poliedros pelo aluno e a explanação dos
conceitos envolvidos na planificação, desenvolver uma aula criativa e que instigue a curiosidade dos
alunos. Proporcionando-lhe um melhor entendimento do conteúdo e uma aprendizagem significativa.
A atividade também propicia o debate de ideias, a observação de diferentes opiniões e sugestões,
ajudando-os a compreender através de diferentes pensamentos.
Fundamentação Teórica:
•
Saber-Crescer
É uma frente de atuação que tem por finalidade proporcionar os bolsistas do PIBID experiências de
docência e possibilitar a realização de sequências didáticas através de oficinas com alunos da escola
parceria interessados em estudar Matemática além do que é ensinado em sala de aula.
•
Poliedros
A geometria é um conteúdo importantíssimo no ensino Matemático de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais:
A geometria constitui a parte mais importante do currículo matemático do aluno, pois através do
estudo, o aluno desenvolve um pensamento especial, que possibilitará a compreensão do mundo
onde vivemos. São estas as ideais norteadoras da presente abordagem (PCN, 1998, P.51).
Durante o ensino de Geometria, aprende-se sobre Sólidos Geométricos, conhecidos também como
Poliedros e Não Poliedros. Os Poliedros são figuras que fazem parte da Geometria Espacial, ou seja,
possuem três dimensões (comprimento, largura e altura), formados de vértices, arestas e faces. Estes
podem ser classificados como Regulares e Não Regulares.
Nesta atividade foram trabalhados com os dois tipos de Poliedros, explicando todas as suas
propriedades através de faces, vértices e arestas, sendo os mais utilizados o Cubo, Paralelogramo,
Paralelepípedo e os Prismas Hexagonal, Pentagonal e Triangular.
•
Contextualização através da junção dos conceitos com a atividade prática
Atualmente, as forma como corriqueiramente vem sendo ensinados os conteúdos matemáticos aos
alunos é visto como incompreensível e desmotivador. O aumento de conteúdos a serem ensinados,
relacionado ao tempo para serem aprendidos torna o ensino uma tarefa complicada.
Jogos, Resolução de Problemas, Construção de Materiais Matemáticos, Gincanas, entre outros, são
meios de fugir desse “tradicionalismo” e, muitos professores, procuram elaborar aulas dinâmicas
desta maneira, para conquistar um resultado melhor em sala de aula.
...convém destacar que é desejável que os problemas a serem trabalhados em sala de aula
não sejam tratados separadamente. O que se recomenda é que os professores garantam que
todos eles sejam explorados em situações mais ricas, contextualizadas, que possibilitem o
desenvolvimento da interpretação, da análise, da descoberta, da verificação e da
argumentação. (MEC/SEF, 1998, pg.112).

Ao contextualizar o conteúdo a serem ensinados, os conceitos a serem aprendidos, tornam-se parte
da vida do aluno, fazendo com que ele crie sua própria abstração. “Modificações como essas, no
aprendizado, vão demandar e induzir novos conceitos de avaliação.” (MEC/PCN, 1998, pg.51).
Dessa maneira, quando trabalhado conceitos com as atividades práticas, os alunos tendem a
entender com maior facilidade o conteúdo ensinado, essa junção, torna o conhecimento significativo,
conquistando um diálogo efetivo, de caráter interdisciplinar e aproximando a escola da realidade
natural.
Os alunos, confrontados com situações-problema, novas, mas compatíveis com os instrumentos que
já possuem ou que possam adquirir no processo, aprendem a desenvolver estratégia de
enfrentamento, planejando etapas, estabelecendo relações, verificando regularidades, fazendo uso
dos próprios erros cometidos para buscar novas alternativas; adquirem espírito de pesquisa,
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aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, a sistematizar resultados, a validar
soluções; desenvolvem sua capacidade de raciocínio, adquirem autoconfiança e sentido de
responsabilidade; e, finalmente, ampliam sua autonomia e capacidade de comunicação e de
argumentação (MEC/PCN, 1998, pg.52).
Objetivo
Hoje em dia, pode-se observar que o ensino se tornou um processo mecanizado, através de longas
aulas cansativas, com textos, fórmulas e milhares de exercícios para serem decorados. Neste
contexto, esta atividade busca vislumbrar uma possibilidade para o processo de ensino e
aprendizagem de Matemática, com vistas conseguir alcançar os objetivos visados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio, como vemos a seguir.
Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de forma combinada,
o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da
vida contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que
correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. Para a área das Ciências da Natureza,
Matemática e Tecnologias, isto é particularmente verdadeiro, pois a crescente valorização do
conhecimento e da capacidade de inovar demanda cidadãos capazes de aprender continuamente,
para o que é essencial uma formação geral e não apenas um treinamento específico. (MEC/PCN,
1998, pg. 6)
Enfim, propor uma atividade a princípio sem formalização matemática, fazendo com que o indivíduo
busque através da construção, abstrair esses conceitos, foi uma meta inovadora para o encontro de
bons resultados no ensino.
Desenvolvimento
A atividade em primeiro momento consiste na construção de Poliedros, contudo, essa construção não
parte com a matemática formalizada, ou seja, os conceitos planificação, arestas, vértices e faces são
termos não pronunciados durante a atividade.
Para a realização da atividade, foram utilizados os seguintes materiais:
•
Uma folha de cartolina
•
Tesoura
•
Régua
•
Lápis
•
Folha sul fite
Na primeira aula, a turma foi dividida em cinco grupos, em seguida, os pibidianos com o auxilio da
professora supervisora entregaram os sólidos geométricos (cubo e prisma triangular) para os grupos,
pedindo para que analisassem o material, para terem um conhecimento visual do sólido geométrico.
Posteriormente, os materiais utilizados no projeto foram entregues para cada membro do grupo e
dada à orientação de que desenhassem os sólidos geométricos “desmontados” na folha sulfite.
Completando a planificação, foi recomendado que os alunos fizessem novamente em outra folha e
com aquela, cortassem e colassem para observarem se as figuras tomariam formatos iguais aos que
lhe foram passados. Após todos terem completado a tarefa, a professora e pibidianos compartilharam
os desenhos e as figuras montadas com os alunos do próprio grupo, pois a sala era numerosa e
exigiria mais tempo para compartilhar, demonstrando os desenhos que estavam corretos e também
os que deram errado. Por terem uma folha com a planificação e uma construção do poliedro, eles
puderam observar quais eram seus erros.
Além disto, refletimos com os alunos sobre os erros e acertos, questionando para que os demais
alunos entendessem e descobrissem outros métodos possíveis de planificação, solicitando aos
alunos que planificaram errado, para elaborar novamente. Por fim, foi realizada a formalização dos
conceitos matemáticos (planificação, vértices, arestas e faces) realizados durante o processo.
Na aula seguinte, foram entregues planificações de sólidos geométricos prontas para os alunos, e
recomendado que eles transferissem para a cartolina, pois assim teriam conhecimento de outros
sólidos e suas devidas características.
Os alunos montaram a planificação de suas cartolinas e viram a forma que tomaram, contaram o
número de vértices, arestas e faces, compreendendo o processo planificação/construção.
Considerações finais
O objetivo dessa atividade foi elaborar uma sequencia didática que possibilitasse a partir de um
material concreto e a manipulação deste pelo aluno se alcançasse a compreensão de alguns
conceitos da Geometria Espacial. Neste aspecto, o desenvolvimento dele se deu de forma satisfatória,
uma vez que houve total participação dos alunos e todas as etapas previstas foram alcançadas.
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A professora responsável pela sala, em uma das reuniões do PIBID, comentou que estava muito
satisfeita com a realização da atividade e que os alunos haviam compreendido completamente o tema
tratado através da atividade.
Como forma de avaliação da atividade, foram pedidos relatórios sobre o que acharam da atividade,
suas críticas, elogios e sugestões sobre o projeto. Todos os alunos se mostraram satisfeitos com os
resultados obtidos por eles, sempre procurando sustentar a ideia de que o projeto os ajudou a
aprender facilmente, rapidamente e de maneira ampliada. Enfim, de modo geral, todos gostaram das
atividades, pois diferenciou do formato de aula em que estão acostumados diariamente e, além disto,
afirmaram que as aulas deveriam ser assim, pois foi possibilitada a assimilação do conteúdo.
