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APRESENTAÇÃO

Segundo o dicionário Michaelis, versão digital1, a palavra trilha tem vários 
significados. Entre outros: 1) Vestígio que uma pessoa ou animal deixa 
no lugar por onde passa; 2) Caminho a seguir; exemplo a ser imitado. 

Por outro lado, a palavra Vereda, no mesmo dicionário pode significar, entre outras 
acepções, Caminho alternativo e mais certo para se chegar a algum lugar; 2) Mo-
mento oportuno para algo; 3) Curso de água que se forma nos cerrados, com mata 
ciliar composta de buritis e pindaíbas. Cremos que os sentidos dessas duas palavras 
trazem o significado do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência no 
âmbito da Educação: um caminho a ser seguido, imitado, um caminho alternativo 
aos processos atuais de formação para a docência2, um tempo oportuno para refle-
xão sobre a docência, sua inserção no meio social, a Educação e seus propósitos.

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, por imposição do Edital, 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 Aqui-

01 http://michaelis.uol.com.br, consultado em 22 de novembro de 2017.
02 A esse respeito, ver Rosa (2016).
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dauana. Ao longo destes nove anos o programa ampliou de forma significativa sua 
atuação chegando a englobar 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 foi realizado no ano de 2010, depois regularmente nos anos seguintes. Os 
Encontros, além de serem o meio para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos, 
também têm uma função importante: serem momentos de conhecimento e reco-
nhecimento dos próprios acadêmicos e docentes, no sentido de serem espaços que 
permitem aos acadêmicos e docentes dos diferentes campi da UFMS se conhece-
rem 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 inicia-
ção 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, aca-
dêmicos 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 acadêmi-
cos, 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 reúne um conjunto de reflexões sobre o processo de cons-
trução da identidade docente em diferentes campos do saber, com diferentes vi-
sões epistemológicas e, portanto, diferentes visões do didático. 
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Apresentação

Esperamos que estas reflexões sejam úteis aos professores das escolas de 
Mato Grosso do Sul, aos professores formadores nas universidades e, principal-
mente, aos estudantes dos cursos de graduação de formação de professores.

Paulo Ricardo da Silva Rosa
Coordenador Institucional do PIBID - UFMS

REFERÊNCIAS
ROSA, P. R. S. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência: um 
novo paradigma para a formação de professores? Actio: Docência em Ciências 
1(1), 2016. pp: 51-69.
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A PROBLEMÁTICA GERAL DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

Pesquisas e estudos no campo de Educação vêm apontando nas últimas 
décadas que os cursos de formação para o magistério se encontram, em sua grande 
maioria, estruturados a partir de um modelo aplicacionista, pautado pela raciona-
lidade técnica, a partir da qual se concebe o professor como um mero “aplicador” 
de conhecimentos “adquiridos” por exposição (FREITAS, 2002; GATTI & BAR-
RETO, 2009; GATTI, BARRETO & ANDRÉ, 2011; PEREIRA & MIRANDA, 2014). 
Essa perspectiva prevê que os estudantes de graduação devem passar um perío-
do de tempo frequentando aulas que apresentam conhecimentos proposicionais 
(“teóricos”), para, em seguida, “estagiarem” para “aplicar” o que foi “absorvido” 
(BARREIRO, 2006). 

Como derivação dessa maneira de compreender o processo de ensino/
aprendizagem calcada em viés empirista, temos que os currículos dos cursos de 
graduação, em Bacharelado ou em Licenciatura, encontram-se, de maneira geral, 
compostos por uma grande carga de disciplinas “teóricas” nos primeiros períodos, 
com uma progressiva (e irrisória, diríamos) inserção de disciplinas ditas “práticas”, 
no interior das quais se aprenderá “técnicas do bem fazer”, compreensão claramente 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS 
DIFERENTES SUBPROJETOS HISTÓRIA, 

GEOGRAFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 
DO PIBID/UFMS

Maria Aparecida Lima dos Santos
Lourival dos Santos
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marcada pela ideia de uma “pedagogia lubrificante”. Nesse quadro, quando a for-
mação inicial termina, os recém-egressos começam a trabalhar sozinhos, aprenden-
do seu ofício na prática sem orientação ou supervisão e constatando, na maioria 
das vezes, que os conhecimentos proposicionais que lhes foram apresentados no 
curso de graduação não se “aplicam bem” na ação cotidiana. 

No concernente às Ciências Humanas, essa problemática ganha nuances em 
função de suas especificidades. Estudos produzidos em diferentes países têm apontado 
que os estudantes de graduação em Geografia, História e Ciências Sociais, por exemplo, 
muito embora tendo contato com conteúdos teóricos atualizados no decorrer do curso 
de formação inicial, saem das instituições formadoras com uma concepção da disci-
plina como uma coleção de fatos, datas, dados a saber de cor, assemelhando-se mais 
a História e a Geografia à memória e a uma coleção de informações do que a campos 
científicos nos quais se produz conhecimento de natureza histórico-social. (STEAR-
NS; SEIXAS & WINEBURG. 2000; ROCHA, 2006, 2009; CARRETERO & GONZÁLEZ, 
2007; LAUTIER & ALLIEU, 2008; PAGÈS, 2009; TUTIAUX-GUILLON, 2011).

As investigações têm observado também que muitos dos recém-forma-
dos utilizam-se quase que unicamente das mesmas atividades organizadas em 
circuito didático3: leitura de texto, aula expositiva, prova/trabalho escritos para 
testar aprendizagens. Complementarmente, tem sido patente a percepção de 
que as formas de pensar a ação didática aprendidas pelos acadêmicos, ocorrem 
muitas vezes, pela imitação daquilo que experienciaram em moldes rotineiros 
nos próprios cursos de formação inicial, reforçando uma tradição dentro da 
qual já foram formados na escola de Educação Básica (rotina livro-texto, ex-
posição, testagem de conhecimentos). Essa prática encontra-se naturalizada a 
ponto de se tornar uma lógica de funcionamento didático habitual, instituída 
como costumes didáticos, ou seja, encontram-se estruturadas dessa forma, por-
que é assim que se faz (AISENBERG, 2013, p. 47).

Sabe-se, atualmente, que a desconsideração das especificidades locais e das 
funções de socialização que a escola possui, tem tido um efeito catastrófico. Os 
efeitos são agravados ainda quando não se incorporam aos processos de ensino/
aprendizagem temáticas recorrentes do presente de crianças e jovens, ou mesmo 
dados de sua realidade concreta, de suas representações sociais ou dos sentidos que 
atribuem ao conhecimento.

03 Referimo-nos aqui a denominação mobilizada em Rocha (2009), compreendendo o circuito didático como 
“trama de atos, atividades ou experiências, em sua maior parte rotineiras, que se desenvolvem entre o professor, 
os alunos e o conhecimento histórico escolar em uma sequência que apresenta princípio, meio e fim, no horário 
escolar” (ROCHA, 2009, p.207).
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Para o ensino da História, Geografia e Ciências Sociais, essas questões tor-
nam-se ainda mais contundentes na medida em que, frente à dimensão formativa 
da escola, se espera que o aluno seja convidado a pensar sobre os processos histó-
rico-culturais nos quais sua comunidade se constituiu, a identificar os elementos de 
sua realidade social, a posicionar-se frente a eles bem como a tornar-se sujeito atu-
ante, correlacionando tempo e espaço e percebendo a complexidade dos processos 
pelos quais sua identidade foi forjada. 

Mas, como formar sujeitos, respeitados em suas potencialidades, se, ao in-
gressar como estudante de graduação em um curso superior, esse sujeito é conce-
bido como “vazio” na sua origem (“ele não sabe...”), sendo “preenchido” pelos 
conhecimentos que lhe serão fornecidos e enquadrados em representações clara-
mente marcadas pela “pedagogia da falta”?

Diante desse quadro, inúmeros desafios colocam-se: como formar profis-
sionais propositivos, reflexivos, em uma perspectiva diferente daquela pautada pelo 
paradigma da racionalidade técnica? No caso específico dos cursos de Geogra-
fia, História e Ciências Sociais, como propiciar que esses profissionais ensinem os 
conteúdos da disciplina em uma perspectiva renovada, que rompa com a ideia de 
transmissão de uma Verdade pronta e que invista em uma ação docente pautada 
por princípios democráticos? Como possibilitar a percepção da necessidade de se 
romper com práticas que remetem a uma educação bancária, que busca “sacar” da 
mente do aluno aquilo que foi “depositado” tendo-se em vista que a grande maio-
ria dos graduandos é signatário dessa tradição? Como ensiná-los a valorizar seus 
alunos, compreendendo-os como sujeitos, portadores de uma história, de ideias, de 
opiniões, que buscam na escola, e no ensino de História e Sociologia, sentido para 
suas vidas se eles mesmos, graduandos, têm sido (e às vezes continuam dentro da 
própria universidade) despojados desse direito? 

No marco teórico de uma epistemologia da prática (TARDIFF, 2000; PI-
MENTA & GHEDIN, 2002), professores e investigadores têm construído conhe-
cimentos pertinentes sobre o fazer docente de maneira significativa no sentido 
de apontar para a superação de alguns dos dilemas com os quais os docentes do 
ensino superior debatem-se atualmente. 

É nesse contexto e frente a essas indagações e princípios que alguns dos 
subprojetos de História, Geografia e Ciências Sociais a serem apresentados neste 
texto constituíram-se no interior da UFMS, cuja estrutura multicampi oferece desafios 
específicos conforme a localidade onde atuam docentes e discentes da instituição.

A título de balanço, ressaltando as especificidades de cada subprojeto e es-
boçando uma breve reflexão em torno dos principais avanços e desafios que o 
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Programa tem colocado no tangente à formação inicial e à relação da UFMS com a 
instituição escolar, apresentamos a seguir um rápido panorama dos quatro subpro-
jetos mencionados neste texto.

A PROBLEMÁTICA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIFE-
RENTES SUBPROJETOS

Dentro da área de Ciências Humanas e Sociais, o PIBID/UFMS possui 
subprojetos de História em três diferentes campi nas cidades de Três Lagoas (campus 
de Três Lagoas – CPTL), Aquidauana (campus de Aquidauana – CPAQ) e Campo 
Grande (Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCHS).

No campus de Três Lagoas, o subprojeto iniciou em 2010 e já contemplou em 
torno de 60 licenciandos com bolsas de iniciação à docência. Além disso, esteve ar-
ticulado (2010-2012) ao projeto de extensão intitulado “Ensinando uma outra h(H)
istória”, possibilitando que os pibidianos compusessem uma equipe formada por 
estagiários da disciplina de Estágio Supervisionado e por professores de diferentes 
disciplinas, docentes da escola parceira, como extensionistas4. Em 2012, o projeto 
de extensão “História Oral de crianças e adolescentes negro(a)s: subsídios para 
uma educação étnico-racial”5 uniu-se à equipe.

No período de 2010 a 2012, o subprojeto referido organizou suas ações ao 
longo de três eixos básicos. O primeiro deles refere-se à ressignificação no campo 
da atividade docente (CAIMI, 2008) de conteúdos conceituais trabalhados ao longo 
do curso de graduação, produzindo-se reflexões no contexto do enfrentamento de 
situações-problema sobre a articulação entre os conhecimentos da Ciência de Refe-
rência (MONTEIRO, 2007) e o saber histórico escolar (BITTENCOURT, 2004).

Nesse processo, a equipe de bolsistas, extensionistas e estagiários refleti-
ram sobre as especificidades do saber escolar inserido em uma cultura escolar 
(FORQUIN, 1993; VENERA, 2010). Esses saberes eram tematizados e teorizados a 
partir das experiências dos sujeitos que compunham a equipe e motivaram ques-
tionamentos sobre o que planejar, como planejar, o que e como avaliar, como 
gerenciar as demandas da sala e da escola, e o que e como ensinar, elementos que 
compuseram o segundo eixo de organização das ações e que, em muitos casos, re-

04 Neste período, o subprojeto foi coordenado pela prof.ª Dra. Maria Lima, docente das disciplinas de Prática de 
Ensino e Estágio Supervisionado. Contou com a colaboração do prof. Dr. Lourival dos Santos, docente das 
disciplinas de História da África, Antropologia e Prática de Ensino, e do prof. Ms Valdeci Fontoura dos Santos 
(2010-2011), docente de Didática do curso de Pedagogia do CPTL.

05 O projeto de extensão foi realizado entre agosto e dezembro de 2011, tendo dois bolsistas, alunos de graduação: 
Larissa Martins Costa e Adonis dos Santos Silva e como colaboradora Marciana Santiago de Oliveira, todos 
estudantes do curso de História da UFMS de Três Lagoas.
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meteram a reflexões situadas no campo da Didática Geral, da Didática da História, 
da Psicologia Cognitiva e da Formação de Professores.

O terceiro eixo do subprojeto dizia respeito à produção de textos escritos6 
de diferentes gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) visando ao desenvolvimento 
das competências leitora e escritora dos acadêmicos bolsistas envolvidos, os quais 
se pautavam pela produção teórica recente do campo do ensino de História e nas 
discussões sobre o letramento escolar (KLEIMAN, 2003). 

As situações, sejam de documentação do trabalho realizado, seja da produ-
ção de fichamentos, de relatos teorizados, da preparação de material didático, dentre 
outras atividades, foram encaminhadas mobilizando-se referenciais que permitissem 
aos bolsistas e estagiários aprender a transformar aspectos do cotidiano escolar em 
objeto de reflexão. A partir da formulação de problemas de investigação, a coordena-
ção procurou potencializar a construção de conhecimentos relacionados aos saberes 
da docência pela realização de uma análise crítica (teórica) das práticas e pela ressig-
nificação das teorias a partir dos conhecimentos da prática (práxis) (PIMENTA, 1995). 

O trabalho esteve norteado também pela concepção de que na etapa de for-
mação inicial, na qual estagiários e pibidianos se encontravam, é importante investir 
no desenvolvimento de capacidades de trabalho que tomem por base o conceito 
de intelectual crítico reflexivo, o que significa evoluir da dimensão individual da 
reflexão do profissional docente para seu caráter público e ético (PIMENTA & 
GHEDIN, 2002)(GIROUX, 1997), considerando a necessidade de se pensar a ação 
docente inserida no espaço de uma instituição escolar que possui funções sociais 
conflitantes (GÓMEZ, 1998). 

Os projetos com a língua escrita visaram também o incremento das compe-
tências leitoras e escritora dos acadêmicos bolsistas envolvidos, a fim de, simulta-
neamente e na perspectiva da homologia dos processos (ALARCÃO, 2005), cons-
tituíssem um repertório que pudesse apoiar, em sua futura vida profissional, o 
investimento no aumento do grau de letramento de seus alunos como algo associa-
do intrinsecamente ao ensino dos conteúdos específicos da disciplina de História.

A partir do ano de 2013, e durante o ano de 2014, o subprojeto passou a ter 
nova coordenação7 e estruturou-se em torno das questões de educação étnico-ra-
cial, temática central do projeto de extensão citado anteriormente, o qual contou, 
desde seu início, com bolsistas de extensão que entrevistaram adolescentes ne-

06 Os membros da equipe produziram relatos de observação de aula, relatos de reuniões de equipe, relatórios finais 
analíticos e comunicações para congresso. Além disso, produziram portfólios de sua produção, cuja organização 
foi orientada pelo prof. Valdeci Fontoura dos Santos.

07 O prof. Dr. Lourival dos Santos assumiu a coordenação do subprojeto.
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gro(a)s da escola parceira. O objetivo principal era colher elementos para tecer re-
flexões em torno do papel da instituição escolar na formação da identidade negra.

A referida escola era também uma das escolas campo da disciplina de Es-
tágio Obrigatório do curso de Licenciatura em História do CPTL/UFMS, o que 
possibilitou a integração das atividades da mesma ao PIBID e àquelas do projeto 
de extensão citado. Os acadêmicos, pibidianos, estagiários e extensionistas, elabo-
raram no decorrer do período diferentes sequências didáticas em parceria com os 
professores da escola parceira a partir dos dados fornecidos por questionários e 
entrevistas8.