Desta forma, conclui-se que com o objetivo alcançado, a visão em relação a um ensino com a junção
de prática e conceitos é valorizada. Pudemos observar que a contextualização torna o ensino mais
significativo, o que possibilita vislumbrar outras maneiras de trabalho nas salas de aula de
Matemática.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Para entender como funciona o PIBID Interdisciplinar- CPAN é preciso saber que é composto por dois
coordenadores, um de cada área de conhecimento, Língua Portuguesa (LP) e Matemática, três
supervisores, dois de LP e um de matemática, 25 alunos, sendo 20 graduandos em Letras e cinco em
matemática, subdivididos em cinco grupos, sempre com um aluno da matemática para quatro de
letras. O nosso subgrupo atua desde 2014, na Escola Júlia Gonçalves Passarinho (JGP) nas turmas
de 7º e 8º anos com o objetivo de, através de projetos interdisciplinares, suprir as deficiências dos
alunos apontadas pela escola: interpretação de textos e a resolução de problemas e operações
básicas em matemática. Esse relato refere-se à nossa experiência com uma turma de 8º ano, com o
tempo de 50 minutos por semana (1 hora/aula) para a aplicação dos projetos, que são elaborados a
partir de tema transversal apresentado por questionamentos dos alunos e integrado para que o aluno
visualize o sentido de tudo que pratica em seu cotidiano. Desta forma, contemplamos os conteúdos
específicos de português e matemática que são vistos como conteúdos distintos ou separados.
As questões concernentes ao atual modelo de ensino-aprendizagem tem sido instrumento de muitas
discussões. O maior questionamento é por que as disciplinas, que na Antiguidade Clássica e Idade
Média eram interligadas, devem ser ministradas separadamente como se houvesse uma muralha
dividindo-as, apresentando-se da mesma forma do modelo positivista do século XVIII? Como integrar
quando a regra é fragmentar?
No Brasil, a nova aplicação da interdisciplinaridade foi apresentada com a publicação do livro
Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, de Hilton Japiassu, na década de 1970, nova proposta
interdisciplinar já havia sido inserida no contexto escolar europeu na década de 1960, quando surgem
as primeiras críticas ao modelo de ensino fragmentado (NEUENFELDT, 2005, p. 19). Hoje uma das
possibilidades da prática interdisciplinar se encontra a partir da abordagem de temas transversais
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e retirados das necessidades prementes
dos alunos através dos quais se trabalha, por meio de projetos, a permeabilidade entre as disciplinas.
É fato que algumas áreas de conhecimento permitem esse dialogo com maior flexibilidade, como
exemplo Geografia e História, Física e Matemática, Física e Química. O que se pode dizer de um
diálogo integrador entre Língua Materna e Matemática?
Assim, se partirmos do pressuposto de que existe um sistema gráfico para representação da escrita
que contempla letras e números, já na interface entre as duas linguagens e se consideramos a
habilidade inata que a criança possui para a aquisição da língua materna e o sistema numérico, temos
muitíssimos pontos a favor da interdisciplinaridade. Quando a criança começa a articular as primeiras
frases também começam a articular os primeiros "cálculos", do tipo: contar os dedinhos, ter noção da
quantidade de brinquedos ganhos e subtrair aqueles que estão quebrados. Não menos relevante, é
o fato de que independente da área de conhecimento, o instrumento básico para reflexão de todas
as disciplinas e conteúdos, é a língua materna, inclusive da matemática. Por outro lado, segundo um
experimento feito por Mollica e Leal (2006 apud MOLLICA et al, 2009), umas das principais queixas
dos alunos é a compreensão dos textos que compõem os problemas matemáticos: muitas das vezes
as crianças saberiam resolver a questão matemática, porém a abstração do problema dentro do
enunciado configura um obstáculo muitas vezes intransponível. Sabemos que, tradicionalmente a
matemática é uma disciplina ministrada de forma descontextualizada e sem conexão com a realidade,
tanto que a maioria dos alunos os alunos questionam qual a aplicabilidade da Álgebra, da Aritmética
e como poderiam fazer uso desse conhecimento em seu cotidiano. Quanto ao ensino de língua
materna estamos vivenciando, atualmente nas escolas, a transição entre o tradicional ensino
fragmentado e a nova proposta da análise linguística e, em ambas, ainda não há conhecimento
efetivo.
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Para nós, desse grupo de pibidianos, é um constante desafio promover esse diálogo entre o português
e a matemática a partir do que se propõe a interdisciplinaridade e os PCNs em relação aos temas
transversais.
Referencial teórico
Quanto ao termo Interdisciplinaridade, para Adriano Edoneuenfeldt (2006), cada autor se refere a ele
num sentido próprio sem que haja um consenso a respeito.
Encontrar um significado único para o termo interdisciplinaridade seria praticamente impossível, já
que esse possui diferentes interpretações. No entanto parece-nos que, em todas elas, está implícita
uma nova postura diante do conhecimento, uma reestruturação diante dos saberes, com limites
menos precisos (NEUENFEDELT, 2006, p. 21).
A proposta interdisciplinar do nosso Grande Grupo, contudo, pauta-se na busca das novas práticas
pedagógicas propostas Por Mollica et al (2009) a partir dos autores Mollica, (2007); Antunes, (2003);
Bortoni-Ricardo, (2004); Pinto e 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, que a partir
dos projetos, passa a ser sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, como advoga Paulo Freire
(1987). Edgar Morin (2005), um dos teóricos desse movimento, 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. Para ele:
[...] a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um pensamento do contexto e
do complexo. O pensamento contextual busca sempre a relação de inseparabilidade e as
inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto planetário.
O complexo requer um pensamento que capte relações, inter-relações, implicações mútuas,
fenômenos multidimensionais, realidades que são simultaneamente solidárias e conflitivas
(como a própria democracia, que é o sistema que se nutre de antagonismos e que,
simultaneamente, os regula), que respeite a diversidade, ao mesmo tempo em que a
unidade, um pensamento organizador que conceba a relação recíproca entre todas as partes
(MORIN, 2005, p. 23).

O processo desenvolvido pelo nosso subgrupo cujas experiências são aqui relatadas, tem base em
todo o referencial citado acima. Aplica, no entanto, de forma mais incisiva a proposta de Ana Carolina
Teixeira Pinto e Cristiane de Quadros (2014), professoras que elaboram uma metodologia para a
construção interdisciplinar, seguindo os seguintes passos: 1. Investigação do conhecimento prévio,
tendo como ponto de partida a bagagem que o aluno já possui para poder propor novos desafios; 2.
Contextualização e sensibilização que ajudam a relacionar o conteúdo abordado com o conhecimento
já existente e a realidade do aluno, sensibilizando-o para a importância do assunto estudado e
estimulando assim seu desejo para a aquisição dos conhecimentos requeridos; 3. A problematização,
ou seja, a aprendizagem propriamente dita, o momento em que há a aquisição e/ou ampliação de
conhecimento frente a desafios relevantes para os alunos; 4. Sistematização do conhecimento,
recapitulação e fixação dos conteúdos trabalhados; e finalmente 5. A generalização, retomada de
todas as etapas realizadas com o objetivo de produzir um produto final que o grupo considere
significativo.
Justificativa da atividade proposta
É importante ressaltar que em nossa vida cotidiana não oportuniza o fragmentar da realidade, de
modo que a matemática seja tradada de forma alheia aos assuntos concernentes à linguagem, haja
vista que estamos constantemente lidando com as duas áreas de conhecimento ao mesmo tempo,
então, por que não as fazermos dialogar ?
O que é necessário na atual conjuntura é a necessidade de construir um conhecimento global, que
capacite o aluno a atuar de forma generalista e multifacetada, promovendo a formação de um cidadão
pleno e consciente.
É por esse motivo, que o objetivo maior do nosso subgrupo é promover o diálogo entre o português
e a matemática, uma vez comprovado que o bom desempenho deste se dá através do conhecimento
que implica aquela, rompendo o paradigma de que a habilidade matemática demanda uma
superioridade cognitiva. Assim, o letramento possa continuamente expandir as competências e
possibilidades da leitura de mundo por parte do aluno.
Enquanto professores em formação, buscamos nossa identidade docente, conscientes de nosso
compromisso social de formar cidadãos e dos desafios que nos esperam. Em nossa prática como
pibidianos temos a oportunidade de confrontar nosso saber acadêmico com a prática docente e a
realidade do contexto escolar. Desta forma, tendo como ponto de partida os temas transversais,
desenvolvemos nossas atividades de forma integrada para romper fronteiras. Para um melhor
entendimento citamos nosso coordenador Marcelo Moura, que concebe a interdisciplinaridade como
um bolo, onde estão: os ovos, o trigo, o leite e assim por diante sem que possamos percebê-los
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separadamente, senão no todo, o bolo. É desse modo que ministramos o diálogo interdisciplinar entre
o português e a matemática, sem fazer distinção de conhecimento, partindo de temas transversais
buscando/demonstrando/ encontrando sentido com e para os alunos, utilizando as cinco etapas de
ensino e aprendizagem já descritas com o acréscimo do compartilhamento de nossas práticas
relevantes enquanto seres humanos, pessoas físicas que passam ou já passaram pelas mesmas
experiências dos alunos e não deuses como são vistos às vezes os docentes, o que provoca
distanciamento dos discentes dificultando o processo de ensino e aprendizagem.
Descrição da atividade desenvolvida
Nossas atividades visam principalmente às dificuldades dos alunos apontadas pelos supervisores na
escola onde atuamos. Citaremos aqui um dos projetos executados, o “Projeto tempo” que teve como
objetivo a reflexão dos alunos sobre suas rotinas, como usam o tempo que tem e qual a importância
e as consequências do direcionamento que dão para esse tempo. O ponto de partida foi a investigação
do conhecimento prévio dos alunos e o reconhecimento/ comprovação de suas dificuldades, em um
primeiro momento feito através de observação e depois um bate- papo inicial sobre o assunto que
pretendíamos abordar, usamos como instrumento norteador o texto “O preço da hora”, leitura
silenciosa e depois em voz alta, questionamos sobre o texto e seus aspectos formais. Trabalhamos
assim, a interpretação e depois numa discursão oral sobre a rotina das pessoas, principalmente as
mais próximas, e o que os alunos pensavam sobre a forma como elas administravam o tempo que
tinham e o que isso influenciava nas relações pessoais de maneira geral.
Em seguida, fizemos a contextualização comentando sobre a importância de sabermos administrar
nosso tempo para atendermos a todas as nossas necessidades e sonhos, citamos como exemplos
nossos resultados positivos e negativos que obtidos de acordo com a maneira que cada uma de nós
administrou o próprio tempo. Em seguida, foi pedido a eles que falassem sobre o que faziam e para
concretizar a sensibilização pedimos que escrevessem no caderno o tempo que gastavam com cada
atividade: o tempo que passavam estudando, navegando na Internet entre outras coisas. Cada um
expôs a forma como administrava seu tempo. A partir dai, discorreram sobre seus sonhos e
confrontaram isso com a rotina que descreveram para, refletimos se a rotina que estávamos seguindo
estava de acordo com os desejos que almejávamos, se não o que precisávamos mudar para melhor
aproveitamento de nosso tempo para alcançar nossos sonhos Só a partir da discussão é que
entramos na problematização: e a partir dos dados de como cada aluno distribuía seu tempo:
separamos itens principais (dormir, Internet, escola, estudo pessoal, leitura, lazer, atividades
doméstica e atividades físicas) e os ensinamos a como fazer média, calcularam a média da turma
elaborando assim a rotina do “8º A”. A partir dessa rotina, elaboramos o mapa de uma terceira rotina
criada por todos e considerada ideal para alcançar os sonhos/desejos expostos anteriormente. Na
etapa de sistematização do conhecimento, os alunos foram para a sala de tecnologia e fizeram
gráficos no Excel comparando as três rotinas e refletiram sobre as diferenças entre elas como “Por
que a rotina da turma se aproximava da considerada ideal e a ideal estava distante da rotina individual
de alguns alunos?”
Após essa reflexão, foi trabalhado o texto “Nossa maior fortuna” de Tan Correia, leitura silenciosa
depois em voz alta, a interpretação dos aspectos formais do texto e a relação do texto com o cotidiano,
pedimos para que falassem sobre a importância que o tempo tinha a partir daquele momento em
suas vidas, o que fizeram e o que deixariam de fazer se já tivessem pensado antes sobre o tema (abro
parênteses aqui para citar o discurso de uma aluna que emocionou todos nós:“ Eu teria aproveitado
melhor o meu tempo, não teria repetido de ano e nem parado de estudar um tempo, pois agora apesar
das dificuldades e eu tenho que trabalhar, era pra eu estar em uma série mais avançada” aluna do
8º A) ou sobre o que fariam dali para frente.
Finalmente a generalização para sedimentar o conhecimento levamos o texto “Circuito fechado” de
Ricardo Ramos, em leitura silenciosa e em voz alta, trabalhamos também os aspectos formais do
texto, instigamos a criatividade dos alunos pedindo para que descrevessem a pessoa do texto de
forma física e psicológica e refletimos juntos sobre o tipo de pessoa que queremos ser e a maneira
como devemos administrar nosso tempo para sermos de fato da maneira que desejamos e por fim
escreveram o que acharam do projeto, o que aprenderam com o mesmo e quais as sugestões para
os próximos projetos.
Avaliação didática da atividade desenvolvida
Nossa experiência comprova que trabalhar e integrar através de projetos interdisciplinares partindo
dos temas transversais é muito mais produtivo do que o simples oferecimento de conteúdos de forma
fragmentada. Nesse modo, colocamos a ênfase na formação geral, e não no domínio de técnicas e
procedimentos específicos. Essa formação, segundo os PCNs, poderia ser alcançada com a adoção
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de um currículo flexível a ser composto por cada unidade escolar, tomando como critério central a
contextualização dos conhecimentos e a interdisciplinaridade (TOMAZ 2012 p. 16).
E com o conteúdo contextualizado de modo que o aluno perceba a relação do estudado em seu
cotidiano o resultado é: construção e reconstrução de saberes através da resolução e compreensão
de problemas sob diferentes pontos de vista, o que desperta no aluno mais interesse, participação e
dedicação na realização das atividades propostas. Já que os Temas Transversais têm natureza
diferente das áreas convencionais. Sua complexidade faz com que nenhuma das áreas,
isoladamente, seja suficiente para abordá-los. Ao contrário, a problemática dos Temas Transversais
atravessa os diferentes campos do conhecimento (BRASIL, 1997), fazendo com que sejam um
excelente ponto de partida para trabalhar a interdisciplinaridade independente das disciplinas que se
pretende fazer dialogar.
Avaliação do impacto na formação do aluno
Através dos discursos orais que presenciamos durante as aulas de aplicação dos projetos e dos textos
finais que recebemos dos alunos da turma 8º ano A, da escola JGP podemos afirmar que houve
aprendizado pelos alunos e por nós enquanto docentes em formação, e o quanto é imensurável o
valor do que aprendemos com as descobertas que fizemos e principalmente com o contato com a
realidade escolar, com o contato com esses alunos tão ricos de sentimentos, que aprendem conosco
mas que também nos ensinam. Lembram-nos, a todo o momento, de que nós enquanto professores,
em formação ou não, estamos diante de histórias de vida em construção e estamos ali para somar,
dividir e multiplicar os conhecimentos, diminuir é uma das operações matemáticas que não fazem
parte desse cálculo no qual o produto deve ser um ensino e aprendizagem de qualidade e com
respeito.
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Natureza do Trabalho: Relato de Pesquisa
Introdução
Este trabalho é parte das atividades desenvolvida por três alunas do curso de Licenciatura em Letras
Português e Espanhol, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), matriculadas no polo de apoio presencial de São Gabriel do Oeste e que integram o grupo do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). O subprojeto “Espanhol no Ensino
Médio” vem sendo desenvolvido pelo grupo desde março de 2014 e, entre as ações, constam: oferta
de minicurso de língua espanhola para alunos do ensino médio, no contraturno; reuniões semanais
de estudo e orientação via webconferência; reuniões semestrais presenciais e participação em
eventos acadêmicos.
A ideia desta pesquisa surgiu porque embora a Lei 11.161, que trata da obrigatoriedade da oferta do
Espanhol no ensino médio, tenha sido promulgada há mais de 10 anos, notamos, por meio de leituras
de textos científicos e de participações em diferentes congressos acadêmicos, que a disciplina
referente a esse idioma nem sempre se faz presente nas escolas. Diante disso, procuramos, neste
trabalho, verificar a realidade nas instituições que ofertam o ensino médio no município de São
Gabriel do Oeste.
Referencial teórico
Por meio de estudos realizados por diferentes pesquisadores (COSTA, RODRIGUES e FREITAS, 2009;
KANASHIRO e ERES FERNÁNDEZ, 2012) podemos perceber que a disciplina Língua Espanhola existe
há quase um século nas escolas brasileiras. Desde 1942 vem sendo criadas ou reformuladas leis
para a implantação do referido idioma em instituições de ensino. Vários fatores como falta de
formação docente, falta de incentivo por parte do governo na produção de materiais didáticos
influenciaram para que a língua espanhola não tivesse um crescimento mais significativo na
educação brasileira da época.
Em 26 de março de 1991, o Brasil passou a fazer parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que
tem como idiomas oficiais o espanhol e o português o que possibilitou um estímulo para a
implantação da língua espanhola no Brasil. Além disso, a tecnologia também colaborou no
fortalecimento do processo, pois a cultura hispânica pode ser conhecida por meio de novelas,
seriados, canções, esportes e literatura, por exemplo.
Já em 2006, quando foram publicadas as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e, no
mesmo ano, o Ministério da Educação (MEC) distribuiu alguns materiais de língua espanhola para as
escolas públicas que mostraram interesse em implantar ou que já haviam implantado a disciplina do
referido idioma em seu currículo.
Desse modo, ao analisar o quadro evolutivo da língua espanhola nas escolas públicas brasileiras
percebemos que esta sempre ocupou pouco espaço se comparada a outros idiomas, o que somente
após a entrada do Brasil no Mercosul mudou de situação, deixando-a em lugar de destaque.
Em 5 de agosto de 2005, a lei 11.161 tornou obrigatória a oferta da língua espanhola no ensino
médio das escolas brasileiras, entretanto, mesmo todos estando cientes da importância do Espanhol,
mesmo com uma lei que tornou obrigatório seu ensino, mesmo com um capítulo na OCEM (Brasil,
2006) dedicado aos conhecimentos da língua espanhola, mesmo com um aumento de vagas nas
universidades para a formação de professores na área, a realidade é que a lei ainda não é cumprida
em muitas instituições de ensino brasileiras.