O objetivo do subprojeto História CPTL/UFMS em 2013 e 2014 deu ênfase a 
formação de professores de História, adicionando às preocupações mencionadas aci-
ma a problemática da educação étnico-racial em uma perspectiva multidisciplinar. So-
bre essa problemática, consideramos que, mesmo com o surgimento de políticas que 
visam amenizar a discriminação racial nas escolas, amparadas pelas leis 10.639/2003 
e 11.645/08, as práticas de ensino na educação básica e na formação de professores 
ainda perpetuam o sentimento de inferioridade afrodescendente e indígena. 

Diante das realidades culturais da educação e da escola brasileira e do quadro 
de desigualdades raciais e sociais do Brasil, constatamos a necessidades de os licen-
ciandos em História, assumirem uma postura que reconhecesse e valorizasse tanto 
as semelhanças quanto as diferenças como fatores imprescindíveis de qualquer pro-
jeto educativo social que se pretenda democrático (GOMES & SILVA, 2002, p. 7-8).

Nesse cenário, a escola se tornou, inevitavelmente, um lugar privilegiado 
que reflete, por meio de diferentes perspectivas, o rico e desafiador enredo das 
relações sociais. Por conseguinte, os professores em formação precisaram refletir 
sobre o que significa ensinar História considerando que sua ação não pode só focar 
a aprendizagem de saberes ligados a fatos e a conceitos, mas, para além disso, deve 
promover o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção e à aceita-
ção da importância de outras tantas maneiras de viver e de saber. 

Formar professores sensíveis a estas questões implicou em transformar as 
práticas em objetos de reflexão. Isto significa dizer que é importante, no âmbito da 
graduação, que os estudantes experienciem e reflitam sobre situações planejadas e 
aplicadas pelos mesmos, ao mesmo tempo em que aprendam a coletar dados sobre 
a realidade e utilizá-los tanto como recurso didático, quanto como elemento de 
alimentação de suas reflexões e planejamento de sua prática docente.

08 Para conhecer mais desse trabalho, cf. Santos, Lourival & Lima, Maria. Reeducação das relações raciais e Ensino 
de História: reflexões teórico-metodológicas sobre processos de formação docente em lugar de fronteiras. Re-
vista História em Reflexão: Vol. 8 n. 16 – UFGD – Dourados, jul/dez – 2014 (pág. 01-25).
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Considerando estas questões, o projeto articulou diferentes ações promoto-
ras do desenvolvimento de posturas reflexivas sobre a prática, em que os estudan-
tes perceberam a relevância do planejamento e do estudo e investigação permanen-
tes, tanto de questões específicas de sua área, quanto daquelas educacionais, para 
constituir uma prática docente competente.

As ações envolveram professores de outras disciplinas, que demonstraram 
interesse em participar do projeto, promovendo a elaboração de planos de aula 
e sequências didáticas que abordassem temáticas integradas às aulas de História. 
Alguns temas, trabalhados foram: cultura e história do movimento hip hop, religi-
ões afro-brasileiras, literatura africana de língua portuguesa, danças africanas e afro
-brasileiras, a rainha Nzinga e o Reino Ndongo no século XVII, máscaras africanas 
no Reino Kuba, etc. Os temas foram estudados pelos bolsistas PIBID e por alunos 
do estágio obrigatório e constituíram suporte teórico e prático às ações na escola, 
tendo em vista que as temáticas propostas procuravam convergir para a reeduca-
ção das relações étnico-raciais, com ênfase para as culturas e histórias africanas e 
afro-brasileiras.

Ainda sobre a experiência descrita, é importante salientar que a ação do PI-
BID/História CPTL foi curricular. Isto é, fez parte do Projeto Político Pedagógico 
da escola e as ações dos bolsistas, estagiários e professores supervisores foram 
devidamente registradas no diário online dos professores envolvidos, quebrando 
a aparente rigidez do referencial curricular do estado do Mato Grosso do Sul. As 
ações culminavam, como já era prática da escola parceira, em apresentação de pro-
dutos finais como peças de teatro, salas de exposição temática, oficinas, exibição 
de dança e cinema relacionados à africanidade da cultura brasileira. A ação foi toda 
registrada no blog: baobadocerrado.blogspot.com.

No âmbito do curso de Licenciatura em História de Três Lagoas, a ação 
teve suporte, além do Estágio Obrigatório, em mais duas disciplinas ministradas 
pelo coordenador da ação: “Ensino de História, Multiculturalismo e Diversidade” 
(obrigatória) e “História Oral” (optativa). Dessa forma, a ação do subprojeto do 
PIBID teve influência na (re)formulação do currículo do curso que convergia para 
a formação dos futuros professores.

O subprojeto desenvolvido pela equipe do curso de Licenciatura em His-
tória do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) ingressou no ano de 2012 
no Programa e atendeu 32 acadêmicos. No decorrer daquele ano, as ações visaram 
promover um processo de formação de educadores comprometidos com a teoria, 
a prática e a atuação política, além da compreensão de que ser professor e educador 
envolve atividades formativas que lhes possibilitarão (re)construir e (re)significar o 
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processo de ensino e aprendizagem quando estiverem no exercício da docência na 
Educação Básica.

Pautado por esses objetivos, foi realizado levantamento das necessidades e dos 
interesses da direção e dos professores da escola em relação ao uso pedagógico das 
atuais tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e aprendiza-
gem. Ponto importante, a inserção dos pibidianos ocorreu não somente no cotidiano 
da sala de aula, mas também nas atividades da escola como reunião de professores, 
Colegiado Escolar, APM, Grêmio Estudantil e outros espaços de discussão. 

No tocante ao planejamento de aulas, os acadêmicos puderam, no contexto 
do planejamento conjunto com o docente de História da escola parceira, e super-
visor do PIBID, refletir e elaborar atividades que consideraram os princípios do 
trabalho por solução de problemas. Tal aspecto foi conciliado ao atendimento de 
demandas dos alunos do Ensino Médio relacionadas ao ENEM, aspecto da rea-
lidade escolar que não pode ser ignorado pelo docente de qualquer disciplina. A 
equipe refletiu sobre o ensino de História não só na sala de aula, mas também em 
diferentes espaços de formação, tais como museus e bibliotecas (REYNALDO & 
MARQUES, 2014).

O subprojeto elaborado pela equipe do curso de Licenciatura em História do 
campus de Aquidauana (CPAQ) iniciou em 2012 e atendeu 37 discentes, atuando em 
quatro escolas parceiras. A equipe é formada por docentes de diferentes disciplinas 
da graduação9.

As ações visaram aproximar a academia do ambiente escolar, possibilitan-
do aos acadêmicos conhecer qualitativamente a realidade de docentes, discentes 
e gestores da educação básica dos municípios de Aquidauana e Anastácio. Além 
disso, tem-se como objetivo realizar formação, preparação, elaboração de materiais, 
experimentos, oficinas, projetos e outras modalidades/produtos acerca dos sujeitos 
históricos, seus documentos, sua construção.

Ao acadêmico, possibilitou a atuação diretamente nas escolas de educação 
básica por meio de grupos de trabalho, sendo inserido na realidade empírica da 
construção do saber escolarizado, concomitantemente possibilitando à escola de 
Educação Básica o acesso a abordagens historiográficas contemporâneas, de ma-

09 Prof. Dr. Miguel Rodrigues de Sousa Neto, professor de Teoria da História e Estágio Supervisionado, coorde-
nador em 2012 e colaborador no período de 2013-2015; Prof. Dr. Edvaldo Correa Sotana, professor de História 
do Brasil Republicano, História Contemporânea e Estágio Supervisionado, coordenador em 2013 e colaborador 
em 2014 e 2015; prof.ª Dra. Ana Paula Squinelo, docente de Oficina de Prática de Ensino, Laboratório de Prática 
de Ensino e Estágio Supervisionado, coordenadora em 2014 e 2015; e prof.ª Dra. Vera Lúcia Ferreira Vargas, 
docente de História das Américas Inglesa e Espanhola, História das Américas Independentes, Laboratório de 
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, colaboradora do subprojeto em 2014 e 2015.
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neira a promover a melhoria dos processos de ensino/aprendizagem em história e 
a formação cidadã do corpo discente. A equipe docente possibilita aos acadêmicos 
o trabalho com sujeitos, fontes, métodos e linguagens.

Assim como o subprojeto de História, o subprojeto de Geografia do CPAQ 
também teve início em 2012 e atendeu até o momento 34 alunos e procurou in-
centivar a formação de professores para a Educação Básica, contribuindo para 
potencializar a qualidade da escola pública. Além disso, intencionou com suas 
ações incentivar o exercício do magistério, valorizando os acadêmicos do curso de 
licenciatura, bem como os professores de Geografia atuantes em escolas públicas 
da região de Aquidauana/MS, aspecto que favoreceu a integração entre o CPAQ/
UFMS e a Educação Básica por meio da inserção dos licenciandos no cotidiano das 
escolas da rede pública e do trabalho em equipe.

Os acadêmicos trabalham com todos os conteúdos desenvolvidos pelo pro-
fessor, refletindo sobre sua futura ação profissional e construindo conhecimentos 
de forma a habilitá-los a enfrentar a diversidade de demandas curriculares que as 
escolas e os sistemas possuem.

No campus de Naviraí (CPNV), o curso de Licenciatura em Ciências Sociais 
passou a contar com um subprojeto em 2012 e, até o momento, forneceu bolsas 
para 32 bolsistas. Com as ações do PIBID pretendeu-se que os alunos do Curso de 
Licenciatura em Ciências Sociais da UFMS/Naviraí percebessem a escola enquanto 
espaço de desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, mas tam-
bém como objeto de análise e reflexão crítica. 

A partir da vivência e das análises realizadas no contato com a realidade 
escolar e cotidiano docente, almejou-se o desenvolvimento de ações práticas que 
contribuíssem para a melhoria da aprendizagem do aluno, da qualidade da educa-
ção e das condições de trabalho do professor. Buscou-se proporcionar a iniciação 
à docência mediante o contato direto com a realidade escolar na unidade parceira, 
de modo que vivenciassem e compreendessem aquilo que Antonio Candido (1978) 
denominou de a estrutura total da escola, ou seja, as relações ordenadas consciente-
mente, mas também todas as que derivam da sua existência enquanto grupo social, 
e que não podem ser desconsideradas na análise assim como no fazer pedagógico 
cotidiano de professores e alunos. 

A proposta aprimorou a formação dos licenciandos por meio da construção 
identitária dos acadêmicos com a educação básica, relação entre universidade e es-
cola pública, bem como entre teoria e prática, possibilitando o alcance dos objetivos 
por meio de dois blocos interdependentes de atividades: teórico-acadêmicas, realiza-
das no campus universitário e didático-pedagógicas, junto à escola parceira do PIBID. 
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Nesses dois blocos delinearam-se três frentes de atuação: análise e compre-
ensão da realidade, mediante a observação e participação no cotidiano da escola 
parceira, acrescidas de debates de textos teóricos; construção orientada de pro-
postas didáticas, fundamentadas nas análises, debates, observações e participações 
realizadas; e implementação orientada das propostas elaboradas para intervir na 
realidade vivenciada, buscando contribuir para o sucesso da unidade escolar.

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio:

[...] um dos grandes problemas que se encontram no ensino de 
Sociologia tem sido a simples transposição de conteúdos e prá-
ticas de ensino do nível superior – tal como se dá nos cursos de 
Ciências Sociais – para o nível médio. Esquecem-se as mediações 
necessárias [...] (BRASIL, 2006, p. 108).

Para tanto, os recursos metodológicos que nortearam as ações do Grupo 
foram variados, buscando a mediação pedagógica necessária para a transposição 
dos debates vivenciados no curso de Ciências Sociais, de modo que os mesmos se 
tornassem motivadores e acessíveis aos alunos do ensino médio, com o desenvol-
vimento de metodologias de ensino, estratégias e recursos (material didático, jogos, 
textos, etc.) que permitiram, por meio das discussões da área das Ciências Sociais, 
construir nos alunos do ensino médio o raciocínio sociológico, capaz de “estra-
nhar” e “desnaturalizar” a realidade na qual estão/mos inseridos.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES: REFLETINDO SOBRE AS LICEN-
CIATURAS NA UFMS

Em todos os subprojetos, a preocupação com a reformulação curricular es-
teve presente, assim como com a construção da relação com a escola parceira, ago-
ra colocado em novos termos. Essas preocupações foram compartilhadas nos En-
contros do PIBID da UFMS, os quais vêm ocorrendo uma vez ao ano desde 2009. 

Nesse espaço, os anseios e os avanços foram compartilhados com profis-
sionais das diferentes licenciaturas da instituição, com a presença dos docentes das 
escolas parceiras e representantes da Secretaria Estadual de Educação do Estado 
de Mato Grosso do Sul. Algumas mudanças foram ocorrendo, ao mesmo tempo 
em que algumas dificuldades se colocaram como desafios à consolidação das ações 
planejadas.

No CPTL, a estrutura do Estágio Obrigatório foi reformulada, tornando as 
escolas parceiras do PIBID locus privilegiado para receber estagiários. Houve incre-
mento na atuação de grupos de estudos e pesquisas, os quais apoiaram a produção 
de monografias voltadas a reflexões sobre o ensino. De forma geral, houve um 
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processo de transformação da visão que existia do Estágio Obrigatório, encami-
nhando-se para uma perspectiva como a apontada por Barreiro (2006). 

Essa autora destaca que, muito embora tradicionalmente o estágio tenha 
sido visto como componente prático nos cursos de formação de professores, ele 
não o é. Assim, o estágio tem sido uma atividade burocrática, em que se reforça a 
perspectiva do ensino como imitação de modelos, 

[...] sem privilegiar a análise crítica do contexto escolar, da for-
mação dos professores, dos processos constitutivos da aula e, 
por outro, reforçam-se as práticas institucionais não reflexivas, 
presentes nas unidades formadoras de professores e nas esco-
las de educação básica, que concebem o estágio como o mo-
mento da prática e de aprendizagens de técnicas do bem-fazer 
(BARREIRO, 2006, p. 26).

Para a autora, o estágio coloca-se como teórico-prático e deve possibilitar 
aos estagiários melhor compreensão das práticas institucionais e das ações pratica-
das pelos profissionais. Dessa forma, considerando-se que a relação teoria-prática 
não se efetiva somente por meio dos conhecimentos cognitivos, e que nossas prá-
ticas nem sempre são coerentes, a formação dos professores deve:

[...] pautar-se por conteúdos e atividades no decorrer dos estágios 
que discutam o contexto da formação e da atuação profissional, 
as dimensões éticas e políticas do trabalho do professor, os fun-
damentos da educação, da ação docente e a identidade do profes-
sor (BARREIRO, 2006, p. 28).

Sendo assim, a estrutura de funcionamento das atividades do subprojeto de 
História/CPTL foi montada considerando esses princípios, priorizando o investi-
mento na autonomia, na vivência de situações de trabalho em equipe desde o mo-
mento da concepção do planejamento até sua execução e, finalmente, sua avaliação, 
aspecto que propiciou reflexões ricas a respeito do cotidiano do trabalho docente, 
com grande investimento na invenção de práticas de superação das dificuldades 
impostas por este mesmo cotidiano.

Os acadêmicos do curso de História do CPAQ passaram a ter uma preocupa-
ção em aliar teoria e prática, além de valorizar as experiências realizadas. Observou-
se também o desenvolvimento do hábito de preparação de trabalhos e divulgação 
dos resultados obtidos nas ações em eventos acadêmicos, além da instauração de 
uma rotina de estudo e a prática do trabalho coletivo.

No curso de Geografia de Aquidauana (CPAQ), a partir das reflexões tecidas 
no âmbito do subprojeto, também foi possível repensar a modalidade dos estágios, 
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seu desenvolvimento e aplicação. Além disso, as disciplinas de Prática de Ensino 
foram potencializadas tornando-se espaços efetivos de encontro teoria/prática.