Justificativa
A implantação efetiva do Espanhol nas escolas brasileiras, diferente do inglês, tem demorado muito
para conquistar seu espaço. Apenas depois do tratado do Mercosul, o Brasil iniciou uma maior
integração cultural com seus vizinhos, o que foi um grande marco para toda América Latina.
Entretanto, a consolidação da oferta desse idioma nas escolas de educação básica brasileiras ainda
não ocorreu. O inglês é considerado, atualmente, o idioma das grandes potências e, nas escolas,
muitas vezes é a única língua não materna oferecida no currículo da educação básica.
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Aprender a língua espanhola hoje é importante pelos mais variados motivos. Numa pesquisa realizada
envolvendo estudantes do ensino médio (KANASHIRO e CALLEGARI, 2013), foi questionado sobre
qual era a principal motivação para aprender o castelhano:
O fator instrumental (ampliar as possibilidades no mercado de trabalho e ser aprovado no vestibular)
correspondeu a 64% das respostas. Apenas 18% das respostas revelaram o desejo de uma satisfação
pessoal: o gosto de conhecer outras línguas e culturas.” (KANASHIRO e CALLEGARI, 2013, p. 241)
Estar em contato com o idioma de nossos vizinhos nos abre muitas portas, seja no âmbito profissional,
pessoal, cultural, digital, para a entrada nos cursos superiores, para leitura, entre outros, e quebra as
barreiras do preconceito, os alunos aprendem a respeitar as diferenças presentes nas culturas de
diversos países. Além disso, aprender outras línguas nos faz repensar sobre a nossa própria língua e
pode nos ajudar a compreender melhor nosso idioma.
Dessa forma, julgamos como relevante verificar como está o processo de implantação da língua
espanhola no município em que desenvolvemos o subprojeto do Pibid.
Metodologia
Para verificar como está se desenvolvendo o processo de implantação da língua espanhola nas
escolas públicas de São Gabriel do Oeste/MS, aplicamos questionários em três instituições que têm
turmas do ensino médio: Escola Estadual São Gabriel, Escola Estadual Bernardino Ferreira da Cunha
e Escola Estadual Professora Creuza Aparecida Della Coleta.
O intuito da pesquisa foi saber se a escola oferta a língua espanhola e, dessa forma, se o estudante
tem a chance de optar por um idioma ou até mesmo de realizar as duas línguas adicionais (Espanhol
e Inglês). Para tanto, perguntamos aos alunos do 3º ano do ensino médio:
(a) se fariam a disciplina de língua espanhola, caso houvesse essa opção;
(b) por que acham importante aprender o Espanhol;
(c) por qual língua pretendem optar no momento de se apresentarem às provas do Enem e/ou
vestibular.
Participaram da pesquisa: 41 alunos da Escola Estadual São Gabriel, 30 da Escola Estadual
Bernardino Ferreira da Cunha e 21 da Escola Estadual Professora Creuza Aparecida Della Coleta.
Análise dos dados
De acordo com a pesquisa, as três escolas questionadas ofertam apenas o inglês como língua
adicional no currículo do ensino médio, portanto, não há possibilidade de escolha.
Com relação à primeira pergunta, (a) se fariam a disciplina de língua espanhola, caso houvesse essa
opção, notamos que dentre os 92 respondentes, apenas 3 não gostariam de estudar esse idioma. Ou
seja, quase 97% deles manifestaram interesse pelo Espanhol. Esse dado já se constitui numa forte
justificativa para a oferta desse idioma, uma vez que há público interessado.
Sobre a segunda pergunta, (b) por que acham importante aprender o Espanhol, o maior número de
resposta obtida foi a preparação para os processos seletivos do ensino superior (Enem e vestibular),
seguido da ampliação de melhores oportunidades no mercado de trabalho e, por fim, do
conhecimento cultural e do desejo de viajar e usar o idioma como forma de comunicação em outros
países.
Por fim, sobre a última pergunta, (c) por qual língua pretendem optar no momento de se apresentarem
às provas do Enem e/ou vestibular, a maior parte revelou o interesse em escolher a língua espanhola.
Segundo os alunos, se houvesse aulas de Espanhol, eles aprenderiam com maior facilidade, já que
vários deles têm dificuldade em aprender o inglês e, embora não tenham estudado a língua
espanhola, reconhecem semelhanças com o português.
Considerações finais
A preparação do professor no início da graduação é indispensável e desenvolver subprojetos como os
do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) colabora significativamente para
bons resultados desse desafio. Questionar, refletir, testar, discutir e pesquisar são ações importantes
para a formação de um profissional crítico e consciente de seu papel na sociedade.
Ao considerar a importância do Espanhol no cenário econômico e cultural e sabendo da promulgação
da lei nº 11.161 que trata da oferta obrigatória do castelhano para turmas do ensino médio, essa
disciplina não se faz presente nas escolas de educação básica de nosso município. Seria a falta de
mão de obra qualificada, falta de material didático ou falta de interesse da comunidade em aprender
o idioma? Devemos destacar que, há alguns anos, o MEC vem selecionando livros didáticos de
Espanhol pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e muitas escolas têm recebido materiais
de língua espanhola. Considerando que temos profissionais qualificados, uma vez que o curso de
Letras Português e Espanhol, na modalidade a distância da UFMS já graduou duas turmas e que
nosso trabalho demonstrou que há alunos interessados em estudar o idioma, ainda assim,
verificamos que há impasses para a implantação efetiva do idioma no currículo escolar.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Este texto apresenta o processo de uma ação formativa que nós, alunos do grupo do PIBID
Matemática Bataguassu realizamos desde maio de 2015, sob a coordenação da professora Carla
Regina Mariano da Silva e com a supervisão da professora Vera Lúcia Souza do Nascimento. Iniciando
o terceiro ano do curso de Matemática da UFMS oferecido na modalidade à distância no polo de
Bataguassu, as atividades do PIBID estão sendo desenvolvidas na Escola Estadual Manoel da Costa
Lima cujo IDEB (Índice do Ensino Fundamental inicial foi de 5.2 e do Ensino Fundamental final foi de
2.7).
Essas atividades tiveram início com estudos teóricos sobre o espaço escolar e objetivava fornecer a
nós, futuros professores, uma visão distinta daquela que tínhamos enquanto alunos da Educação
Básica. A primeira atividade realizada foi a busca por vídeos que versassem sobre o tema espaço
escolar e distintos foram os aspectos que surgiram dessa pesquisa inicial, mas que podem ter
direcionado nossas próximas atividades dentro do subprojeto.
De maneira geral, percebemos que os mesmos relatavam a necessidade da organização do espaço
escolar o que incluía a organização dos tempos de aula, horário para merenda, a divisão das séries
através da faixa etária, a limpeza da sala, entre outros aspectos. Dentro dessa estrutura física que
compõe a escola, percebemos que há uma organização social por setores e uma hierarquia entre
aqueles que colaboraram para o desenvolvimento de uma escola (diretores, coordenadores,
professores, secretaria e alunos, pais).
Em um segundo momento, assistimos ao documentário dirigido por João Jardim em 2006, intitulado
Pro dia nascer feliz, no qual são apresentadas seis escolas distribuídas pelo Brasil, e enfatizadas as
diferenças entre a estrutura e o ambiente escolar das escolas públicas e privadas lá apresentadas. O
documentário mostra uma parte da realidade educacional do nosso país antes desconhecida, ou
apenas imaginada, mas que se tornou concreta ao vermos o relato de diversos personagens, que
compõe o espaço escolar, mostrados no vídeo– professores, alunos, diretores –, qual seja, um
sistema educacional precário, onde falta estímulo para a maioria dos alunos frequentar as salas de
aula, o que acarreta um grande desinteresse por parte dos professores em ensinar. Tudo isso, no
entanto, vai de encontro com a nossa constituição federal onde a educação consta como um direito
social e como um dever do Estado e da família.
Art. 6 º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e a infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição. Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (Constituição Federal de 1988).
O documentário mostra que o sistema de ensino brasileiro parece não ter conseguido se adequar ao
contexto social, econômico e cultural do final século XX e início do século XXI (estado contemporâneo),
principalmente no que diz respeito às escolas públicas. Aparentemente, falta investimento em
políticas públicas capazes de incentivar o aluno de que a escola é um dos mecanismos que pode lhe
proporcionar uma vida melhor, tanto no convívio familiar quanto no social.
Após a análise dos textos, vídeos e documentário voltamos o olhar para a Escola Estadual Manoel da
Costa Lima. A produção deste raio-x foi inspirada no artigo O raio x das escolas do país (este artigo
esta dividido em 3 capítulos ) que falava sobre a infraestrutura, a falta de acessibilidade e a falta de
saneamento básico de algumas escolas de Educação Básica do Brasil.