Em Naviraí, as ações do PIBID e o envolvimento dos bolsistas com a reali-
dade do curso de Ciências Sociais da UFMS/CPNV foram essenciais para que, no 
processo de reelaboração do Projeto Pedagógico do Curso, vivenciado em 2014, 
o currículo tivesse uma aproximação maior com o objeto da Licenciatura. Dessa 
forma, durante a reestruturação foi possível aperfeiçoar e ampliar as disciplinas dos 
eixos de Conteúdos Pedagógicos, bem como o de Dimensões Práticas, tão caros 
para a formação de professores.

Sabemos que o processo de formação de professores em nosso país, sobre-
tudo diante da condição de desvalorização que o magistério enfrenta na atualidade, 
passa por significativos problemas, dentre os quais se destaca a falta de interesse 
dos licenciandos em atuar na Educação Básica. Nesse contexto, as atividades de-
senvolvidas no subprojeto do CPNV têm se mostrado fundamentais, uma vez que 
vêm transformando as representações dos acadêmicos envolvidos. 

Destaque-se o fato de que, em todos os subprojetos, foi possível encontrar 
bolsistas que relatavam ausência de interesse na profissão docente, buscando ape-
nas uma oportunidade de conhecer a escola enquanto um objeto de pesquisa, mas 
que, após participar do Programa, passaram a afirmar que pretendiam constituir 
carreira profissional na escola pública. 

Um levantamento numérico que permita vislumbrar o número de egressos 
das diferentes licenciaturas que se tornaram professores da Educação Básica ou 
que ingressaram em Programas de Pós-Graduação em Educação é uma demanda 
que precisa ser encaminhada dentro da Universidade, mas que já tem sido percebi-
da pelos coordenadores dos subprojetos nas diferentes licenciaturas.

Em suma, podemos destacar que a coordenação dos subprojetos do PIBID/
UFMS apresentados neste texto têm investido em uma melhor correlação entre teoria 
e prática por meio da socialização profissional; na construção de um ethos investigati-
vo e reflexivo acerca da prática docente; na criação de hábitos de trabalho colabora-
tivo; na percepção valorizada da carreira e construção identitária positiva em relação 
ao trabalho docente; na elaboração de metodologias inovadoras; pautando-se pela 
concepção da escola enquanto objeto de estudo histórico, geográfico e sociológico.

Além disso, foi possível identificar em todos os subprojetos que as ações do 
PIBID contribuem para que os demais acadêmicos das diferentes licenciaturas, ao 
tomarem conhecimento das atividades e propostas desenvolvidas pelos bolsistas, 
também comecem a construir uma relação identitária com a profissão docente, 
potencializando seu envolvimento com a Licenciatura.
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Como apontado anteriormente, a relação com a escola parceira tem sido 
objeto de atenção em todos os subprojetos apresentados neste texto. Uma série de 
desafios se colocaram no decorrer do trabalho. Dentre eles, destacamos a concilia-
ção dos anseios da escola às propostas do PIBID. Ao longo do processo/parceria 
foram colocadas para a unidade escolar algumas situações urgentes, para as quais 
ajuda foi solicitada aos Grupos PIBID. Porém, muitas dessas situações não se rela-
cionam com os objetivos do Programa, de modo que se torna necessário construir 
constante e dialogicamente a sintonia entre o mesmo e as expectativas da escola 
parceira.

PARA FINALIZAR

Os breves relatos aqui apresentados e o balanço provisório dos efeitos das 
ações implementadas pelos diferentes subprojetos dão notícias da importância do 
PIBID para os cursos de licenciatura na UFMS. 

Sem dúvida, a formação de professores segue sendo um desafio para os pro-
fissionais que atuam nesse campo. Na UFMS, esse elemento não é diferente. Além 
do enfrentamento das condições precárias dentro das quais a formação, histori-
camente, se dá nas universidades, temos as questões que dizem respeito à relação 
universidade/escola de Educação Básica e ao aprofundamento dos princípios que 
devem reger o projeto de formação de cada curso e da instituição como um todo.

De qualquer forma, é possível observar que, na UFMS, todos os esforços 
que têm objetivado o fortalecimento das ações do PIBID significam um claro com-
prometimento com uma perspectiva de mudança que tem como elementos funda-
mentais o investimento na constituição de uma profissionalidade docente, o traba-
lho coletivo e a perspectiva democrática.
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Não precisamos de sala, precisamos de gente. Não precisamos de 
prédio, precisamos de espaços de aprendizado. Não precisamos 
de livros, precisamos ter todos os instrumentos possíveis que le-
vem o menino a aprender. Tião Rocha

Este capítulo resulta de práticas e reflexões conjuntas entre Coordenado-
res, Supervisores e pibidianos ocorridas durante as reuniões semanais para estu-
do, debates e exposição de experiências sobre ações pedagógicas interdisciplinares 
aplicadas na Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho (JGP), entre 2014-2015, 
situada no espaço central da cidade de Corumbá/MS e para onde acorrem todos os 
alunos ditos “problemáticos” das outras escolas de toda cidade. Para dar cabo deste 
trabalho, partimos da exposição e discussão do que se tem pesquisado como base 
teórica interdisciplinar e, em seguida, apresentaremos as experiências vivenciadas 
pelo Grupo Interdisciplinar Matemática e Língua Portuguesa, ligado aos cursos de 
graduação de Matemática e Letras - Língua Portuguesa/Inglês, ambos integrantes 
dos 13 cursos que compõem o Campus do Pantanal, UFMS, Corumbá, e compo-
nente do Programa Institucional PIBID.

Na primeira parte deste capítulo, elaboramos uma síntese sobre o ser e estar 
professor na escola de hoje, tendo como referência os princípios que norteiam o 
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Programa PIBID. Para tanto, é preciso entender aquilo que Nóvoa expõe como 
a retórica sobre o papel do professor na construção da “sociedade do futuro”, 
imposta, principalmente, pelas instituições políticas e pela sociedade. Estas fazem 
recair sobre o professor a formação de recursos humanos necessários ao “desen-
volvimento econômico”: o professor deve preparar jovens partícipes ativos da e 
para globalização e capazes de lidar com toda a informação tecnológica. Essa abor-
dagem implica apontar contradições inerentes à pobreza das práticas pedagógicas 
e à pobreza das políticas educativas, além de referir sobre um excesso de especiali-
zações ligadas a programas de formação de professores, cujo exagero de discurso 
científico educacional não coaduna com a real deficiência das práticas pedagógicas 
utilizadas nas escolas. Ou seja, a carga máxima imposta aos professores, cunhada 
de “excesso de futuro” por Nóvoa, joga um véu sobre a realidade do “déficit de 
presente” que apresentam as escolas (NÓVOA, 1999).

É para tentar minimizar este “déficit de presente” que nasce o PIBID Inter-
disciplinar, cujo objetivo, muito antes de conclamar para um ato cívico da “Pátria 
Educadora”, conduz os pibidianos a entender a realidade da escola fragmentada, 
empobrecida e vilipendiada na tentativa de despertá-los como docentes e para a 
docência, a fim de que, conscientes, possam proceder a escolha certa que deve 
acontecer durante a graduação: continuar ou não no magistério.

Para que esses objetivos sejam atingidos, o PIBID Interdisciplinar não ofe-
rece respostas, mas caminhos, pesquisa e muito trabalho. Trabalho que, muitas das 
vezes, torna-se bastante inovador, principalmente para a realidade de escola pública 
de Corumbá. 

Como exemplo, apresentaremos, ao final do capítulo, projetos que constro-
em a prática pedagógica interdisciplinar Língua Portuguesa e Matemática, a partir 
da literatura e do tema transversal pesquisado em diálogo com os alunos. Outras 
experiências, como a utilização de origami ou propagandas, idas ao comércio entre 
outros, aguardam um novo artigo, 

Iniciaremos, no entanto, revisando alguns conceitos básicos nos quais apoia-
mos todo nosso trabalho interdisciplinar para que possamos nortear futuros traba-
lhos e estimular a participação de novas licenciaturas ao nosso PIBID Interdiscipli-
nar, para que, de fato, atenda ao chamado maior da sua condição de ultrapassar as 
fronteiras disciplinares. 

Neste período, cerca de um ano e meio de trabalho, também visamos à 
construção do saber pedagógico reflexivo para afirmar o professor como profissio-
nal em luta constante para minimizar o conservadorismo universitário que impede 
novas dinâmicas pedagógicas. Antes, procuramos juntos uma prática pedagógica 
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que fosse semelhante para todo pibidiano interdisciplinar e que retirasse de seus 
ombros o peso da “urgência do futuro”, tão ligada às imposições econômicas, a 
que tanto se opõe Nóvoa. 

AS MARCAS  DA  FRAGMENTAÇÃO DISCIPLINAR DO PASSADO NO 
PRESENTE

Se a escola deve responder a novas e complexas exigências, 
a formação dos docentes tem de confrontar desafios simi-
lares para responder a tão importantes e novas demandas”. 
(PÉREZ GOMÉZ 2010 p. 38)

Nos séculos XIV e XV, universidades desempenhavam importante papel 
social. Reproduziam, no entanto, a dominação e o pensamento clerical, detendo 
a expansão da ciência e formando mão de obra necessária à ordem social vigen-
te, como sói. Transmitia conhecimento através da Astronomia, Física Natural, 
Aritmética e a Geometria, no chamado Quadrivium ou artes reales, ou Gramática, 
Retórica, Dialética, no Trivum ou artes sermocianales, segmentos das chamadas am-
plas e gerais cátedras como Ciência, Medicina e Filosofia. (MONGELLI, 1999; 
RODRIGUES, 2003). A essa forma de ensino foi atribuída a estagnação das ci-
ências até a chegada do século XVI. Advém o Renascimento para apartar as 
“ciências naturais” das universidades. Entre os séculos XV e XVII, grupos social 
e economicamente influentes buscaram uma estrutura cognitiva coerente com 
seus interesses. Assim, a ciência natural empírica era posta à prova. Oferecia, 
no entanto, estrutura cognitiva condizente com a ordem social daquele período 
histórico oferecendo a “chave para a compreensão do homem e da sociedade” 
(BEM-DAVID, 1974, p. 236).

Esse caminho faz nascer disciplinas compartimentadas no século XVII como 
resultado da expansão de trabalhos experimentais e empíricos que resultaram na 
solidificação da ciência da natureza no século XIX. A história intelectual do século 
XIX é marcada pelo “processo de disciplinarização e profissionalização do conhe-
cimento o que significa dizer pela criação de estruturas institucionais permanentes 
[...]” (WALLERSTEIN, 1996 p. 21). Este processo fundamentou-se no fato de que:

A criação de disciplinas múltiplas teve por premissa a crença segun-
do a qual a investigação sistemática exigia uma concentração espe-
cializada nos múltiplos e distintos domínios da realidade um estudo 
racionalmente retalhado em ramos de conhecimento perfeitamen-
te distintos entre si. Essa divisão racional prometia ser eficaz, ou 
seja, intelectualmente produtiva. (WALLERSTEIN, 1996 p. 21)
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Como consequência, a disciplinarização do conhecimento se solidifica com 
a revitalização das universidades no final do século XVIII e início do XIX. As dis-
ciplinas como hoje as conhecemos - Sociologia, História, Geografia, Economia, 
Ciência Política, Antropologia, Ciências da Educação - só ocorrem após 1850, es-
tendendo-se até quase o final da primeira metade do século XX, quando houve a 
institucionalização de disciplinas vinculadas às ciências sociais.

Como consequência, institucionalizou-se a formação de profissionais e da 
pesquisa. Surge, então, número significativo de novas disciplinas que, estruturadas 
pelos princípios do positivismo, sob a tutela da filosofia, desenvolveram-se por 
métodos bem delimitados de abordagem empírica. Já na segunda metade do século 
XX, essas disciplinas, fundamentadas no conhecimento produzido, ligaram-se ao 
mundo da empregabilidade requisitada pelo trabalho urbano, principalmente em 
países cuja economia avançava. Assim, quanto mais os espaços disciplinares se 
tornaram independentes e necessários à remodelação geopolítica e a tecnologia do 
pós II Grande Guerra, mais se especializam e fragmentam.

Tanto que Foucault (2006) afirmou que essas disciplinas fragmentadas se es-
tabelecem como locus de poder, em campo de luta (agonístico) nos quais acontecem 
a disputa por bens simbólicos, adquiridos em troca do saber específico oferecido 
pelos campos de conhecimento fragmentário. Para Foucault, é da dimensão micro 
que emana o poder e não nasce da dimensão macro do Estado. Ou seja, quanto mais 
fragmentado o conhecimento, mais surgiram e surgirão pontos de poder e verdade.

No presente, no entanto, a sociedade, o modus vivendi e o fazer escolar do 
século XXI não podem mais se embasar em paradigmas sem complexidade e frag-
mentários, tais quais os modelos do passado. O mundo e a sociedade se transfor-
maram. Neste novo espaço, o professor não pode ser apenas o transmissor de 
um saber especializado. É preciso partilhar experiências para dar sentido a esse 
mundo e educar o indivíduo, para, citando Alonso Quintas, transformar o “aluno 
em pessoa”, ou seja, é preciso humanizá-lo. Para que isso ocorra, é preciso ensinar 
e aprender e aprender a ensinar. É necessário romper barreiras, fronteiras e ir além. 
Assim, para dar cabo dessas necessidades é que emerge a interdisciplinaridade.

INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSOR

Na segunda metade do século XX, o desenvolvimento de novas disciplinas 
possibilitou a produção de novos espaços de institucionalização política do poder 
e do conhecimento. Isso não impediu a ultra especialização de chocar-se com fron-
teiras disciplinares obrigando a aproximação das disciplinas e, por consequência, da 
necessidade do surgimento do modelo interdisciplinar. 
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É nesse momento histórico da segunda metade do século XX, que o poder 
‘interdisciplinar’ é gerado e cujo conhecimento passa a fazer parte das reflexões 
acadêmicas. Apesar do ainda academicismo, a interdisciplinaridade evidenciou as 
discrepâncias resultantes dos métodos e conteúdos reproduzidos automaticamente 
ad eternum, por meio de professores presos ao preconceito e à intolerância, tão ca-
racterísticos da sociedade do passado, reflexo do “padrão ou nível de consciência 
dos seres que a compõem” (SAMPAIO, 2010, p. 22). 

A despeito do poder emanado pelas pequenas dimensões do conhecimento, 
como afirmou Foucault, a implantação de atividades interdisciplinares buscou supe-
rar a fragmentação do pensar do sentir e do agir “numa tentativa de superação da di-
cotomia existente entre razão e subjetividade [...] vencer as barreiras do individualis-
mo e do utilitarismo e impulsionar para uma nova realidade” (SAMPAIO 2010 p. 22).

À universidade cabe formar professores preparados para enfrentar a com-
plexidade de situações que se alteram pela progressão geométrica imposta pela 
informação. Reproduzir conteúdos não cabe mais neste mundo. Para superar 
isso, o PIBID Interdisciplinar tenta acrescentar à formação dos futuros profes-
sores possibilidades educativas por meio de diferentes projetos contextos e si-
tuações da vida escolar para que se preparem, efetivamente, para lidar com as 
contingências da sala de aula. Para tanto, é preciso que adquiram habilidade de 
“leitura” textual, leitura do contexto social, cultural e educacional para que se 
tornem leitores reflexivos e críticos do mundo e, ao se formarem professores, 
assim procedam com seus alunos. 

Para que isso ocorra, é preciso que o professor (podemos afirmar que isso 
deve ocorrer também nas universidades) dialogue com os alunos,

[...] é preciso escutá-lo conhecer suas expectativas abrir o 
diálogo entre os parceiros da situação educativa [...] para re-
conhecer na diversidade de respostas a riqueza de possibili-
dades evitando julgamentos binários irredutíveis definitivos 
(COSTA, 2003, p. 268-269).

A partir dos resultados desse diálogo, define-se situações, planeja-se ações 
nas quais professores e alunos construirão, modificarão e reformularão conheci-
mentos, atitudes e habilidades. 