Metodologia
O raio x da Escola Manoel da Costa Lima, Bataguassu-MS que aqui propomos foi realizado a partir da
criação de um roteiro de questões sugeridas pela coordenadora do subprojeto. A ideia era que, nesse
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primeiro momento, apenas observássemos a estrutura da escola, mas que estivéssemos atentos a
outros aspectos que por ventura poderiam surgir.
Na postura de observadores nos dirigimos à escola no dia 18 de agosto de 2015 com as seguintes
perguntas: Estrutura física da escola, Estruturas físicas dos banheiros, Espaços para esporte, Salas
dos professores, Estruturas das salas de aula, Secretaria da escola, Cantina e refeitório.
Após essa primeira visita, retornamos no dia 08 de setembro de 2015, pois percebemos que não
havíamos observado certos ambientes. Tais como biblioteca, sala de tecnologia (espaço em processo
de conclusão), horta, sala de reforço para alunos com necessidades especiais. Após essas idas a
escola, produzimos o que chamamos aqui de um Raio X da Escola Manoel.
Um Raio X da Escola Manoel
A escola é de responsabilidade do estado de Mato Grosso do Sul e está sob a direção de Manuela de
Souza Passos e coordenação de Maria Elenir da Silva. Possui, aproximadamente, 900 alunos
distribuídos no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no Ensino Profissionalizante, distribuídos
pelos três turnos, matutino, vespertino e noturno.
Ao observarmos a fachada vemos que ela é bem conservada, possui jardins em ambos os lados com
gramas e flores, com três mastros para bandeira que são hasteadas somente em eventos.
Entrando na escola há um corredor com as fotos dos formandos do ano e também um banner
contando a história do Manoel da Costa Lima, personagem que dá nome a escola. O primeiro bloco é
composto por salas utilizadas em diversas funções: sala para alimentação dos professores contendo
geladeira e micro-ondas, mesas e cadeiras; sala da secretaria contendo ar condicionado, ventilador
de teto, computadores, armários para organizar os documentos e os troféus que foram as conquistas
dos alunos; salas dos professores com boa iluminação e com computadores a disposição e armário
para todos os professores, ar condicionado, mesas e cadeiras. Dentro desse bloco, havia ainda
algumas salas que não tivemos acesso, pois elas estavam fechadas e banheiros masculino e feminino
para os funcionários, muito limpos e organizados.
Na escola é realizada a coleta seletiva via recipientes identificados por cores de acordo com a
classificação do lixo. Percebemos que esse é um movimento que desde já visa conscientizar os alunos
a preservar o meio ambiente. A quadra tem proteção contra intempéries (sol, chuva) e acessórios para
as atividades esportivas como traves, redes, e bem demarcadas e rampa para o acesso dos
cadeirantes.
A escola possui uma área de refeitório bem ampla no qual está localizado o bebedouro (geladeira)
com sete torneiras. Há um jardim vertical no lado oposto da cozinha, que é bem organizada e produz
uma merenda de ótima qualidade com direito a sobremesa. Há uma horta no fundo da escola com
verduras e legumes que são servidos na merenda escolar.
Há um espaço para a biblioteca e duas salas de tecnologia afastado dos outros pavilhões. A biblioteca
é organizada, com algumas mesas e cadeiras para o uso dos alunos. As salas de tecnologia são
equipadas com aproximadamente setenta e três computadores e duas impressoras. Esse espaço
contem ainda dois banheiros, masculino e feminino, ambos com acessibilidade, e uma pequena sala
para copa (lanche), no entanto o espaço da sala de tecnologia no momento não esta sendo utilizada.
Visitamos também a sala onde funciona o PROGETEC, sua função segundo o professor Leandro (este
professor auxilia alunos e professores no momento das aulas de recursos tecnológicos) é fazer com
que a tecnologia gere aprendizagem. Nessa sala há seis computadores com monitores de tubo e
dezoito computadores de tela plana (contendo ferramentas como Winplot e Geogebra), cadeiras e
bancos empilhados em frente da lousa e um armário. Aparentemente a lousa digital não é utilizada,
já a sala é utilizada tanto pelos alunos da escola quanto para os alunos dos cursos profissionalizantes
do projeto- PROGETEC.
Vimos até aqui que muitos são os aspectos que funcionam na escola, no entanto, há também aqueles
que precisam ser melhorados. Um deles é justamente o observado por Manuelina no texto de Reis
(2015), qual seja o fato de que uma boa parte do prédio da escola não tem acessibilidade para
deficientes, como rodapés e guias rebaixadas, piso com demarcação para deficientes visuais, entre
outros.
Nos corredores da escola tem vários pontos com as tampas das canaletas danificadas, o que pode
ocasionar acidentes. Alguns ares condicionados não funcionam, possivelmente pelo sistema elétrico
ser antigos e possuir muitas fiações que não são apropriadas. Os bebedouros de água potável não
estão em condições de higiene, pois aparentemente é utilizado apenas um copo para todos os alunos.
No entanto, um dos aspectos que mais nos impressionou foram os banheiros dos alunos que estão
em situações precárias, (as paredes não são impermeáveis para facilitar a limpeza, privadas sujas,
não tem sabonete liquido para higienização das mãos e nem papel toalha). No entanto,
especificamente sobre o banheiro da escola, encontramos um documento datado em 13 de agosto
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de 2015 em que a diretora da escola estadual Manoel solicita a assembleia legislativa do estado uma
reforma emergencial conforme podemos observar no anexo II.
Algumas considerações
O espaço físico de uma escola deveria oferecer condições mínimas de higiene, saúde, conforto e
segurança para os alunos e os funcionários, conforme preleciona o inciso II do Art.70 da Lei 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Além de ser garantido pela LDB, segundo o livro
coordenado pelas professoras Maria Maura Barbosa e Tereza Perez:
(...) Escola bonita não é apenas um prédio limpo e bem planejado, é um espaço no qual se intervém
de maneira a favorecer sempre o aprendizado, fazendo com que as pessoas se sintam bem para
ensinar e para aprender, e o reconheçam como um lugar que lhes pertence. (Comunidade Educativa
do CEDAC, 2013, p.11).
Todavia, nem sempre os textos literários e/ou científicos condizem com a realidade do dia-a-dia
escolar, haja vista que na visita feita na referida escola em que observamos alguns problemas
referente a infraestrutura escolar. O Estado em que vivemos é um dos que possuem o clima mais
quente do país, e vemos como necessário ter um ambiente climatizado, ao contrário do que
observamos, pois a maior parte dos ares condicionados e ventiladores não está funcionando.
Sumariamente, a escola tem que ser um ambiente agradável e confortável aos alunos e funcionários
garantindo o bem estar daqueles que ali ficam por muitas horas. Percebemos, no entanto, uma certa
movimentação da direção da escola em melhorar os aspectos problemáticos que observamos na
escola.
Um outro aspecto observado, que nos parece se relacionar mais com a postura dos alunos da escola,
são os atos de vandalismo contra o prédio: vários vidros e portas quebradas. Disso, surgiu a ideia de
trabalharmos com um Projeto intitulado Patrimônio/matemática financeira, no qual tentaremos
sensibilizar a comunidade escolar em relação a conservação do bem comum que é a escola. Essa
talvez seja uma forma de promovermos o exercício de cidadania daqueles que compõe a escola.
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Uma experiência na atividade intitulada Hora da Leitura: A arte das
simetrias.
Matemática - CPAR
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Palavras-chave: Simetria; Leitura; PIBID-Matemática
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
A Hora da Leitura é uma atividade, na qual, foi desenvolvida nas primeiras segundas feiras de cada
mês durante o ano de 2013, e tinha o objetivo de trabalhar a interdisciplinaridade entre o estudo da
disciplina de artes com a disciplina de matemática. Portanto, a interdisciplinaridade é vista como o
coração deste trabalho, pois guiou nosso olhar para identificarmos momentos nos quais
conhecimentos referentes à Arte e à Simetria estabelecem laços de colaboração e reciprocidade em
diversos materiais didáticos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997), ressaltam a importância da
interdisciplinaridade entre as diversas áreas de conhecimento e também buscam promover um
diálogo permanente entre a Matemática e a vida cotidiana do educando.
Com o objetivo de favorecer a atribuição de significados aos conteúdos matemáticos, dois princípios
têm assumido particular destaque no ensino atual: o da contextualização e o da interdisciplinaridade
(BRASIL, 2007, 2008, p. 16).
Nessa perspectiva vemos na interdisciplinaridade a possibilidade de uma reflexão sobre as questões
relacionadas ao ensino e aprendizagem de diversos conteúdos matemáticos articulados às Artes,
principalmente ao ensino da Geometria. Diante desse contexto, colocamos a seguinte questão:
Podemos pensar em contribuições do uso das Artes para o Ensino da Simetria?
Para responder essa questão, buscaremos analisar os laços de colaboração e reciprocidade durante
a aplicação de uma atividade que fora desenvolvida com os alunos do Ensino Médio da escola
parceira do projeto PIBID.
Aspectos estruturantes
O objetivo desse trabalho consiste em discutir uma proposta de ensino que foi realizada na Escola
Estadual Gustavo Rodrigues da Silva em parceria com o projeto PIBID do curso de Matemática da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba. A atividade foi desenvolvida nas
turmas do Ensino Médio e apresentou o conteúdo de Simetrias. O planejamento da proposta
apresenta um material de qualidade para o ensino de um conteúdo que muitas vezes é visto pelos
alunos como um conteúdo enfadonho.
A divisão da ciência no século XIX em disciplinas, possibilitou o surgimento da interdisciplinaridade e
fragmentou o conhecimento de modo a incomodar professores e estudantes visto que, segundo
Fazenda (2009), surgiram movimentos que reivindicavam um ensino integrado às grandes questões
sociais, políticas e econômicas da época. Desse modo, surge então o aspecto pedagógico da
interdisciplinaridade.
A interdisciplinaridade tem sido abordada por diversos pesquisadores principalmente por aqueles que
investigam teorias sobre currículos, modos de se construir novos conhecimentos e pedagogias, de
modo que a construção de um novo conhecimento perpassa sobre os aspectos de produção,
reconstrução e socialização entre sujeito e sociedade, já as pedagogias trabalham as abordagens a
respeito da natureza curricular e o ensino aprendizagem escolar.
No Brasil, os estudos voltados a interdisciplinaridade iniciaram-se no final da década de 1960,
exercendo influência sobre a lei 5.692/71, através da Resolução 8/17 e do Parecer 4.833/75, nos
quais, argumentam e ressaltam a importância de um currículo que integrasse conteúdos e matéria,
além de respeitar a unidade do currículo nas diversas fases do desenvolvimento:
As matérias fixadas, diretamente, e por seus conteúdos obrigatórios, deverão julgar-se entre si com
as outras que lhes apresentam, para assegurar unidade do currículo em todas as fases do seu
desenvolvimento (art. 2º RESOLUÇÃO 8/71-CFE).
Assim sendo, embora exista, inicialmente, uma compartimentação do currículo em matérias, nota-se
uma preocupação com a integração entre conteúdos, conhecimentos, experiências e habilidades de
matérias fixas, sistematizadas pelos alunos, sob orientação do professor (Parecer 4.833/75-CFE).
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Apesar da palavra interdisciplinaridade não ser utilizada, podemos notar que a ideia de abordar o
conhecimento como um todo está presente no Parecer 4.833/75. A terminologia somente será
utilizada pela primeira vez, na legislação estadual de São Paulo para o ensino de 1º e 2º graus através
da indicação 1/72:
Currículo é a sequência de experiências através das quais a escola tenta estimular o desenvolvimento
do aluno. A verificação do conceito leva a concluir que problemas afetam o currículo são os mesmos
que compõem o quadro das ciências pedagógicas. Daí a construção requer um embasamento teórico
interdisciplinar que envolve a totalidade dos múltiplos setores componentes das instituições
escolares (ind. 1/72-CFE).
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais referentes ao Ensino Médio, a interdisciplinaridade surge
associada ao conceito de contextualização,
buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a
compartimentação, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de
aprender (BRASIL, 2002, p. 13).
Desse modo, podemos salientar que as propostas curriculares compreendem que a
interdisciplinaridade sozinha, não é suficiente para atender as práticas pedagógicas e assim sendo,
as práticas associam-se aos conceitos de transversalidade e contextualização.
Assim, neste trabalho buscamos apresentar o tema interdisciplinaridade desenvolvido nas disciplinas
de Artes e Matemática e que tiveram o estudo de Geometria como ponto principal na proposta da
atividade Hora da leitura: A arte das simetrias.
A atividade
A atividade “Hora da leitura: A arte das Simetrias”, fora desenvolvida com as turmas do 1º, 2º e 3º
anos do Ensino Médio, com o intuito de analisar como a interdisciplinaridade entre o ensino de Artes
e Matemática pode ser eficaz para o ensino de um conteúdo que muitas vezes é visto como complexo
por parte dos alunos. Analisar os desacertos cometidos pelos estudantes na resolução de problemas
de simetria é essencial para a proposição de atividades significativas que promovam de fato
conhecimento sobre as isometrias.
1.
Preparando a atividade
A Simetria está no campo da Geometria das transformações, ou seja, estuda as transformações que
acontecem por meio de regras especiais que transformam pontos do plano em outros pontos do
plano. Para essa proposta de atividade o foco dado foram as transformações geométricas planas.
Fora preparado, o estudo das isometrias que produzem três tipos básicos de movimento e uma
combinação, sendo eles, as reflexões em relação a uma reta, as translações, as rotações em torno
de um ponto e as reflexões com deslizamento em relação a uma reta.
Utilizamos como material, a lousa e o giz para expor cada um dos conceitos, pois assim, os alunos
tiveram acesso as demonstrações das características das simetrias, tais como, os ângulos, a forma,
o comprimento dos lados, a distâncias, os tipos e tamanhos, sendo que todas alteram a posição do
objeto desenhado.
Para que os alunos compreendessem melhor cada um dos conceitos, contamos com a distribuição
de folhas de tamanho A4 desenhadas com as figuras correspondentes a cada uma das simetrias e
sua história de origem.
E por fim, o material distribuído para as demonstrações artísticas, foram revistas antigas, nas quais,
serviram para se fazer os cortes necessários para cada uma das simetrias e através dos desenhos
formados fazer a análise dos conceitos aprendidos anteriormente.
2.
Durante a atividade
De forma intuitiva, o conteúdo das Simetrias pode ser entendido de diversas maneiras dependendo
da área de conhecimento científica. A palavra Simetria nos dirige a pensar em beleza, igualdade,
regularidade e proporcionalidade, visto que, os movimentos artísticos simétricos se associam a
aspectos estéticos.
Além de ensinar aos alunos sobre as diferenças artísticas sobre as Simetrias estudadas, e fazer
leituras a respeito de sua história, passamos também para um terceiro momento durante o
desenvolvimento dessa atividade, o momento da criação.
O processo de criação na arte é compreendido como o desenvolvimento da criatividade do educando,
dando espaço a sua expressividade nas diferentes linguagens. No fazer artístico, ressaltamos o
exercício da percepção, da fantasia e da imaginação criadora. Segundo o PCN de artes (BRASIL, 1997,
p. 32), “o fazer formas artísticas e tudo que entra em jogo na ação criadora: recursos pessoais,
habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar um
trabalho de arte”.
O processo de criação de Simetrias, se deu na atividade de modo que os alunos tiveram a
possibilidade de vivenciar, em vários momentos, o invento, a descoberta e a criação. Há, contudo,
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nessas atividades as instruções para as dobraduras e os cortes que podem muitas vezes limitar a
criatividade dos alunos, porém entendemos que a instrução é necessária, mas não podemos nos
restringir a ela. E foi fundamental nesse ponto, o fato de ter havido momentos, nos quais, os alunos
experimentaram múltiplas possibilidades de dobrar e cortar o papel.
3.
Reflexão
Acreditamos que o ensino da Geometria, assim como de outros campos da matemática, deve
acontecer por meio de um processo formativo que estabeleça relações de indissociabilidade e
colaboração entre diversos conteúdos e áreas de conhecimento. Portanto, entendemos a
interdisciplinaridade como uma tendência que precisa ser incorporada às propostas de atividades,
por trazer, outros benefícios e relações entre o conteúdo matemático e o seu contexto de uso.
Além disso, a interdisciplinaridade permite a interação entre todas as partes de um conhecimento e
é nesse sentido, que a arte tem a capacidade de aproximar um aluno da matemática, possibilitando
a ele, ter noções intuitivas sobre os conteúdos e depois formaliza-las.
Em relação à interdisciplinaridade com o conteúdo de Simetria, o fazer artístico implica na construção
de uma figura. Para isso, os alunos tiveram que considerar as propriedades do tipo de simetria
abordado. Para fazer, por exemplo, uma faixa simétrica o aluno é estimulado ao deslocar a figura,
conservar a forma, a distância entre uma e outra e manter a direção. Nesse sentido, os laços de
colaboração entre as Artes e a Simetria são estabelecidos.
Considerações finais
O impacto deste trabalho nas turmas do Ensino Médio foi muito positivo, comprovando que a atividade
foi significativa e prazerosa para todos os envolvidos. Os alunos relataram que nem imaginavam a
existência de tanta matemática em obras de artes e ficaram encantados por serem capazes de
produzi-las.
Desta maneira acreditamos que este trabalho contribuiu para mostrar que a Matemática não está
fechada em si mesma, que podemos contextualizá-la com as Artes, de uma maneira desafiadora e
intrigante.
Comprovamos também que as questões geométricas costumam despertar o aluno de forma
espontânea e natural, além de ser um vasto campo de situações problemas, as quais, favorecem o
desenvolvimento das capacidades de argumentar e construir conceitos. E por isso, não se pode
admitir atualmente que o ensino deste conteúdo seja norteado por preleções tediosas que não
valorizam o caráter utilitário da geometria.