A formação docente precisa reconhecer o professor como um profissional 
produtor de saber e de saber-fazer (TARDIF, 2008). Para tanto, os pibidianos do 
Interdisciplinar são estimulados a construir novas propostas formativas que con-
duzam a uma ação docente integral e integradora, que consiga esse professor tra-
balhar com a complexidade e a imprevisibilidade nas relações pedagógicas. Morin 
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(2001) afirma que atuar como professor requer empatia, abertura para ouvir e se 
sensibilizar com o outro. 

O desenvolvimento da ciência tem mostrado que a “realidade” não se dá 
facilmente a conhecer, pois encontra-se no emaranhado das aparências, não nas 
divisões estratificadas (camadas) como propôs Descartes (1983). Conhecer a ver-
dade destas camadas não é suficiente para o afrontamento da complexidade que a 
própria Ciência nos trouxe.

Para dar cabo da complexidade do mundo e da realidade, a interdiscipli-
naridade e a própria transdiciplinaridade geram um sistema epistêmico-teórico-
metodológico capaz de oferecer sentido à vida, isto é, “a integração de todas as 
dimensões da relação humana” (SAMPAIO 2010). 

Na Educação, apenas repensando e atuando de modo abrangente, inves-
tindo no indivíduo para torná-lo um ser humano ético é que criaremos indivíduos 
com capacidade de promover a solidariedade a prática social cidadã.

EXPERIÊNCIAS, PROJETOS, SUCESSOS E MUITA APRENDIZAGEM 
EM CORUMBÁ

O PIBID Interdisciplinar do CPAN é um dos poucos grupos entre os grupos 
nacionais e o único grupo que compõe o PIBID–UFMS a utilizar a interdisciplinarida-
de como ação e prática pedagógica. Parte do princípio que professores em formação 
precisam buscar a própria identidade docente, conscientes do compromisso social de 
formar cidadãos e dos desafios que os esperam. Aos pibidianos, oportuniza o con-
fronto do saber acadêmico com a prática docente e a realidade do contexto escolar.

LITERATURA E INTERDISCIPLINARIDADE

O novo grupo inicia suas atividades práticas, em abril de 2014, sob a coorde-
nação de Karla Nonato (atualmente em licença) e a minha, Elizabeth Bilange, com 
ação única para todos os 25 integrantes do grupo: trabalhar a partir da leitura da 
obra de Malba Tahan, O Homem que calculava, para, em seguida, analisar especifica-
mente o Capítulo III da obra, que trata da divisão dos camelos. 

Esse livro matemático-literário aborda de forma lúdica e interdisciplinar, os 
conceitos matemáticos em situações de comunicação e linguagem. Em primeiro mo-
mento da ação, foram mostradas aos alunos, por meio de gêneros textuais diferen-
ciados e escrita matemática, as muitas possibilidades de abordar situações cotidianas 
envolvendo matemática e língua portuguesa. Foram oferecidas aos alunos da Escola 
JGP, no contra turno, condições para reconhecer o próprio potencial e acrescentar 
novos conceitos para serem incorporados tanto em sua casa, quanto no comércio e 
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na escola. Todo trabalho baseou-se na Teoria Antropológica do Didático (TAD), (SAN-
TOS: 2008) que permite, durante todo tempo envolvido nas ações, revisitar os conte-
údos adquiridos pelos alunos, apresentando novos conceitos e conduzindo o aluno 
às suas próprias conexões entre as disciplinas, temas transversais e a própria vida.

Para tanto, foram utilizadas sequências didáticas com a quais se pode traba-
lhar um ou vários conteúdos de forma diferenciada, seguindo passos que levassem 
o aluno a alcançar um objetivo didático específico, o que tornou o processo de 
aprendizagem mais eficaz. 

Cada ação foi pensada de forma a preparar uma base de conceitos para que 
o aluno pudesse, ao final do processo, realizar a leitura do livro citado, analisar e 
compreender as muitas informações e possibilidades de cálculo que os problemas 
propunham. O conteúdo permitiu que o aluno da escola verificasse seu repertório- 
embora ele próprio não acreditasse que possuísse repertório bastante grande sobre 
os conceitos matemáticos, tanto quanto situações de comunicação e linguagem, 
e que poderia fazer uso desse repertório nas disciplinas envolvidas e também em 
outras, conectando raciocínio lógico, interpretação de texto, cálculo e ortografia.

Ao final dos trabalhos, as histórias foram teatralizadas, com fantoches fa-
bricados pelos alunos, ou dramatizadas por eles próprios, atingindo os objetivos 
de desenvolver a comunicação e oralidade. Conceitos sobre ética, tanto na vida 
pessoal como no comércio, foram muito discutidos. 

Como em toda primeira experiência, houve muito aprendizado, principal-
mente sobre o fato de que toda integração de disciplinas só pode ser bem-sucedida 
se vier marcada, primeiro, pelo diálogo com os alunos em busca de suas necessida-
des e conceitos. É assim que sucede a segunda experiência, já bem mais abrangente 
e focada em trabalhar conceitos e sequências ligadas a temas transversais.

PROJETOS INTERDISCIPLINARES A PARTIR DE TEMAS TRANS-
VERSAIS 

A segunda experiência embasou-se na proposta de trabalhar com projetos, 
oferecida pelas professoras Ana Carolina Teixeira Pinto e Cristiane de Quadros 
(2014), 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 conte-
údo 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; 
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3. Problematização, ou seja, a aprendizagem propriamente dita, o mo-
mento 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 conte-
údos trabalhados; e finalmente 

5. Generalização, retomada de todas as etapas realizadas com o objetivo 
de produzir um produto final que o grupo considere significativo.

O trabalho visou mostrar que vida cotidiana não oportuniza o fragmentar 
da realidade, de modo que a matemática seja tratada de forma alheia aos assuntos 
concernentes à linguagem, haja vista que constantemente se lida com as duas áreas 
de conhecimento. Coube, assim, aos pibidianos do interdisciplinar fazê-las dialogar 
tendo como princípio a necessidade de construir um conhecimento global, que 
capacite o aluno a atuar de forma multifacetada, promovendo a formação de um 
cidadão pleno e consciente. Tentou-se romper o paradigma de que a habilidade 
matemática demanda uma superioridade cognitiva. Assim, por meio de projetos 
interdisciplinares, o letramento passa continuamente expandir as competências e 
possibilidades da leitura de mundo por parte do aluno.

Esta segunda experiência partiu dos temas transversais, desenvolvendo ativi-
dades de forma integrada para romper fronteiras entre as disciplinas e os temas trans-
versais, sem fazer distinção de conhecimento entre Língua Portuguesa e Matemática.

A inovação nessa prática pedagógica constitui em iniciar o processo pelo 
tema transversal para desenvolver os projetos, e não de temas impostos pela escola 
ou Secretaria de Educação, encaixados à força em projetos sem o planejamento 
adequado. A descoberta, por meio do diálogo, de temas transversais que dizem 
respeito às necessidades dos alunos, norteiam os projetos que passam a buscar/
demonstrar/encontrar sentido com e para os alunos, por meio das cinco etapas de 
ensino e aprendizagem já descritas anteriormente.

Acrescente-se a isso o compartilhamento, por parte do pibidiano, de práti-
cas 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.

Foram trabalhados, com sucesso, temas como preconceito, utilização do tempo, 
foco, necessidades criadas pela propaganda, entre outros, como trataremos a seguir.

Um dos projetos executados, o “Projeto tempo” teve como objetivo a reflexão 
dos alunos sobre suas rotinas, como utilizavam o próprio o tempo, qual a importância 
e as consequências do direcionamento que dão para o tempo que possuem.
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O projeto partiu da investigação do conhecimento prévio dos alunos e o reco-
nhecimento/comprovação de suas dificuldades, em um primeiro momento feito por 
meio de observação e depois um bate-papo sobre o assunto. Usou-se, como instru-
mento norteador o texto “O preço da hora” em leitura silenciosa e em voz alta. Em 
seguida, houve discussão sobre o texto e seus aspectos formais. Trabalhou-se assim, a 
interpretação e a análise crítica sobre o que os alunos pensavam e como administravam 
o tempo e se essas atitudes influenciavam nas relações pessoais de maneira geral. Em 
seguida, contextualizou-se o texto com a importância de se saber administrar o tempo 
para que se possa atender todas necessidades pessoais e mais a realização dos sonhos.

Levantaram-se, em seguida, exemplos positivos e negativos obtidos de acordo 
com a maneira que cada um administrou o próprio tempo, inclusive o tempo dos pró-
prios pibidianos. Os alunos, na sequência, falaram sobre o que faziam com seu tempo. 
Para concretizar a sensibilização, pediu-se para que cada um escrevesse no caderno o 
tempo que gastava com cada atividade: o tempo que passavam estudando, navegando 
na Internet entre outras coisas, realizando a soma total em horas e minutos.

A partir daí os alunos discorreram sobre seus sonhos e confrontaram isso com 
a rotina que descreveram para refletir se a rotina estava de acordo com os desejos al-
mejados e se precisava mudar para melhor aproveitar o tempo para alcançar os sonhos.

Só depois dessa discussão, entrou-se com a problematização. Separou-se 
itens principais - dormir, Internet, escola, estudo pessoal, leitura, lazer, atividades 
doméstica e atividades físicas - e, com esses dados de cada aluno, foi mostrado 
como fazer média individual, calcular a média da turma e, ao final, elaborou-se a 
rotina da turma do ano “8º A”. 

Tendo em mãos essa rotina coletiva, elaborou-se o mapa com uma terceira 
rotina criada por todos e considerada ideal para alcançar os sonhos/desejos expos-
tos anteriormente.

Na etapa de sistematização do conhecimento, os alunos foram para a sala de 
tecnologia e fizeram gráficos no Excel comparando as três rotinas: a rotina indivi-
dual, a coletiva e a rotina ideal, refletindo sobre as diferenças entre elas, chegando 
a questões 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, pesquisado na Internet, “Nossa 
maior fortuna”, de Tom Correia (2008), com interpretação dos aspectos formais do 
texto e a relação do texto com o cotidiano. Pediu-se, então, que se falasse sobre a 
importância que o tempo bem utilizado 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 e sobre o que fariam dali para frente.
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Cabe aqui um parêntese para citar o depoimento de uma aluna que emocio-
nou a todos “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.

Finalmente, a generalização para sedimentar o conhecimento, trabalhou-se 
o texto “Circuito fechado”, de Ricardo Ramos, (2014) utilizado para instigar a cria-
tividade dos alunos, descreveram a pessoa do texto, de forma física e psicológica. 
Buscou-se entender que tipo de pessoa que queriam ser e a maneira como deve-
riam(mos) administrar o tempo para atingir o que se deseja. Por fim, escreveram o 
que acharam do projeto, o que aprenderam com o mesmo e quais as sugestões para 
os próximos projetos.

Sob o olhar dos supervisores, outros projetos foram desenvolvidos e serão 
descritos em próxima oportunidade. 

CONCLUSÃO

Em um país em que a educação, na escola e no lar, está muito aquém das 
necessidades efetivas de sobrevivência dos indivíduos, expor o conteúdo contextua-
lizado de forma interdisciplinar conduz o aluno a perceber a estabelecer relação do 
que está sendo estudado com a sua própria vida, seu cotidiano e seu futuro. Por meio 
de ações, das quais as anteriores são apenas dois exemplos, o pibidiano e o aluno da 
escola atuam como partícipes da construção e reconstrução de saberes para que pos-
sam compreender e resolver os próprios problemas sob diferentes pontos de vista.

Um ponto se torna indiscutível: a ação interdisciplinar dos pibidianos10, des-
perta no aluno mais interesse, participação e dedicação na realização das ativida-
des propostas. O que fica muito mais evidente quando se inicia buscando temas 
transversais, que, com matéria diversa das áreas convencionais, trabalham muito 
próximo à subjetividade, o sentido, necessidades éticas e morais. Sua complexidade 
faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para abordá-los. Ao 
contrário, a problemática inerente aos temas transversais atravessa os diferentes 
campos do conhecimento (Brasil, 1997), fazendo com que sejam um excelente pon-
to de partida para trabalhar a interdisciplinaridade independente das disciplinas que 
se pretende fazer dialogar.

Por meio dos discursos orais, presenciados durante as aulas de aplicação dos 
projetos e dos textos finais dos alunos, pode-se afirmar que houve aprendizado 

10 No de 2015, a escola JGP solicitou que os pibidianos do Interdisciplinar atuassem no turno e não mais no contra 
turno, como em 2014, ano do início do projeto.
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pelos alunos e pelos docentes em formação, e o quanto é imenso o valor do que se 
aprende com as descobertas e com o contato com a realidade escolar. Os alunos 
nos lembram, a todo o momento, de que nós professores, em formação ou não, 
estamos diante de histórias de vida em construção.

Estas experiências comprovam que trabalhar e integrar por meio de projetos 
interdisciplinares, partindo dos temas transversais ou da literatura, é muito mais 
produtivo do que o simples oferecimento de conteúdos de forma fragmentada, 
pois a ação interdisciplinar enfatiza a formação geral e não o domínio de técnicas 
e procedimentos específicos. 

Essa formação ideal, segundo os PCNs, poderia ser alcançada com a adoção 
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)
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As Ciências Naturais se caracterizam pela construção de teorias para 
explicações de fenômenos observáveis, remetendo a abstrações, 
bem como por trabalhar com elementos e estruturas que não são 

visíveis e manipuláveis em nível macroscópico. Assim, muitas vezes, lidam com 
entidades que são observáveis apenas com instrumentos apropriados, como os mi-
croscópicos. O ensino dessa matéria deve contemplar abordagens que fomentem 
a transição entre esses aspectos, ou seja, da observação direta e das explicações 
teóricas. Uma das vertentes empregadas é a utilização de modelos tridimensionais 
passíveis de manipulação pelos alunos. 

Considerando que o “termo/significado” de modelo apresenta diferentes 
conotações no ensino de ciências e, conforme Kneller (1980, p. 139), estamos nos 
referindo a um modelo representacional “caraterizado como sendo uma repre-
sentação tridimensional de algo” tais como maquetes e aparatos experimentais 
demonstrativos, considerando, inclusive, as analogias. Segundo Gilbert e Boulter 
(1998, p. 16, exerce a função de um modelo pedagógico “construído e utilizado 
para auxiliar na compreensão de um modelo consensual”, sendo que o modelo 
consensual é “um modelo expresso e que foi submetido à avaliação de um grupo 
social, por exemplo a comunidade científica, e sobre o qual se forma um consenso 
e se atribui mérito”. 

DIDÁTICA PARA USO DE MODELOS FÍSICOS 
TRIDIMENSIONAIS MANIPULÁVEIS NAS 

CIÊNCIAS NATURAIS

Maria Celina Piazza Recena
Nádia Cristina Guimarães Errobidart
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Nas atividades desenvolvidas pelos grupos PIBID da área de Ciências Natu-
rais, relacionadas ao uso de modelos representacionais, a possibilidade de manipu-
lação foi considerada como uma característica imprescindível para o trabalho em 
sala de aula. Por esse motivo, nos referiremos a tais aparatos como Modelos Físicos 
Tridimensionais Manipuláveis - MFTM. Consideramos que os MFTM são analogias 
de modelos teórico ou de estruturas que apresentem dificuldades para sua observa-
ção por serem microscópicas ou muito extensas.

Podemos considerar como exemplos de MFTM, modelos de átomos usados 
para representar moléculas, de forma que um átomo é representado por uma bola 
e as ligações entre eles por hastes rígidas, tais como bolas de isopor e palitos de 
madeira e que são facilmente manipuláveis pelos alunos. Entretanto, se ao repre-
sentar uma molécula colocarmos o modelo em uma caixa de vidro de forma a ser 
exclusivamente observado, não será mais possível aos alunos manipulá-lo.

Levamos em consideração, na aplicação dos MFTM com alunos de ensino 
médio, as reflexões de Glynn et al. (1998) sobre a didática para o uso de analo-
gias.  O autor e seus colaboradores propõe a TWA (Teaching With Analogy), aborda-
gem em que se discute com os alunos as características similares do análogo (estru-
tura do domínio familiar) e do alvo (estrutura do domínio menos familiar referente 
ao conceito científico) e se ressaltam os pontos em que diferem.