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Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução
Procuramos trabalhar com recursos didáticos, pois o assunto estudado se torna mais interessante,
concreto e de fácil compreensão pelos alunos. Com esse intuito, propomos trabalhar com discentes
do sétimo ano, a condição de existência do triângulo.
Com intuito de prover o conhecimento do assunto proposto e obter melhores resultados no ensino e
aprendizagem dos alunos, procuramos utilizar um recurso didático claro e objetivo. Posteriormente
às pesquisas realizadas, optamos pelo projeto situado no Portal do Professor que trata da construção
de triângulos utilizando canudos e barbante, disponível no site do MEC, onde instrui o manuseio
desses materiais concretos.
De acordo com os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Matemática (BRASIL, 1998, p. 34)
“recursos didáticos e metodológicos, podem oferecer uma importante contribuição ao processo de
ensino e aprendizagem em Matemática”. Uma aula diferenciada, com objetos de demonstração de
conteúdo, jogos, recursos tecnológicos, entre outros, causam interesses e curiosidades em muitos
discentes. Saber trabalhar com recursos didáticos junto com conteúdo teórico, pode ser um grande
aliado ao professor.
O uso de uma metodologia diferente e mais prazerosa, que visa não só a teoria como também a
prática, pode nos levar a obter resultados interessantes. Um deles é fazer com que o aluno tenha uma
melhor compreensão do conteúdo estudado o que, consequentemente, fará com que ele apresente
mais facilidade para os próximos assuntos e tenha uma visão mais ampla do tema. Com o ensino da
condição de existência do triangulo acreditamos, não deve ser diferente.
Objetivos propostos
Como finalidade, essa atividade visa o ensino e aprendizagem dos alunos, utilizando recursos
didáticos acessíveis que facilitem no entendimento da matéria abordada. Tem como objetivo
ademais, o auxílio aos docentes de matemática que prezam o desenvolvimento de um ensino mais
prazeroso e interessante, que gusa as curiosidades dos discentes.
Referenciais teórico-metodológicos
Este trabalho usou como apoio a pedagogia construtivista baseado nos estudos da epistemologia
genética de Piaget (1971), cujas principais características são:
a) A construção do pensamento lógico/Matemático com o auxilio de materiais concretos. b) A
concepção da matemática como uma construção humana. c) Prioriza o processo não o produto. d)
Aprender a aprender. e) desenvolver o pensamento lógico formal. f) Toma a Psicologia como núcleo
central de orientação pedagógica, isto é, os alunos constroem seus conhecimentos matemáticos de
acordo com os níveis de desenvolvimento da sua Inteligência e o erro é visto como uma manifestação
positiva de grande valor pedagógico (apud SARMENTO, 2010, p.1,2).
O objetivo básico referente ao uso de materiais consiste em manipular objetos e absorver conceitos
matemáticos. Assim, uma aula em que possibilite a interação entre o indivíduo e o objeto (entre alunos
e materiais concretos) terão maiores chances de sucesso, pois os alunos constroem seus próprios
conhecimentos matemáticos e podem desenvolver ações que lhe propiciem a construção de um saber
consistente e significativo.
De acordo com os PCN de Matemática (BRASIL, 1998, p. 19), um dos princípios norteadores do ensino
de matemática no Ensino Fundamental é a utilização dos recursos didáticos numa perspectiva
problematizada. Sobre esta questão diz:
Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores e outros materiais têm um
papel importante no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a
situações que levem ao exercício da análise e da reflexão, em última instância, a base da atividade
matemática.
Recursos didáticos são importantes, mas é necessário que o professor faça uso de forma adequada
para alcançar o objetivo proposto. A aplicação do conteúdo é o foco, não deve ser disperso, e sim
acompanhado de um ensino inovador, onde o aluno é capaz de adquirir um conhecimento detalhado
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sobre o tema estudado, uma visão ampla para os demais assuntos que possam abordar, além de
aprender a usar os conhecimentos adquiridos dentro da escola no cotidiano.
A forma de abordagem com material concreto requer atenção especial. Carvalho (1990. p. 107)
defende uma ação centrada não no objeto, mas nas operações que se realizam sobre ele:
Na manipulação do material didático a ênfase não está sobre os objetos e sim sobre as operações
que com eles se realizam. Discordo das propostas pedagógicas em que o material didático tem a
mera função ilustrativa. O aluno permanece passivo, recebendo a ilustração proposta pelo professor
respondendo sim ou não a perguntas feitas por ele.
Se o material não tiver apenas função ilustrativa, ele pode levar a despertar o raciocínio lógico do
aluno fazendo tirar suas próprias conclusões e levantar dúvidas, assim o aluno não será um mero
receptor, mas terá função ativa na construção do conhecimento. Desta forma, o manuseio de
materiais didáticos direcionado, permite aos alunos experiências físicas a partir do contado direto
com os materiais, seja descrevendo ou comparando com outros de mesma natureza. Também
proporciona experiências lógicas por meio das diferentes formas de representação que possibilitam
abstrações empíricas e abstrações reflexivas , podendo evoluir para generalizações mais complexas.
A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho deu-se por meio de pesquisas sobre o
conteúdo abordado. Com o objetivo de trabalhar com recursos didáticos para melhorar o ensino e
aprendizagem dos discentes, encontramos no portal do MEC uma atividade elaborada para os alunos
construírem através dos dados coletados por eles mesmos qual era condição de existência de um
triângulo. A atividade segue:
Descrição da atividade
Os recursos utilizados nesta atividade serão: cartolina, barbante, tesoura, fita adesiva, régua e
canudinhos.
Após dividir a turma em equipes com até quatro alunos, o professor deverá propor a seguinte
atividade:
1) Recortar nove canudos em diferentes tamanhos;
2) Organizar os nove canudos em grupos com três canudos cada um;
3) Medir os lados dos canudos e registrar as medidas numa cartolina;
4) Procurar fazer um triângulo com cada um dos três grupos de canudos;
5) Registrar na última coluna da cartolina os grupos de canudos que formaram triângulos.
Discussão:
Os alunos deverão fixar no quadro branco a cartolina em que foram registradas as medidas dos
canudos e apresentá-las para o restante da turma, como também os triângulos que conseguiram
obter. Professor e alunos discutirão sobre as dificuldades encontradas pelos alunos na realização
dessa atividade. Em seguida, o professor deverá propor os seguintes questionamentos: para construir
um triângulo podemos utilizar qualquer medida nos seus lados? O que se pode observar, quanto às
medidas dos canudos, nos triângulos que vocês formaram? E analisando também os grupos de
canudos que não formaram triângulos, o que se pode afirmar quanto às suas medidas?
Sistematização:
Neste momento, o professor deverá formalizar, juntamente com os alunos, a condição de existência
de um triângulo, estimulando-os a construir no quadro branco a seguinte assertiva: “Para construir
um triângulo, é necessário que ele tenha em cada um dos seus lados, uma medida menor que a soma
das medidas dos outros dois”.
Resultados
Em sala de aula, foi entregue aos alunos os materiais concretos para a realização da atividade, logo
de início, pode-se notar uma reação mais “animada” entre eles.
No desenvolvimento da atividade, os alunos escolhiam o tamanho do comprimento de cada lado dos
triângulos e anotava na tabela realizada, como na figura 2, por eles mesmos num pedaço de cartolina
que já tinha sido entregue. Transcrevemos abaixo o resultado de uma dupla de alunos do sétimo ano
da EEFC:
Figura 1 Transcrição de resultado.
Em seguida, os alunos cortaram os canudos de acordo com as anotações da tabela e com o barbante
foram formando as figuras. Alguns não conseguiram formar os três triângulos propostos na atividade,
logo começaram a questionarem o porquê do erro.
Grupo de canudos 1:
Figura 2 Construção com canudos.
Grupo de canudos 2:
Figura 3 Construção com canudos
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Grupo de canudo 3:
Figura 4Construção com canudos.
Podemos observar que o grupo de canudos (imagem 2) não formou um polígono de três lados, isso
se dá pela condição de existência do triângulo que diz: “para construir um triângulo, é necessário que
ele tenha em cada um dos seus lados, uma medida menor que a soma das medidas dos outros dois”.
Nesse momento já pode ser dito aos alunos que nem sempre quaisquer três medidas se constrói um
triângulo.
Com a aplicação desses recursos didáticos conseguimos obter excelentes resultados, pois vimos que
alguns alunos que apresentavam dificuldades na aprendizagem em outras aulas, se interessaram por
essa, e suas curiosidades foram atiçadas com o uso do material. A partir dos dados coletados com os
canudos os alunos conseguiram entender que existe uma condição para se construir um triângulo, ou
seja, visualizaram no concreto, o que diz a teoria.
Resultados e conclusões
Com este trabalho foi possível propor uma atividade utilizando materiais concretos para ensinar de
maneira clara e objetiva. A condição de existência de um triângulo foi problematizada e discutida na
prática, primeiramente, e somente depois sistematizada na teoria. Percebemos, por experiência, a
importância do uso desse método, tanto para os alunos, quanto para nós, futuros professores.
Os materiais concretos trazem resultados mais satisfatórios para o ensino e aprendizagem dos
discentes. Eles podem estimular o interesse e despertar o raciocínio dos alunos, ao promover a
assimilação do conteúdo teórico por meio do material concreto.
Os alunos do sétimo ano da EEFC e do PIBID, que realizaram as atividades aqui propostas, mostraram
mais interesse e curiosidade no tema abordado, eles questionavam e tiravam as dúvidas, com essa
metodologia. O resultado alcançado com a turma foi positivo, houve participação dos estudantes,
entusiasmo e o mais importante, aprendizagem.
De modo geral, os materiais concretos podem facilitar na pratica pedagógica e na aplicação de
conteúdos. Na matemática, esse recurso que inova o ensino tem sua importância, uma vez que a
matéria envolve apenas números e suas ramificações. O uso de materiais além dos livros didáticos,
são de grande utilidade para fazer representações concretas.
Nós, como futuros professores de matemática, podemos perceber essa importância através dos
dados obtidos no comportamento e na aprendizagem dos alunos. Com a realização dessa atividade,
adquirimos conhecimento e experiências, além disso, nossa participação no projeto PIBID, irá
propiciar um enriquecimento como também, complementar a nossa formação acadêmica.
Com base nesta atividade e nos resultados obtidos com a aplicação da mesma, se for de interesse,
cabe a cada professor decidir seu uso.
1 Abstração empírica - Segundo Franco, Sergio R. K, em O Construtivismo e Educação, Editora
Mediação, 1995, pág. 37, consiste em retirar (abstrair) o conhecimento diretamente dos objetos ou
da ação que exerce sobre estes objetos. Portanto é um conhecimento extraído diretamente dos
observáveis. Este conhecimento limita-se em abstrair os aspectos básicos dos objetos: forma, cor,
peso, textura, etc.
2 Abstração reflexiva - Segundo Franco, Sergio R. K, em O Construtivismo e Educação, Editora
Mediação, 1995, pág. 37, consiste em retirar (abstrair) o conhecimento não dos objetos, mas da
coordenação das ações sobre os objetos. Assim, por exemplo, o conhecimento da operação
matemática da soma é retirado (abstraído) da coordenação de várias ações.
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Palavras-chave: Sequência Didática; Protistas; Vídeos
Natureza do Trabalho: Relato de Experiência
Introdução:
O ensino de ciências é de extrema importância para o desenvolvimento do cidadão quanto a
percepção dos aspectos bióticos e abióticos do meio o qual está introduzido. Mas alguns temas dentro
do ensino de ciências se encontram distantes desta compreensão, pois estão longe da vivência dos
alunos. Entre estes temas se encontra o ensino dos seres microscópicos como os protistas, onde é
necessária a utilização de equipamentos para que seja possível a sua visualização. O entendimento
sobre este assunto é importante, pois, além de serem estes participantes fundamentais de cadeias
alimentares, também possuem grande representatividade nos assuntos que estão ligados a
patologias, como a doença de chagas, malária, toxoplasmose, giardíase, amebíase, doença do sono,
entre outras.
Objetivos Propostos:
•
Utilizar de aulas fora do padrão giz e lousa, como a utilização de vídeos, se aproveitando
destas novas tecnologias para que a construção do conhecimento por parte do aluno seja mais eficaz.
•
Levar o aluno a refletir sobre patologias, seus causadores, e os fatores que contribuem para
que as mesmas ocorram.
•
Criar um embasamento teórico para que seja possível a compreensão de aspetos ligados a
vida dos protistas, suas formas e hábitos.
Referenciais Teóricos e Metodológicos:
O Método utilizado foi uma sequência didática, com estruturação segundo Antoni Zabala, 1998.
Segundo Zabala as sequências didáticas são “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim
conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”.
Durante o processo de construção do conhecimento por parte dos alunos, vale colocar em pauta, e
utilizar como base teórica deste trabalho o processo de formação de conceitos, muito discutida por
Lev S. Vygotsky. As proposições de Vygotsky acerca do processo de formação de conceitos nos
remetem à discussão das relações entre pensamento e linguagem, à questão da mediação cultural
no processo de construção de significados por parte do indivíduo, ao processo de internalização e ao
papel da escola na transmissão de conhecimentos de natureza diferente daqueles aprendidos na vida
cotidiana (Oliveira, 1990). Tendo isso em vista, decidimos abordar a temática abrangendo a
estimulação do pensamento a partir de vídeos, sendo estes participantes ativos no que se diz respeito
à linguagem.
A partir da distância ocasionada pelo tamanho diminuto dos protistas e da necessidade de
proporcionar o entendimento dos alunos sobre o tema, foi proposta uma sequência didática, a qual
foi realizada com alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Padre João Tomes,
localizada na cidade de Três Lagoas/MS. As sequencias didáticas satisfazem de maneira adequada
muitas condições que fazem com que a aprendizagem possa ser mais significativa possível (Zabala,
1998).
As etapas da sequência didática foram: questionário diagnóstico, apresentação teórica, aula prática
com o microscópio e com vídeos e, por fim, a produção do texto pelos alunos.
De início foi realizado um questionário diagnóstico, onde os alunos foram estimulados a pensar sobre
o assunto. Segue abaixo a lista contendo as perguntas do questionário e a justificativa do por que
estarem sendo feitas.
1. Quem são os protistas? - Provocar nos alunos o interesse pelo objeto de estudo.
2. Onde vivem? - Levar os alunos a pensar sobre os diversos ambientes e condições de vida para um
ser vivo em nosso planeta.
3. Qual é a relação destes indivíduos com o ambiente onde vivem? - O pensar ecológico do aluno se
demonstra importante nessa questão, onde entender a relação ser vivo – ambiente é fomentada.
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4. Como se alimentam? - Estimular a curiosidade sobre os seres vivos e seus nichos.
5. Como se locomovem? - Incentivar a compreensão entre as diversas formas de locomoção e como
as mesmas ocorrem
6. Qual sua importância para o ambiente? - Provocar nos alunos o pensamento de que todos os seres
vivos são importantes para o equilíbrio do meio ambiente.
Posteriormente foram apresentados aspectos teóricos da vida dos protistas, e em seguida
apresentados dois vídeos. O primeiro retratava a vida dos protistas, suas diferentes formas e o
ambiente em que vivem e o segundo visava a compreensão de aspectos patológicos dos mesmos. As
inovações tecnológicas devem provocar mudanças no quotidiano escolar. Torna-se vital que em sala
de aula se use e se aprenda a utilizar as novas tecnologias ente outros dispositivos que facilitem a
compreensão dos alunos. (Cruz, 2007).
Em seguida foi realizada uma aula pratica, onde os alunos tiveram a oportunidade de observar
protistas a partir da água coletada na Lagoa Maior, no município de Três Lagoas/MS, com
equipamento cedido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ao olhar no microscópio os
alunos desenhavam o que era observado através das lentes.
Na finalização da sequência, coube aos alunos produzirem um texto relatando o que haviam
aprendido, o qual foi utilizado como fator de avaliação dos discentes. Esta etapa foi selecionada pois,
a escrita se demonstra muito importante na formação do cidadão. Estimular a escrita deve ser um
papel do professor em atuação na sala de aula.
Resultados e Conclusões:
No início, com a aplicação do questionário diagnóstico, os alunos demostravam não saber quase nada
sobre o assunto. Mais de 90% dos alunos respondiam “não sei”, ou simplesmente não respondia.
Com a análise dos textos produzidos por eles, pudemos notar o avanço no que se diz respeito ao
conhecimento construído por eles. Segue abaixo trechos dos textos escritos pelos alunos:
“Os protistas são seres que vivem na agua e podem causar muitas doenças. Tem a ameba, o
paramecium a vorticela...”
“Hoje eu aprendi que os protistas não podem ser vistos sem o microscópio, mas eles estão na água
da lagoa, na agua do rio...”
“A euglena é verde e tem um estigma, que guia ela para a luz, para fazer fotossíntese...”
“Os protistas podem causar malária, que é uma doença muito séria transmitida pelos mosquitos…”
Algo notável durante a sequência foi a facilidade de compreensão por parte dos alunos, a partir da
utilização de outras metodologias de aula, saindo da tradicional lousa e giz para tecnologias
multimídia entre outros equipamentos. Isso foi demonstrado através da notável empolgação e
interesse por parte dos alunos ao olhar o microscópio e perceberem que as imagens vistas nos livros
didáticos não estão só no papel e podem ser observadas. Vale ressaltar também que as informações
escritas nos textos eram proveniente dos vídeos, como frases e explicações que lá foram ditas.
Portanto toma – se como conclusão que a utilização de vídeos durante o processo de aprendizagem
dos alunos se demonstra de grande utilidade quanto ao estímulo, assimilação e construção do
conhecimento por parte dos mesmos.
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