Assim, conforme a TWA, no exemplo do uso dos modelos de átomos, a 
estrutura pode ser montada com os ângulos medidos experimentalmente em molé-
culas, o que é uma similaridade a ser destacada entre o “análogo” e o “alvo”, mas as 
ligações entre os átomos não são materiais e fixas, como o palito de madeira, uma 
diferença importante a ser ressaltada.

Nesse capítulo apresentamos algumas reflexões sobre atividades desenvol-
vidas pelos grupos PIBID da área de Ciências Naturais, do campus de Campo 
Grande da UFMS, na abordagem de conceitos, fenômenos e estruturas definidas 
e descritas no âmbito do abstrato, do macroscópico e do microscópio, utilizando 
MFTM. Descrevemos experiências específicas de cada grupo para o estudo das 
fases da Lua e Eclipses, átomos e moléculas e componentes da célula.

Nossa intenção é relatar a dinâmica de organização dos grupos para elabo-
ração de propostas de inserção nas escolas parceiras, refletindo sobre esse proces-
so no âmbito da formação de professores. Especificamente, descrever a constru-
ção dos aparatos utilizados, para fins de reprodução pelos interessados, expondo 
conclusões no sentido de estabelecer o diálogo com a comunidade de educadores 
e educadoras do ensino de ciências para a contínua reflexão sobre a didática em 
sala de aula.
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A DINÂMICA DAS AÇÕES DOS GRUPOS PIBID

As ações desenvolvidas pelos grupos PIBID da área de Ciências Naturais, 
do campus de Campo Grande da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
buscam contribuir para uma formação de professores alicerçada num processo co-
laborativo, na prática reflexiva da ação e sobre a ação, almejando uma aproximação 
entre a pesquisa em ensino e a ação em sala de aula. Esses grupos PIBID são cons-
tituídos por professores dos cursos de formação inicial, professores supervisores 
que atuam no Ensino Básico e os bolsistas de iniciação o que favorece o desen-
volvimento de um projeto coletivo entre escolas de ensino básico e universidades, 
tal como sugerido pelas diretrizes do MEC para a Formação de Professores da 
Educação Básica (BRASIL, 2002).

As ações colaborativas desenvolvidas pelos membros dos grupos PIBID par-
tem de situações reais de sala de aula, valorizando entre outros saberes os relaciona-
dos com a prática docente, dos professores supervisores. Eles são responsáveis por 
identificar as demandas das escolas parceiras e selecionar, com base principalmente 
nos seus conhecimentos sobre o contexto escolar, as propostas didáticas, validadas 
pela pesquisa acadêmica, que serão transpostas, pelos bolsistas de iniciação à do-
cência, para a realidade de suas salas de aula que estão acompanhando nas escolas.

Essas propostas didáticas resultam de uma busca, realizada pelos bolsistas 
de iniciação à docência dos grupos, em revistas das áreas de ensino e de educação, 
com o objetivo de aproximar a pesquisa em ensino do contexto de sala de aula, 
propiciando aos membros do grupo colaborativo momentos de reflexão sobre 
propostas didáticas inovadoras, validadas por pesquisas acadêmicas e a aquisição/
ampliação de conhecimentos teóricos e práticos. Essa aproximação com a pesquisa 
em ensino tem como objetivo secundário, mas não menos importante, auxiliar o 
professor a se assumir como investigador da própria prática resultando na conver-
gência entre teoria e prática e articulação entre pesquisa e ensino no trabalho do 
professor da educação básica.

A RELAÇÃO PESQUISA EM ENSINO E A PRÁTICA DOCENTE

Um dos objetivos das ações desenvolvidas nos grupos PIBID de Ciências 
Naturais (Biologia, Física e Química) é desenvolver nos pibidianos o hábito de utili-
zarem resultados de pesquisas em ensino de ciências como referências bibliográficas 
no processo de transposição didática interna, que realizam antes de explorarem um 
assunto no contexto de sala de aula, ou seja, na elaboração dos seus planos de aula.

Na literatura evidenciamos uma vasta discussão sobre a difícil relação e tam-
bém a integração entre a pesquisa em ensino de ciências e o ensino de ciências no 
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contexto de sala de aula. Santos (2001, p. 11), por exemplo, pontua que a produção 
acadêmica das universidades apresenta reflexos positivos na graduação/cursos de 
licenciatura, apesar de muitos docentes/pesquisadores entendem como desconec-
tadas suas atividades de pesquisa e com as de ensino e, muitas vezes, não utilizando 
nas aulas que ministram a “marca concreta de seus trabalhos na área de pesquisa”.

Esse reflexo da pesquisa em ensino na graduação é fruto da participação dos 
acadêmicos dos cursos de licenciatura nas pesquisas educacionais desenvolvidas 
pelos docentes do curso, como bolsistas de iniciação científica. Esperava-se que os 
futuros professores assim formados utilizassem suas experiências com a pesquisa 
em ensino nas aulas ministradas na Educação Básica. No entanto, muitos deles se 
encaminham para os cursos de pós-graduação e a pesquisa educacional continua 
influenciando muito pouco a prática docente em sala de aula.

Concordamos com Pena e Ribeiro Filho (2008, p. 432) ao afirmarem que:

[...] mesmo com a crescente produção da pesquisa em Ensino de 
Ciências e apesar da ampliação do número de experiências que 
incorporam os resultados das pesquisas do campo educacional, 
tais resultados [...] ainda encontram resistências à sua aplicação 
na prática pedagógica, visto que a prática concreta dos profes-
sores da área ainda é marcada por perspectivas tradicionais de 
ensino e aprendizagem, seja por motivos políticos e econômicos 
da própria educação, seja por problemas na própria formação do 
professor de Ciências.

Consideramos necessária a realização de ações que contribuam para dimi-
nuir a resistência dos pibidianos e professores supervisores à aplicação/adaptação 
das pesquisas educacionais à prática docente e ao contexto de sala de aula.

Com o PIBID temos a possibilidade de trabalhar a pesquisa educacional com 
os acadêmicos dos cursos de licenciatura de forma diferenciada do que ocorre na 
iniciação científica. Elegemos como objeto de estudo conteúdos explorados no 
contexto de sala de aula e propiciamos aos pibidianos uma forma diferenciada de 
participação no desenvolvimento da investigação: não queremos transformá-los 
em pesquisadores, mas propiciar a vivência de um trabalho colaborativo de pesqui-
sa-ação formação entre professores e pesquisadores.

Com essas ações, que buscam a aproximação entre pesquisa em ensino de 
ciências e prática docente, almejamos a formação de um professor capaz de refle-
tir sobre sua prática pedagógica, que seja um consumidor crítico da pesquisa em 
ensino e adquiram o entendimento de que o professor é um produtor de conheci-
mento, capaz de elaborar e desenvolver pesquisas educacionais (ZEICHNER, 1993).
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O PROCESSO COLABORATIVO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Ao planejarmos as ações que serão desenvolvidas pelos grupos PIBID de Ci-
ências elencamos um conjunto de objetivos de formação com dimensões didática, 
gestão de classe e sociopolítica. A primeira está associada ao desenvolvimento de 
habilidades vinculadas a apresentação de sugestões planejamento do grupo, auto 
avaliação da atuação docente, produção de material didático-pedagógico, utiliza-
ção de recursos e estratégias de ensino, planejar e ministrar aulas compartilhadas 
a partir do referencial teórico adotado pelo grupo PIBID. A segunda compreende 
a motivação de dos alunos, o gerenciamento de conflitos no contesto de sala de 
aula, a percepção das dificuldades dos alunos e fatores que influenciam as mesmas. 
Por fim, o desenvolvimento de habilidades relacionadas com a compreensão dos 
processos sociopolíticos que moldam o espaço escolar, a partir de momentos de 
reflexão coletiva, que direcionam os pibidianos a um posicionamento frente as 
questões e temas de natureza sociopolítica ou socioculturais.

Esses objetivos vinculados às ações dos grupos PIBID de Ciências Naturais 
almejam a formação de um perfil de professor, para além dos saberes científicos 
de sua área de conhecimento (Biologia, Física e Química), propiciando o desenvol-
vimento de competências e habilidades didáticas e pedagógicas que consideramos 
inerentes à profissão docente11.

Esse perfil de professor, para além dos saberes científicos, espe-
cíficos da área de conhecimento a que o professor se encontra 
vinculado, deve incluir uma série de competências didácticas e 
pedagógicas inerentes à função docente que permitam não só re-
correr a métodos de ensino e aprendizagem mais construtivos e 
mais centrados no trabalho em equipa, mas também desenvolver 
acções que respondam aos problemas éticos e às diferenças que 
ainda persistem no interior de muitas salas de aula. Nesse leque 
de competências, devem ainda ser tidas em conta destrezas que 
permitam aos docentes explorar oportunidades fornecidas pelas 
novas tecnologias, fazendo delas um recurso para engendrar for-
mas de aprendizagem mais individualizada, bem como as que per-
mitam desenvolver atitudes investigativas, aqui vistas como meio 
de actualização e aprofundamento de conhecimentos, de reflexão 
sobre o trabalho desenvolvido, de tomadas de decisão, de reso-
lução de problemas e de desenvolvimento profissional contínuo 
(VEIGA SIMÃO et al, 2009, p. 63).

11 Nas transcrições, a redação original dos textos é mantida.
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Para auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades didáticas 
consideradas importantes para a formação do perfil profissional do pibidiano algu-
mas das ações desenvolvidas pelos grupos PIBID são desenvolvidos em equipes ou 
grupos colaborativos. A constituição desse grupo é resultante da própria estrutura-
ção do PIBID: um coordenador (docente do curso de licenciatura), bolsista super-
visor (professor do Ensino Básico) e bolsistas de iniciação à docência (acadêmicos 
dos cursos de Licenciatura).

Consideramos os bolsistas supervisores dos subprojetos PIBID da área de 
Ciências peças fundamentais nesse processo de formação do perfil dos pibidianos, 
futuros professores. Eles são conhecedores dos problemas e diferenças presentes 
em sala de aula, dada sua vivência diária lecionando as disciplinas específicas da área 
de conhecimento (Biologia, Física e Química), e na equipe ou grupo colaborativo 
PIBID, são os representantes do saber prático presente no contexto de sala de aula.

As ações desenvolvidas nesse processo colaborativo grupos PIBID propi-
ciam aos bolsistas de iniciação à docência refletirem sobre os problemas e dificul-
dades presentes no contexto de sala de aula e, amparados pela vivência dos demais 
professores que participam do grupo, vislumbrando alternativas para solucionarem 
as mesmas muito antes de as vivenciarem como professores regentes. Aos profes-
sores supervisores a participação no grupo PIBID propicia um tipo de formação 
continuada no qual, tem oportunidade de participar de ações/atividades “[...] for-
mais e informais indutoras de processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento 
do seu pensamento e da sua acção e, sobretudo, do seu compromisso profissional” 
(VEIGA SIMÕES et al, 2009, p. 66).

O processo colaborativo assumido pelos grupos PIBID de Ciências está an-
corado na reflexão coletiva das etapas de seleção, planejamento e avaliação da in-
tervenção, “[...] na análise e observação conjunta das situações concretas da acção 
docente; na procura colaborativa de mais informação, geradora de novo conheci-
mento profissional e na realização de acções de ensino em formato partilhado” 
(VEIGA SIMÕES et al, 2009, p. 66). Isso favorece a formação inicial dos bolsistas de 
iniciação à docência, o aprimoramento profissional dos supervisores e coordenado-
res e, por consequência a melhoria do ensino de ciências no contexto de sala de aula.

Especificamente, as ações dos grupos PIBID de Ciências Naturais buscam 
desenvolver/aprimorar, por meio do processo colaborativo, habilidades didáticas 
associadas ao “[...] planejar o desenvolvimento das aulas, ou seja, propor uma 
sequência a priori de atividades coerentes com a representação das capacidades 
dos estudantes e com as metas a serem atingidas [...]” e após a discussão coletiva 
do plano finalizado, “[...] conduzir as aulas de maneira eficaz, adaptando conti-
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nuamente e ‘on-line’ o planejamento às respostas concretas dos estudantes [...]” 
(VILANI e PACCA, 1997, p. 4).

Nessa etapa de planejamento colaborativo os pibidianos juntamente com os 
professores supervisores e coordenadores definem a quantidade de aulas necessá-
rias para a abordagem do conteúdo, as estratégias didáticas que serão utilizadas e 
os MFTM que serão elaborados/adaptados. Essas aulas são conduzidas de forma 
compartilhada (um pibidiano assume a regência juntamente com o professor su-
pervisor e outros dois pibidianos, posicionados em diferentes pontos da sala de 
aula realizam a observação do processo).

Ao final de cada intervenção no contexto de sala de aula, realizamos uma 
interação dialógica entre pibidianos regentes e observadores, professores supervi-
sores e coordenadores, buscando refletir sobre os aspectos positivos e negativos 
identificados por cada um dos membros do grupo para chegar a um consenso 
sobre o que necessita ser alterado para uma nova intervenção.

Essas ações formativas assumidas pelos grupos estão alicerçadas no conhe-
cimento pedagógico do conteúdo e no processo de raciocínio e ação pedagógica, 
propostos por Shulman (1987) e posteriormente discutidos por Salazar (2005), Mar-
con, Graça e Nascimento (2011) e Montenegro e Fernandez (2015).

Ao refletirem sobre as discussões evidenciadas na literatura sobre o conhe-
cimento pedagógico do conteúdo esses autores afirmam que

Essas pesquisas permitem reconhecer o conhecimento peda-
gógico do conteúdo como aquele que o estudante-professor 
utiliza para, a partir dos seus objetivos, da realidade dos alu-
nos e das características do contexto de ensino e aprendizagem, 
convocar, gerir e fazer interagir os conhecimentos da base de 
conhecimentos para o ensino, visando à adaptação, à transfor-
mação e à implementação do conhecimento do conteúdo a ser 
ensinado, de modo a torná-lo compreensível e ensinável aos 
alunos. Percebe-se que, ao ser confrontado com dilemas e si-
tuações-problema, o conhecimento pedagógico do conteúdo 
desencadeia uma sequência de tarefas que, em conjunto com 
diferentes momentos de reflexão, encaminha tanto ao alcance 
dos objetivos da prática pedagógica quanto à aprendizagem dos 
alunos (MARCON, GRAÇA e NASCIMENTO, 2011, p. 262-263).

O conhecimento pedagógico do conteúdo seria então muito mais do que o 
conhecimento específico da área de Ciências, aquele que os acadêmicos/pibidianos 
dos Cursos de Licenciatura em Biologia, em Física e em Química estudam na maio-
ria das disciplinas da graduação. Ele seria “[...] um tipo de conhecimento adquirido 
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na prática de professores em sala de aula [...] refere-se à interseção entre conteúdo e 
pedagogia”. O domínio desse conhecimento é o fator principal que distingue o es-
pecialista da matéria do professor. (MONTENEGRO e FERNANDEZ 2015, p. 253).

O desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo de um pro-
fessor ocorreria segundo o Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA) pro-
posto originalmente por Shulman, adaptado por Salazar e traduzido por Fernandez 
(Figura 1). Ele representa um processo dinâmico e cíclico de reflexão e ação do-
cente.

FIGURA 1 - Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA) proposto por Shul-
man (1987) e adaptado por Salazar (2005)

FONTE: MONTENEGRO e FERNANDEZ 2015, p. 255.

A etapa de reflexão indicada no esquema da Figura 1 é pontuada na litera-
tura como fundamental para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do 
conteúdo em um processo de formação, inicial ou continuada.

A ideia de que, para o desenvolvimento do seu trabalho, o professor deve 
atuar segundo o processo de reflexão crítica sobre sua prática emerge como uma 
força central e inseparável que argumenta a favor e fornece um caminho a se pen-
sar sobre o profissional como um produtor de seus conhecimentos. É também 
esse processo de reflexão crítica sobre a prática que pode levar à construção do 
professor como um profissional autônomo. Somente ao se libertar de modelos 
e receitas prévias postuladas para o ensino, e por meio da criação de seu pró-
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prio modelo de ensino, é que o professor se liberta para atuar como profissional 
(MONTENEGRO e FERNANDEZ 2015, p. 256, grifo nosso).

No PIBID das áreas de Ciências Naturais nossas ações reflexivas no grupo 
colaborativo almejam contribuir para a formação de um professor como “produtor 
de seu conhecimento”. Os professores supervisores são fundamentais nesse pro-
cesso de construção dos conhecimentos, partilhando as experiências vivenciadas 
no enfrentamento dos problemas reais de sala de aula.

Assim conforme os pressupostos assumidos pelos grupos para a formação 
de professores e levando em consideração a didática para o ensino para uso de mo-
delos físicos tridimensionais manipuláveis nas ciências naturais, foram desenvolvi-
dos trabalhos específicos na Biologia, Física e Química, que passamos a descrever.

BIOLOGIA

O grupo PIBID Biologia buscou a produção de MFTM com a utilizando 
de materiais de fácil acesso às escolas, preferencialmente recicláveis, considerando 
Temas Transversais e textos de apoio científico/pedagógico, como o Guia Didático 
para a aplicação das atividades, bem como Guia de Orientações para solucionar as 
dificuldades detectadas na aplicação das atividades.

As atividades se iniciaram em 2014 com o estudo da legislação que funda-
menta o ensino de Ciências e Biologia. Neste sentido, os licenciandos buscaram in-
formações nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curri-
culares Nacionais das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Nesses 
documentos encontramos que o professor deve: “Reconhecer, utilizar, interpretar 
e propor modelos explicativos para fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológi-
cos” (Brasil, 2000, p. 39), enquanto o aluno, mediante a aplicação dos respectivos 
conteúdos de Biologia, deverá ser capaz de:

[...] interpretar e utilizar modelos para explicar determinados pro-
cessos biológicos, como o transporte de nutrientes através das 
membranas celulares, a organização do código genético, a du-
plicação do DNA, a transcrição do RNA e a síntese de proteínas. 
Desenvolver modelos explicativos sobre o funcionamento dos 
sistemas vivos como as trocas realizadas pelas células e pelos or-
ganismos, a obtenção e a circulação de nutrientes nos animais e 
nos vegetais [...]. (BRASIL, 2000, p. 39).

A cada ciclo de atividades são feitas reuniões de planejamento, com todos 
com membros do grupo: coordenadora, licenciandos e supervisores. É dos super-
visores que parte a demanda dos conteúdos a serem trabalhados em cada bimestre, 
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pois acreditamos que a experiência dos professores da escola é fundamental para o 
desenvolvimento de MFTM e outras atividades com efetiva aplicação no processo 
de ensino.

Em um segundo momento, os licenciandos se organizam em duplas ou trios e 
buscam na literatura o embasamento para a produção dos MFTMs ou outras ativida-
des. Nesta fase é feito um levantamento do que existe publicado sobre o conteúdo em 
questão e se esse material atende as especificidades da escola parceira e/ou das turmas. 
A seguir, os grupos começam a montar os MFTMs /atividades sugeridas pelos pro-
fessores, além do Guia Didático e Guia de Orientações ou Roteiros de Aulas Práticas.

A etapa seguinte é a socialização dos materiais produzidos. Cada uma das 
duplas ou trios apresenta o seu protótipo de MFTM ou aula prática para o restante 
do grupo, incluindo os professores supervisores e a coordenadora. A apresentação 
simula uma aula na escola, e todos os membros do PIBID Biologia podem, e devem 
fazer perguntas e tirar dúvidas. Após a apresentação os guias e roteiros são lidos por 
todos e inicia-se a fase de observações e sugestões ao grupo que apresentou. Nesta 
fase é comum convidarmos professores do curso de Ciências Biológicas – Licencia-
tura, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos para participarem das reuniões.

Desde o início é deixado claro aos licenciandos que essas apresentações são 
fundamentais para diminuir o abismo existente entre o que é planejado e o que pode 
efetivamente ser posto em prática em sala de aula, e que as críticas devem ser feitas 
e recebidas de forma construtiva, assim, podemos sempre aprender com a experi-
ência dos professores supervisores, sem deixar de levar em conta a experiência dos 
licenciandos enquanto alunos que passaram pela Educação Básica e vivenciaram 
diferentes didáticas ao longo dos anos. Além disso, é a oportunidade de reconhecer 
os níveis de aprofundamento dos conteúdos abordados, uma vez que os licencian-
dos estão acostumados aos amplos detalhes discutidos nas disciplinas da graduação.

Após essa fase, as duplas/trios voltam ao laboratório para melhorar os 
MFTMs e/ou outras atividades, que ao final são apresentadas ao grupo para a 
aprovação da coordenação. O próximo passo é a aula compartilhada!

Durante todo o processo de preparação dos materiais os licenciandos, super-
visores e coordenação estão em contato diário, via e-mail, redes sociais e aplicativos 
de mensagens, com uso de áudio, vídeo e imagem, o que torna o possível acompa-
nhar o que os professores estão trabalhando em suas aulas e definir em conjunto o 
melhor momento de aplicar a atividade proposta: na introdução do conteúdo, no de-
senvolvimento, no fechamento, como revisão ou como recuperação após a avaliação.

Durante a aplicação da atividade, os licenciandos estão em constante super-
visão e não devem ser deixados sozinhos na sala de aula ou laboratório. Entretanto, 
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eles são responsáveis por toda organização da sala/laboratório, antes e depois da 
aula, além de desenvolverem habilidades para lidar com os adolescentes de forma 
responsável e respeitosa, mantendo a ordem e, ao mesmo tempo, criando situações 
propícias ao aprendizado dos alunos, incentivando-os e motivando-os a participa-
rem das atividades, bem como respondendo a dúvidas e acolhendo sugestões.

Uma das fases mais importantes é a que vem depois da aula compartilhada: 
a socialização das experiências em sala. Neste momento é possível discutir a prática 
docente e também comparar as expectativas em relação à atividade preparada com 
a realidade, como nos casos em que o MFTM ou a aula prática não desperta nos 
alunos a empolgação esperada, assim como a grande receptividade e participação 
dos alunos em atividades consideradas mais simples. Outro ponto que sempre é 
levantado pelos licenciandos é a diferença que existe entre as turmas, seja entre 
professores diferentes, seja do mesmo professor, umas são muito participativas, en-
quanto outras não. Neste ponto, existem algumas sondagens entre os professores 
a respeito da atitude da turma estar refletida nas notas de uma forma geral, o que 
ainda pretendemos pesquisar.

A troca de experiências sobre as aulas compartilhadas sempre gera muitas 
discussões, algumas duplas/trios relatam dificuldades em determinados conteúdos 
ou com determinadas turmas, enquanto outros grupos não vivenciam a mesma 
condição. Tentamos encontrar o que pode ter havido e a forma como cada grupo 
procedeu em suas aulas e que pode ter feito diferença na percepção de individual. 
Além disso, é discutido sobre como eram as aulas quando os licenciando estavam 
no Ensino Básico e também como os referenciais teóricos tratam as questões le-
vantadas por eles. O subsídio das disciplinas do eixo pedagógico do curso é funda-
mental para o desenvolvimento crítico de nossos licenciandos.

Uma das demandas apresentadas pelos professores foi a célula e seus com-
ponentes, por se tratar de conceitos abstratos e em nível microscópico, o que difi-
culta o entendimento dos alunos. Levando em consideração que a escola parceira 
não dispõe de microscópio, assim como a maioria das escolas, ficou decidido que 
seriam construídos dois MFTMs, um representando uma célula típica animal e ou-
tro representando uma célula típica vegetal.

Associado aos MFTMs das células, foi produzido um jogo para promover a inte-
ração entre os alunos e para que a atividade não se limite à contemplação dos modelos. 
Para a confecção dos MFTMs e do jogo foram utilizados vários materiais, como isopor, 
EVA colorido, papel cartão, massa de biscuit para modelagem de estruturas, velcro, pa-
litos, tinta, entre outros. Buscou-se ao máximo manter as proporções de tamanho entre 
as estruturas e arranjá-las de uma maneira que permitisse o manuseio pelos alunos.
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FIGURA 1 – Modelo físico tridimensional manipulável representativo de células 
animal e vegetal.

Houve grande preocupação com uso de analogias, pois os alunos poderiam 
pensar que células são estáticas como apresentado nos modelos, a despeito da pos-
sibilidade de manipulação das peças/organelas. Os alunos responderam positiva-
mente às atividades propostas e interagiram com o MFTM, além de se sentirem 
estimulados pelo jogo associado ao material.

O processo de produção dos MFTMs das células e outras atividades foram 
apresentadas no III Encontro do PIBID - UFMS 2014, e pode ser encontrada no em 
http://www.PIBID.ufms.br/Encontro_2014/resumos.html.

FÍSICA

O trabalho aqui relatado é o resultado de um processo colaborativo, entre 
licenciandos e professores que atuam na formação inicial e na educação básica, mem-
bros e colaboradores de um subprojeto PIBID de Licenciatura em Física. Relatamos 
etapas do processo associado ao planejamento de sequência de ensino elabora para 
amparar a utilização de um MFTM usado para explorar as Fases da Lua e Eclipses, 
no primeiro ano do ensino médio, em uma das escolas públicas parceiras do projeto.

Buscamos enfatizar em todas as ações do grupo PIBID-Física que para ser 
professor são necessários saberes específicos, tão ou mais importantes que os sa-
beres conceituais associados às disciplinas que lecionam e que as pesquisas da área 
de ensino podem ser transpostas/adaptadas para o seu contexto de sala de aula.

A fase inicial de todas as ações realizadas pelo grupo é precedida por uma 
discussão coletiva sobre o contexto escolar e suas demandas, tomando como refe-
rência principal a experiência profissional do professor regente.

Após uma dessas discussões é que decidimos pela produção de MFTM para 
utilizarmos na abordagem conceitual do conteúdo de Gravitação, no primeiro ano 
do Ensino Médio. Segundo os professores, é o conteúdo que mais apresenta dificul-
dades para explorar no 1° ano, pela falta de material pedagógico e tempo, visto que é 
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o último conteúdo listado no referencial curricular para abordagem no bimestre. Ne-
nhum dos dois supervisores do PIBID tinha abordado o conteúdo no ano anterior.

Decidiu-se, também, que não bastava a utilização do MFTM em uma única 
aula e que era necessária a elaboração de uma sequência de ensino de, pelo menos, 
três aulas para que antes da aula experimental demonstrativa os alunos discutissem 
conceitos que seriam explorados com o aparato. Iniciou-se então as etapas que 
antecedem a todo o planejamento da sequência de ensino, que seria desenvolvida 
na escola, na forma de aulas compartilhadas: todos os membros do grupo colabo-
rativo realizam uma pesquisa bibliográfica em periódicos da área de ensino e/ou 
educação e bancos de teses e dissertações. 

O objetivo da pesquisa bibliográfica é identificar trabalhos que apresentas-
sem discussões relacionadas a proposições de intervenção em sala de aula, utiliza-
ção de ferramentas tecnológicas como vídeos, softwares e simulações e proposi-
ções de atividades experimentais, associados ao conteúdo que seria explorado. 

Priorizamos esse tipo de ação no grupo PIBID-Física, pois entendemos 
como necessária a promoção de uma aproximação entre pesquisa na área de ensino 
e prática docente. Entendemos que tal aproximação é resultado de um hábito que 
precisamos cultivar nos futuros professores, para que quando em ação no contexto 
escolar, façam uso de artigos da área de ensino como fonte de referência para rea-
lizarem a transposição didática interna (ERROBIDART, 2010).

Considerando esse entendimento, iniciamos a busca e a catalogação de arti-
gos científicos. Buscando a análise de uma expressiva quantidade de artigos, cada 
membro do grupo colaborativo inseriu o material identificado em sua busca em 
uma pasta compartilhada, para visualização dos demais e, dessa forma, evitar du-
plicidade de trabalhos e avaliação dos trabalhos como um todo. 

Dessa forma, iniciou-se o processo colaborativo para a escolha das estraté-
gias de ensino, ferramentas tecnológicas e aparatos experimentais que seriam re-
produzidos/adaptados para as ações na forma de aulas compartilhadas, exploran-
do o conteúdo de Gravitação Universal.

Após avaliação individual de todos os trabalhos, o grupo reuniu-se para dis-
cutir sobre as possibilidades catalogadas, pontuando pontos positivos e negativos 
de cada proposta, considerando o contexto de sala de aula, para o qual seriam 
transpostas. A opinião dos professores foi o fator que mais influenciou na seleção 
dos trabalhos que orientaram essa transposição didática interna, pois estão inseri-
dos no contexto escolar há mais tempo, conhecem a demanda escolar. 

Considerando as dificuldades pontuadas pelos professores para a aborda-
gem do conteúdo relacionado a Gravitação Universal, no primeiro ano do ensino 
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médio, o grupo decidiu que seria necessário elaborar pelo menos uma abordagem 
teórica/conceitual que auxiliasse na discussão conceitual que seria realizada na aula 
utilizando o aparato experimental. Considerando isso, decidiu-se pela elaboração 
de três aulas: uma discutindo concepções dos alunos; outra para abordagem con-
ceitual utilizando vídeos e simulações e, por fim, uma utilizando um aparato expe-
rimental simples, para discutir as fases da lua e eclipses.

Considerando a possibilidade de utilizar a história da ciência para discutir/
identificar possíveis concepções alternativas sobre as fases da Lua tomou-se como 
referência os resultados obtidos por Iachel, Langhi e Scalvi (2008), que apresen-
tam uma discussão de concepções identificadas em alunos de ensino médio sobre 
o tema e uma abordagem conceitual significativa. Para elaborar a aula expositiva 
empregando aspectos evolutivos da história da ciência, tomou-se como referência 
o trabalho de Daniel (2011). Ele apresenta uma síntese que se inicia no desenvol-
vimento da concepção heliocêntrica de Copérnico, passando pelas contribuições 
de Johannes Kepler e Tycho Brahe sobre as leis do movimento planetário, as des-
cobertas telescópicas de Galileu Galilei, a proposição da nova filosofia da natureza 
por Descartes e sua filosofia mecanicista até Isaac Newton e suas primeiras ideias 
sobre o movimento orbital e a Gravitação Universal.

Na segunda aula, para amparar as discussões conceituais sobre o movimento 
de rotação, translação e precessão da Terra, as fases da Lua, a formação dos eclipses 
solar e lunar e explicar as estações do ano, selecionamos numa página que disponi-
biliza trechos de vídeos (animações gráficas) utilizados num planetário (Figura 2).

FIGURA 2 – Ilustração das animações gráficas usadas na aula expositiva a) As fases 
da Lua; b) Eclipses lunar e solar; c) Órbitas da Lua e da Terra ao redor do Sol; d) O 
movimento da Terra e as estações do ano.

FONTE: http://www.mogi-vice.com/Pagine/Downloads.html

Finalmente, na terceira aula, fizemos uso do nosso MFTM para discutir 
com os alunos as fases da Lua e eclipses, concebido a partir de uma adaptação de 
um aparato experimental proposto no artigo intitulado As fases da Lua numa caixa 
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de papelão (SARAIVA et. al., 2007), construído com papelão e bolinhas de isopor 
(figura 3a). Segundo os autores:

A elaboração de materiais didáticos que permitam substi-
tuir o exercício da abstração pela visualização de um mode-
lo concreto pode ser um auxiliar importante na aprendiza-
gem. Além de facilitar a compreensão do assunto, a manipulação, 
pelo aluno, de modelos elaborados para tentar descrever o com-
portamento da natureza, estimula-o a envolver-se mais com o 
assunto e a portar-se de maneira mais ativa na construção de seu 
próprio conhecimento. (SARAIVA, et al, 2007, p. 10, grifo nosso).

Ao descreverem o aparato experimental, os autores salientam que além da 
vantagem de empregar materiais de baixo custo, ele não necessita de um ambiente 
escuro para visualização das fases da Lua, podendo ser utilizado em salas de aula 
que não tenham cortinas nas janelas. Esse foi o diferencial, em comparação com 
outras propostas evidenciadas na literatura, nas quais a realização de uma atividade 
experimental em um ambiente com luminosidade exigiria um pouco de abstração, 
por parte dos alunos, para visualização do fenômeno.

Muitas foram as tentativas de construir o aparato com caixas de papelão, 
pintadas com tinta preta, tal como os autores propunham e também as dificulda-
des enfrentadas pelos pibidianos. A reprodução da caixa exigia certas habilidades 
manuais para cortar, colar, pintar e fixar as bolinhas de isopor e esse foi o principal 
problema: os primeiros protótipos construídos com caixas de papelão, não ficaram 
exatamente redondos e com visual bonito.

FIGURA 3 – a) Ilustração do aparato experimental para abordagem das fases da 
Lua. b) Aparato experimental elaborado pelo grupo colaborativo.

 
FONTE: (SARAIVA et al, 2007, p. 22);
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Após algumas tentativas frustradas com as caixas de papelão um dos mem-
bros do grupo, que trabalha com artesanato, sugeriu a substituição do material por 
borracha EVA de 5mm espessura, na cor preta (figura 3b). Isso propiciaria uma 
melhora significativa no visual do MFTM pois não seria necessária a pintura da caixa 
e ela realmente ficaria redonda/cilíndrica. Além disso, evitaríamos problemas como 
amassar o aparato durante o transporte para a escola e de uma sala para outra.

Posicionando uma lâmpada na extremidade para entrada de luz e posicio-
nando os olhos nos orifícios dispostos na parte superior da caixa evidenciamos as 
imagens apresentadas na figura 4.

FIGURA 4 - Imagens das fases da Lua, visualizadas com o aparato experimental - 
a) lua nova; b) lua crescente; c) lua cheia e d) lua minguante.

QUÍMICA

No planejamento das atividades do grupo PIBID-Química, no ano letivo de 
2014, o supervisor apresentou uma situação nova na escola – a participação de dois 
alunos surdos no primeiro ano do Ensino Médio. Ele manifestou a necessidade 
de um trabalho de inclusão dos mesmos, pois observava que, embora estivessem 
juntos com os demais alunos em sala de aula, o mesmo não ocorria nos intervalos. 
Como tais alunos são acompanhados por intérpretes, essa mediação, embora opor-
tuna e adequada, de certa forma os afastava do convívio mais próximo dos colegas.

A estratégia do grupo, para o delineamento de uma proposta adequada para 
a escola, iniciou com o reconhecimento da falta de conhecimentos sobre uma pos-
sível didática para surdos.

Nesse sentido, foi consultada bibliografia específica da área de Educação 
e Ensino de Química buscando experiências com alunos surdos. Elegemos para 
estudo o artigo “Aula de Química e Surdez: sobre Interações Pedagógicas Mediadas pela 
Visão”, publicado na revista “Química Nova na escola” (PEREIRA et al., 2011). A 
dinâmica consistiu em leitura prévia individual e posterior discussão em grupo com 
destaque dos aspectos considerados mais relevantes.
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O aspecto mais surpreendente, para todos, foi o relato dos autores sobre 
o desempenho dos alunos surdos em um teste de conhecimentos sobre o tema 
“separação de misturas”. Foi verificado que o desempenho dos alunos foi melhor 
quando os autores substituíram as questões objetivas por outras, de mesmo teor, 
mas que apresentavam desenhos dos processos e materiais mencionados. O co-
mentário em relação a essa observação remetia a uma característica dos indivíduos 
com dificuldades auditivas, que é a importância da interação visual. No artigo, os 
autores relatam diversas estratégias baseadas em materiais com desenhos e repre-
sentações e defendem que:

[...] essa estratégia visual de apresentação do conhecimento 
pode representar uma alternativa para o estabelecimento do 
elo entre pensamento concreto e pensamento abstrato, ou seja, 
uma alternativa para aquisição e internalização de conceitos 
químicos para os alunos surdos, e também, admitindo ensi-
no-aprendizagem como processo de “mão dupla”, aquisição e 
internalização de algumas premissas da cultura surda para os 
professores (PEREIRA et al.,2011, p.54)

Diante do reconhecimento, pelo grupo de alunos, supervisor da escola e 
coordenador de área, de que havia conhecimentos sobre o tratamento didático com 
surdos que precisávamos nos apropriar para delinear uma proposta para a escola, 
continuamos nossa busca por uma melhor formação para tal. Contatamos o Cen-
tro de Atendimento ao Surdo – CAS, ligado à Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de Mato Grosso do Sul e um dos responsáveis pelas atividades de formação 
com os intérpretes ministrou uma palestra sobre as diferenças na aprendizagem 
de surdos e não surdos e as abordagens pedagógicas desenvolvidas no CAS. Nessa 
ocasião, foi desenvolvido um debate, e contamos com a participação da intérpre-
te da escola, que trabalharia conosco e com os alunos surdos. Essa atividade foi 
aberta aos alunos e professores do curso de Licenciatura em Química. Houve um 
debate produtivo e as primeiras propostas de atividades na escola foram expostas 
e discutidas em relação a adequação e a viabilidade. A inserção do especialista do 
CAS e da intérprete foram fundamentais para a reflexão do grupo sobre a própria 
formação como professores.

Em seguida, no decorrer das reuniões, foi decidido que seria utilizado um ma-
terial já elaborado pelo grupo, mas adaptando-o de forma a torná-lo autoexplicativo 
e com muitas figuras que remetessem aos tópicos de química em estudo. Esperava-se 
contemplar aspectos visuais direcionados aos alunos surdos e que sua independência 
do intérprete. Ou seja, que sua leitura fosse suficiente para o entendimento. Dessa 
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forma, pretendíamos propor trabalhos em duplas aos alunos dispensando o intérpre-
te de Libras e oportunizando a interação entre alunos surdos e não surdos.

Princípios fundamentais da Química foram os conteúdos curriculares abor-
dados, e uma das características desse tema é ter como base a concepção de átomo 
no sentido de unidade fundamental da matéria, concepção de Dalton. Embora 
atualmente a definição de átomo aceita cientificamente tenha outras características, 
para fins de conceitualização de substâncias e misturas são admitidas tais concep-
ções e decorrem daí representações pertinentes.

A abordagem das concepções/ modelos atômicos é um tema recorrente no 
ensino de Química, pois remete ao campo teórico, abstrato que fundamenta as explica-
ções de observações de fenômenos. Assim, é possível acompanhar uma reação química 
por meio de observação de mudanças físicas observáveis ou que possam ser medidas 
e que caracterizem uma transformação química. Entretanto, a explicação para o fenô-
meno remete às teorias e aos modelos pertinentes. Assim, é necessário um modelo de 
átomo que estruture conceitos fundamentais como molécula, substância e mistura.

Os MFTM representam uma alternativa para atividades que busquem a es-
truturação de conceitos que se fundamentam no campo teórico, pois a analogia 
utilizada pode contribuir para a formação dos mesmos.

O modelo foi elaborado em função da releitura do artigo “Uma proposta di-
dática para a elaboração do pensamento químico sobre elemento químico, átomos, 
moléculas e substâncias”, publicado na revista “Experiências em Ensino de Ciên-
cias” (WARTHA et al., 2010). Os autores relatam uma proposta didática baseada 
na utilização de clipes de papel como modelo de átomos e a avaliação do trabalho 
sugere que houve uma elaboração mais adequada para os conceitos abordados.

O material elaborado pelo grupo PIBID-Química, baseado na proposta de 
representação de átomos por clipes, foi composto por um caderno de atividades 
e conjuntos de clipes de papel, de diversas cores. Foi constituído um “kit”, acon-
dicionado em uma caixa de plástico, com 10 conjuntos do material, para serem 
utilizado em grupos de dois ou três alunos.

A aplicação do material em sala de aula, em duas turmas, com alunos surdos 
e ouvintes, indicou que a proposta favoreceu a interação entre os participantes e 
a construção de conceitos. Foi possível a integração dos alunos surdos com seus 
colegas sem a intervenção da intérprete.

Os alunos do grupo PIBID, apresentaram a proposta no III Encontro do 
PIBID - UFMS, com o título: “Material didático impresso sobre conceitos básicos 
de química para inclusão de alunos do ensino médio com deficiência auditiva” 
(http://pibid.sites.ufms.br).
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FIGURA 5 - Alunos interagindo com “modelos físicos tridimensionais manipulá-
veis” de átomos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Os grupos PIBID da área de Ciências Naturais, do campus de Campo Gran-
de da UFMS, vêm delineando as intervenções nas escolas parceiras conforme uma 
dinâmica que consiste em: 

i. Identificar a demanda da escola;
ii. Realizar uma busca na literatura por relatos de pesquisas que “dão conta 

da demanda”.
iii. Apresentar o resultado das buscas aos professores supervisores e de-

mais colaboradores;
iv. Discutir opções de intervenção, elaborar a proposta;
v. Aplicá-la; e 
vi. Refletir sobre as contribuições para os alunos do ensino médio.
Na opinião de coordenadores de área, supervisores e alunos bolsistas, a di-

nâmica é adequada para a formação dos alunos, conforme os pressupostos assu-
midos para a formação inicial de professores, pois propicia o conhecimento da 
realidade das escolas e de pesquisas e propostas didáticas que buscam contribuir 
em situações de ensino. 

Cada proposta elaborada apresenta peculiaridades respectivas à área de co-
nhecimento, conteúdo e perfil da escola. Com relação a elaboração de “Modelos 
físicos tridimensionais manipuláveis - MFTM” e a aplicação em sala de aula, obser-
vou-se que propiciou reflexões e conhecimentos em relação à epistemologia das 
ciências, familiaridade com a literatura voltada ao ensino, noções de pesquisa em 
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ensino e o exercício de elaboração de divulgação científica na forma de resumos e 
artigos para eventos da área.

Com relação à interação entre os componentes do grupo, foi observado 
que a construção dos aparatos físicos mobilizou habilidades técnicas e propi-
ciou o desenvolvimento de competências para trabalho colaborativo. Pudemos 
observar que, independentemente do desempenho do bolsista em disciplinas 
ou seu conhecimento em virtude da etapa do curso em que estava matriculado, 
foram manifestadas habilidades e perspectivas independentes do perfil acadê-
mico, tais como facilidade para o desenho, iniciativa para compras e organiza-
ção, habilidades manuais e no uso de tecnologias, dentre outras, bem como as 
dificuldades com esses aspectos, propiciando a negociação e cooperação no 
grupo.
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Nosso trabalho objetiva apresentar as perspectivas teóricas e oficiais 
que orientam os subprojetos do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência, doravante PIBID, desenvolvidos por 35 

professores em formação de cursos de Letras da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), sob supervisão de cinco professoras da educação básica 
que atuam em escolas públicas e coordenação de quatro docentes da referida insti-
tuição de ensino superior. Atualmente, contamos com os seguintes subprojetos: (a) 
“Trabalhando com as TICs na Escola: Caminhos para a formação de Professores”, 
do curso de Letras Português e Inglês, presencial, em Campo Grande; (b) “Leitu-
ra e produção de textos na educação básica: perspectivas e desafios na formação 
inicial de professores”, do curso de Letras Português e Espanhol, presencial, em 
Campo Grande; (c) “Leitura e Produção de texto: teoria e prática de gêneros dis-
cursivos”, do curso de Letras Português e Espanhol, na modalidade a distância, no 
polo de Camapuã e (d) “Espanhol no Ensino Médio”, do curso de Letras Portu-
guês e Espanhol, na modalidade a distância, no polo de São Gabriel do Oeste.

Os primeiros subprojetos do PIBID, na UFMS, tiveram início em 2009. To-
dos os quatro mencionados começaram suas atividades em março de 2014. Segundo 
dados disponíveis no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior (Capes), em 2014, foram desenvolvidos, no país, 313 projetos realizados 
em 5.398 escolas e contemplados 90.254 bolsistas atuantes em 2997 subprojetos12. 
Esse número revela a dimensão do programa no contexto educacional do país. 

O PIBID tem como objetivos: (a) incentivar a formação de professores para 
a educação básica; (b) contribuir para a valorização docente; (c) melhor qualificar 
a formação inicial do professor, integrando os alunos dos cursos de licenciaturas, 
docentes de cursos superiores, denominados coordenadores de área, e da educação 
básica, que são os supervisores; (d) inserir os graduandos na realidade escolar, pos-
sibilitando sua atuação na busca de solução de problemas identificados no processo 
de ensino e de aprendizagem; (e) mobilizar os docentes de escolas públicas como 
coformadores de futuros professores e (f) contribuir para a efetiva articulação entre 
teoria e prática no magistério. 

Neste trabalho, conforme já mencionamos, trataremos de apresentar as 
perspectivas teóricas que orientam nossos subprojetos. Para tanto, inicialmente, 
discorreremos sobre estudos do letramento, seguido de estudos dos gêneros textu-
ais e, na sequência, de estudos de análise linguística. Por fim, comentamos como es-
sas três perspectivas são abordadas nos documentos oficiais que orientam o ensino 
e a aprendizagem de línguas nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio, quais sejam, os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino, 
doravante PCN, (BRASIL, 1998), e Orientações Curriculares para o Ensino Médio, daqui 
em diante OCEM, (BRASIL, 2006). 

É importante mencionar que essas bases teóricas não são excludentes, mas 
cada um de nossos subprojetos apresenta foco mais específico em uma ou em outra. 

ESTUDOS DO LETRAMENTO

Pensar o ensino e a aprendizagem de línguas pela perspectiva dos letramen-
tos requer, antes de tudo, uma dissociação da ideia de leitura e de escrita baseadas 
somente nas capacidades individuais e cognitivas dos estudantes, ideia essa que 
subjaz o conceito de alfabetização e que dominou as aulas de línguas, tradicional-
mente. Assim, os primeiros usos do termo “letramento” no Brasil, na década de 
80, já foram motivados por uma tentativa de englobar, nas atividades de leitura e de 
escrita, os aspectos relacionados ao meio social, dissociando-o da palavra alfabeti-
zação em favor de uma necessidade eminente de examinar a escrita em suas rela-
ções com as práticas sociais e com seus impactos na sociedade (KLEIMAN, 1995).

12 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capesPIBID/relatorios-e-dados>. Acesso em:  19 
out. 2015.
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O conceito de letramento, no entanto, vem assumindo múltiplas conota-
ções desde sua gênese. Observando a apropriação da leitura e da escrita em meios 
educacionais, Street (1984), por exemplo, identificou e definiu dois “modelos” de 
letramento: o autônomo e o ideológico. O primeiro, também por ele considerado o 
modelo tradicional, não supõe a relação do sujeito com o meio social, aproximan-
do-se da noção de alfabetização por conceber a escrita como um produto em si 
mesma, independentemente de seu contexto de produção. O segundo, por sua vez, 
concebe as práticas de letramento como diretamente relacionadas com a sociedade 
nas quais são desenvolvidas, sendo essencial considerar como ocorre o processo 
de socialização dos sujeitos na construção de significados, por meio da linguagem. 

Para Barton e Hamilton (2000), sobretudo a partir dos anos 1980, os trabalhos 
sobre o letramento adquiriram essa conotação ideológica, basicamente por meio de um 
grupo de estudiosos (STREET, 1984; GEE, 1990; KLEIMAN, 1995; BARTON e HAMIL-
TON, 2000, entre outros) que procuraram destacar as práticas de letramento como inter-
ligadas às estruturas de poder da sociedade, bem como a seus aspectos culturais.  Assim, 
passou-se a denominar “Novos Estudos do Letramento” (NLS) uma abordagem aberta 
à coexistência de uma variada gama de letramentos, passíveis de serem transformados 
em função de sua relação com contextos particulares de desenvolvimento. 

A partir de uma visão de leitura e de escrita como práticas sociais historica-
mente situadas, o conceito de letramentos assume conotação sociocultural, poden-
do ser definido como “formas socialmente reconhecidas em que as pessoas geram, 
comunicam e negociam significados, como membros de discursos, por meio de 
textos codificados”, conforme Lankshear e Knobel (2011, p. 33). Para os autores, 
esses “textos codificados” podem referir-se tanto às tradicionais cartas escritas, 
diários, registros, romances literários, leitura de horário de ônibus, etc., até aqueles 
textos ligados às tecnologias digitais, como o blog, a escrita fanfic, os jogos de vídeo, 
os fóruns de discussão, etc.

Quanto às “formas socialmente reconhecidas” de comunicação e geração de 
significados, Lankshear e Knobel (2007, 2011) referem-se a algo aproximado do con-
ceito de “prática” de letramento desenvolvido por Scribner e Cole (1981, p. 236), 
definido a partir das seguintes proposições: a) é recorrente, uma sequência de ati-
vidades, guiada por determinados objetivos, utilizando uma tecnologia específica e 
um sistema particular de conhecimento; b) é sempre referente a formas socialmente 
desenvolvidas e padronizadas de uso de tecnologia e de conhecimento para realizar 
tarefas; c) solicita aos seres humanos o engajamento em uma prática social constitu-
ída, quando eles são direcionados para metas socialmente reconhecidas e fazem uso 
de uma tecnologia compartilhada e de um sistema de conhecimento. Assim, ao se 
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engajarem em tarefas direcionadas para objetivos reconhecidos socialmente, fazendo 
uso de “uma tecnologia compartilhada e de sistema de conhecimento”, as pessoas 
estão envolvidas em uma “prática social” (SCRIBNER e COLE 1981, p. 236).

A definição desse conceito de prática é extremamente importante para situar 
os estudos do letramento na perspectiva sociocultural, uma vez que busca se con-
trapor a uma visão de letramento como um “sistema de escrita”, como uma “ferra-
menta” ou “tecnologia” a ser aplicada para obtenção de resultados, analogamente 
ao conceito de alfabetização (LANKSHEAR e KNOBEL, 2011). Nesse sentido, na 
abordagem sociocultural, o letramento é encarado, sobretudo, como um fenômeno 
social, distanciando-se do tradicional enfoque nas competências individuais no uso 
da leitura e da escrita, observado em grande medida no sistema escolar. 

ESTUDOS DOS GÊNEROS TEXTUAIS

O fazer docente passa por diversas etapas de reflexão teórica e diálogos cons-
tantes entre diferentes perspectivas dentro de um mesmo objeto. Trabalhar a partir 
dos gêneros textuais é conceber a própria língua dentro de um contexto social e tam-
bém é ter consciência de que para efetivá-lo o usuário da língua domina, ainda que 
num primeiro momento de forma intuitiva, seu funcionamento. Ou seja, o trabalho 
de sequências didáticas com gêneros, como a crônica, a notícia, o artigo de opinião, 
o conto etc., pressupõe a continuidade e o cuidado com certas etapas de dificuldades 
do produtor de textos que extrapolam a noção de gênero. Os módulos a serem apro-
fundados a partir de uma produção inicial poderão detectar dificuldades de análise 
linguística e textualidade que se repetem na turma, como concordância nominal e ver-
bal, regência, uso de pronomes, adequação de tempos verbais, ortografia, pontuação.

As principais características deste trabalho por meio de sequências didá-
ticas são: trabalhar com gêneros (textos empíricos reconhecíveis no universo do 
falante em suas atividades sociais), a apresentação da situação (escrever por quê? 
Para quem? Em qual contexto?), a primeira produção, os módulos (quantos forem 
necessários e focando cada qual um problema específico de linguagem a partir da 
escrita da turma), a produção final.

A primeira noção a ser identificada é a de adequação ao gênero proposto 
e essa ideia em relação aos diversos textos é respaldada em práticas sociais e em 
saberes socioculturais. O que é comum muitas vezes nas aulas de língua é tomar 
tipologias por gêneros. Ora, os tipos textuais são limitados e não são textos con-
cretos e realizados, são sequências de organização da textualidade, são designados 
como narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos ou injuntivos, enquanto 
os gêneros são numerosos.



67

Didática Para Uso De Modelos Físicos Tridimensionais Manipuláveis Nas Ciências Naturais

Conforme os sujeitos interagem comunicativamente no meio social, de-
senvolvem uma competência metagenérica que lhes possibilita interagir de forma 
conveniente, na medida em que se envolvem nas diversas práticas sociais (KOCH; 
ELIAS, 2010). Esta competência orienta nossas relações de comunicação e a com-
preensão que temos a respeito dos gêneros produzidos, que possibilita distinguir 
uma conversa telefônica de uma palestra, uma carta de uma notícia, ou um conto 
de uma receita culinária ou um manual de instruções. Assim, “[...] todo gênero é 
marcado por sua esfera de atuação que promove modos específicos de combinar, 
indissoluvelmente, conteúdo temático, propósito comunicativo, estilo e composi-
ção” (KOCH; ELIAS, 2010, p. 107).

Esta competência discursiva a ser desenvolvida entre os alunos atendidos 
pelo PIBID-Letras, compreende uma postura ativa na produção textual, com uma 
intencionalidade e apresentação dos recursos linguísticos necessários para uma 
ação de fato realizada. Como afirma Marcuschi, os gêneros textuais:

[...] são entidades sociodiscursivas e formas de ação social incon-
tornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, mes-
mo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações 
humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são 
instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracte-
rizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 
plásticos (MARCUSCHI, 2002, p. 19).

Nossos alunos, para além da sala de aula, produzem textos dos mais diver-
sos gêneros todo o tempo. Não apresentam uma descrição no emprego, ou uma 
narração para o balconista do supermercado, de fato produzem gêneros, conver-
sas, listas, planejamentos, bilhetes, artigos.... Apesar disso, é necessário um fazer 
consciente, o que requer a sistematização dos mecanismos que lhe garantem uma 
adequação desses gêneros e a atribuição mais acertada de sentido ao que se pre-
tende comunicar. É por isso que nos módulos da sequência didática não basta o 
conhecimento ou reconhecimento do gênero, os alunos necessitam também fazer 
o trabalho de análise, voltar ao processo de funcionamento da língua.

ESTUDOS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA

A Análise Linguística (AL) considera que todo homem nasce dotado de uma 
faculdade de linguagem e que “gramática corresponde ao saber linguístico que o 
falante da língua desenvolve dentro de limites impostos pela dotação genética hu-
mana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica” (FRANCHI, 
2006, p. 25). Essa concepção de linguagem reconhece a existência de princípios e 
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regras que regulam tanto uma modalidade culta escrita quanto uma modalidade 
coloquial e exclui qualquer forma de discriminação da modalidade coloquial. 

O papel da escola é, então, tornar acessível à criança a gramática de uma mo-
dalidade distinta da modalidade que ela conhece. Isso implica que o professor deve 
diagnosticar a realidade linguística dos alunos. Para isso, é necessário que conheça 
bem a gramática dos discentes e também a gramática da modalidade culta escrita e 
tenha domínio de uma teoria linguística para analisar expressões nessas diferentes 
modalidades e, por fim, propor atividades linguísticas diversificadas, permitindo 
que o aluno tenha acesso a “novos modos de dizer e a outros recursos expressivos 
equivalentes aos de sua linguagem” (FRANCHI, 2006, p. 29).

Essas atividades linguísticas diversificadas tem o intuito de fazer com que a 
criança opere sobre sua própria linguagem, valendo-se do conhecimento que já tem 
sobre ela – o conhecimento epilinguístico – para fazer hipóteses sobre sua estrutura. 
Nesse processo, a criança pode comparar expressões, transformá-las, brincar com a 
linguagem, etc. Somente, nos anos finais do ensino fundamental, a atividade metalin-
guística, que implica o domínio da terminologia desenvolvida nos estudos linguísti-
cos, incluindo a terminologia dos estudos da gramática tradicional, será desenvolvida.

Segundo Silva (2010), o que se pretende nessa perspectiva é que, ao ler, a 
criança reflita sobre os recursos linguísticos usados pelo autor para propor novos 
sentidos e que aprenda a usá-los no momento de escrever ou, como expresso por 
Franchi (2006), o aspecto fundamental dessa atividade de caráter gramatical consiste 
em compreender os diferentes processos pelos quais o sujeito atua linguisticamente, 
isso significa formar usuários de língua capazes de agir verbalmente de modo autô-
nomo e eficaz em várias situações de fala. Segundo Mendonça (2006), a AL surge 
como alternativa complementar à prática de leitura e produção de texto e possibilita 
“a reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-discursivos que per-
passam os usos linguísticos, seja no momento de ler/escutar, de produzir textos ou 
de refletir sobre esses mesmos usos da língua” (MENDONÇA, 2006, p. 204).

Assim, retomando o exemplo de Mendonça (2005, p. 214), essa abordagem 
se difere do ensino tradicional de gramática, quando, por exemplo, ao propor o en-
sino do conteúdo, conhecido como orações coordenadas e subordinadas, trabalha 
com os operadores argumentativos e com a organização estrutural das sentenças, 
usando como recurso a leitura e a comparação de textos e exercícios de reescrita de 
textos e de trechos deles, para que o aluno perceba que as várias formas de estru-
turar períodos e de ligá-los por meio de operadores argumentativos podem mudar 
seus sentidos, ou podem resultar em textos mais ou menos coesos e coerentes e 
seja capaz de escolher, entre os diversos operadores argumentativos, o que melhor 
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atende à pretensão de sentido de quem escreve. Enquanto que o ensino tradicional 
de gramática, ao trabalhar esse mesmo conteúdo, usa como recurso a exposição de 
períodos para identificação e classificação dos termos para que o aluno adquira a 
habilidade de identificar e classificar orações. 

OS DOCUMENTOS OFICIAIS E AS PERSPECTIVAS MENCIONADAS

Os documentos oficiais que orientam o ensino de línguas nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a saber, PCN (BRASIL, 1998) e OCEM 
(BRASIL, 2006), abordam de alguma forma as perspectivas apresentadas sobre letra-
mento, gêneros textuais e AL. No caso do letramento, as OCEM (BRASIL, 2006) des-
tacam que, entre os objetivos do ensino de línguas estão o de possibilitar que o apren-
diz possa dar continuidade aos estudos, avançando em níveis mais complexos, que 
possa integrar-se efetivamente num ambiente de trabalho e que seja capaz de atuar 
na sociedade de forma crítica e ética. Para que isso se concretize, o ensino de línguas 
“não pode ater-se ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se aos múltiplos 
letramentos” uma vez que estamos imersos num mundo de tecnologia e de globali-
zação (BRASIL, 2006, p. 29). Ainda conforme o referido documento, “A lógica de uma 
proposta de ensino e de aprendizagem que busque promover letramentos múltiplos 
pressupõe conceber a leitura e a escrita como ferramentas de empoderamento e in-
clusão social” (BRASIL, 2006, p. 28). Vale lembrar que os PCN (BRASIL, 1998), no final 
dos anos 90, já apresentaram o computador, o rádio, a televisão e o vídeo não como 
eventuais recursos didáticos, mas sob a perspectiva de práticas sociais e a necessidade 
de, nas aulas de línguas, conhecer esses tipos de linguagens, analisar os conteúdos vei-
culados, consolidar a capacidade crítica e de também os estudantes produzirem suas 
próprias mensagens, o que contribuiria significativamente para a inserção e a efetiva 
participação do aprendiz na sociedade, levando-se em conta as demandas atuais. 

Com relação aos gêneros textuais, os PCN (BRASIL, 1998) confirmam a im-
portância de abordá-los em sala de aula: “a noção de gênero, constitutiva do texto, 
precisa ser tomada como objeto de ensino” (BRASIL, 1998, p. 23). Considerando 
sua diversidade e a impossibilidade de expor e de desenvolver todos eles, já que são 
praticamente ilimitados, o documento sugere uma seleção que colabore para a real 
integração e participação do educando no meio social. Dessa forma, ainda que es-
teja claro que a relação apresentada não é exaustiva, constituindo-se numa sugestão, 
os PCN (BRASIL, 1998) propõem para:

i. A prática de compreensão de textos orais: cordel, causos e similares, 
texto dramático, canção, comentário radiofônico, entrevista, debate, de-
poimento, exposição, seminário, debate, palestra, propaganda.
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ii. A prática de compreensão de textos escritos: conto, novela, romance, 
crônica, poema, texto dramático, notícia, editorial, artigo, reportagem, 
carta do leitor, entrevista, charge e tira, verbete enciclopédico (nota/
artigo), relatório de experiências, didático (textos, enunciados de ques-
tões), artigo, propaganda;

iii. A prática de produção de textos orais: canção, textos dramáticos, notí-
cia, entrevista, debate, depoimento, exposição, seminário, debate.

iv. A prática de produção de textos escritos: crônica, conto, poema, notícia, 
artigo, carta do leitor, entrevista, relatório de experiências, esquema e 
resumo de artigos ou verbetes de enciclopédia.

Evidenciamos também que os PCN (BRASIL, 1998) apresentam uma série de 
sugestões de procedimentos para trabalhar as diferentes destrezas linguísticas (ler, 
ouvir, falar e escrever) por meio da abordagem dos gêneros indicados. 

As OCEM – Conhecimentos de Língua Portuguesa (BRASIL, 2006), da mes-
ma forma, afirmam a impossibilidade de as aulas focalizarem todos os gêneros e 
propõem o trabalho com textos que contribuam para a formação de indivíduos 
críticos e engajados na sociedade. Assim, sugerem focalizar os textos literários, 
jornalísticos, científicos, técnicos, entre outros, que são veiculados em diferentes 
meios como na imprensa, rádio, televisão, internet. 

Sobre a análise linguística, os PCN (BRASIL, 1998) asseveram que o fio con-
dutor das aulas de língua portuguesa não pode ser a gramática tradicional, ou seja, 
“A preocupação não é reconstruir com os alunos o quadro descritivo constante nos 
manuais de gramática escolar [...]” (BRASIL, 1998, p. 29). Dessa forma, as práticas 
de estudar a língua com base em atividades gramaticais descontextualizadas, com 
ênfase no reconhecimento e na memorização de termos e de regras são contesta-
das. O que então deve ser ensinado? Segundo o referido documento, a seleção dos 
temas deve atender às necessidades dos alunos no momento da produção e compre-
ensão de textos diversos. As OCEM – Conhecimentos de Espanhol (BRASIL, 2006) 
também compartilham da mesma premissa: a gramática tradicional não deve ser o 
eixo do curso. O conhecimento da língua deve permitir que o aprendiz seja capaz de 
produzir enunciados com uma função discursiva determinada. Conforme as OCEM 
(BRASIL, 2006, p. 145):

O que efetivamente importa é mais o como e o para que fazê-lo, é 
o não tornar a análise e a metalinguagem um fim em si mesmas, 
mas uma forma de avançar a compreensão, uma maneira de mos-
trar que as formas não são frutos de decisões arbitrárias [...]. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de observações realizadas pelos alunos de licenciatura e em cursos de 
formação continuada de professores, notamos que, muitas vezes, o docente de línguas, 
atuante na educação básica, tem dificuldade em trabalhar as abordagens expostas. É 
importante ressaltar que essas perspectivas mantêm relações, mas, quando se fazem 
presentes, ocorrem de forma isolada. Um dos motivos para tal procedimento seria, 
possivelmente, a distância entre o ensino superior e a educação básica, entre a univer-
sidade e a escola, entre a formação docente e a realidade escolar. Nesse sentido, cabe 
destacar que o PIBID assume um papel fundamental para realizar essa ponte, uma 
vez que envolve vários participantes: o formador de professores, os professores em 
formação, os docentes atuantes nas escolas públicas e os alunos da educação básica. 

Cabe ressaltar que nossos subprojetos têm procurado fortalecer esse diálo-
go, ou seja, tem buscado consolidar o processo de formação docente, por meio do 
contato direto do graduando com a realidade educacional, a partir do processo de 
reflexão e de ação. Dessa forma, julgamos que os estudos e aplicação das perspec-
tivas de ensino de línguas abordadas contribuem para que as metas do PIBID sejam 
atingidas, uma vez que possibilitam a articulação entre teoria e prática, contribuem 
para a busca de soluções de problemas identificados no processo de ensino e de 
aprendizagem, colaboram para melhor qualificar a formação inicial e continuada 
do professor, no sentido de oferecer bases teóricas consistentes para sua atuação. 
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