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CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PARA A 

FORMAÇÃO DE DOCENTES: concepção dos preceptores 

 

Jefferson Martins de Sousa1  

Camila Ursulla Batista Carlos2 

Ana Lívia Moura de Paiva Dantas3 

Lidja Caroline Fontes Correia do Nascimento 4 

 

 

RESUMO 

A formação inicial apresenta-se como principal meio para garantir aos futuros docentes acesso 

a produção do conhecimento, oferecendo sustentação teórica e prática aos mesmos. Desta 

forma, evidencia-se a necessidade de uma formação de qualidade com vistas a democratizar o 

conhecimento e garantir a autonomia na busca e produção do mesmo. Para isso acontecer 

efetivamente, o futuro docente de Educação Física deve ser preparado para enfrentar e refletir, 

criticamente, sobre os fenômenos e as situações conflituosas existentes na educação física 

escolar. Visto isso, é necessário que os cursos estabeleçam com a escola uma relação 

extremamente próxima para que se concretize com a prática docente uma formação mais 

adequada. Neste contexto entram os programas formativos, dentre eles o Residência 

Pedagógica – RESPED. Programa este que visa relacionar-se com o Estagio Curricular 

Supervisionado e fomentar o uso da Base Nacional Comum Curricular de forma significativa 

nas escolas, onde os residentes devem realizar, entre outras atividades, regência de sala de aula 

e intervenção pedagógica, acompanhadas por um preceptor – professor da escola, com 

experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição 

Formadora. Neste sentido, o presente trabalho visa investigar a concepção dos preceptores do 

subprojeto de Educação Física da UERN, Campus Central, a respeito da contribuição do 

programa Residência Pedagógica para a formação dos futuros docentes. A pesquisa é 

qualitativa do tipo descritiva, utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada, investigando os três preceptores do subprojeto. Para o tratamento dos dados, 

utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin (2011). A partir dos resultados estabeleceu-se três 

categorias de análise, a saber: Educação física escolar; Formação inicial e estágio; Resped. 

Observou-se que o Programa Residência Pedagógica se apresenta como um meio de formação 

diferenciada e mais completa para os discentes de Educação Física, contribuindo 

significativamente para o estreitamento das relações entre Universidade, escola e comunidade 

a partir das constantes permutas de conhecimento, concebendo assim, maior propriedade aos 

residentes em suas atuações nas escolas, na administração de aulas, bem como maior 

aplicabilidade e disseminação da ainda recente Base Nacional Comum Curricular no universo 

escolar e comunitário, proporcionando benefícios também para os preceptores – evitando ou 

retardando possíveis acomodações ou relaxamentos por parte destes profissionais – e toda a 

comunidade escolar a partir do enriquecimento das aulas de Educação Física e a sistematização 

do conhecimento. 

 

Palavras-chaves: Educação Física Escolar. Residência Pedagógica. Formação Inicial. 

Preceptores. 

 

 

INTRODUÇÃO 

                                                           
1 Discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). jeffersonmsfla@gmail.com 
2Docente Mestre da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). camilaursulla@hotmail.com 
3 Discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). falarcomanna21@outlook.com 
4 Discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). lidja_caroline@outlook.com 
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Segundo Betti (1996) desde a década de 1980 – com a chamada crise de identidade da 

Educação Física, a formação profissional é vista como questão crucial para esta área, tendo sido 

motivo de inúmeras produções e debates. A formação profissional apresenta-se como principal 

meio para garantir aos futuros docentes acesso a produção do conhecimento, oferecendo 

sustentação teórica e prática aos mesmos. Desta forma, evidencia-se a necessidade de uma 

formação de qualidade com vistas a democratizar o conhecimento e garantir a autonomia na 

busca e produção do mesmo (BARBOSA-RINALDI, 2008). 

Figueiredo (2004) afirma que a Educação Física ocupa, em nossa sociedade, a posição 

de principal promotora da saúde e, por vezes, na visão popular, está associada somente ao 

aspecto biológico, seja em escolas, academias, clubes ou outros locais orientados à prática de 

exercício. Embora que muitos discentes ao ingressarem em um curso de Educação Física 

tenham esta idéia supracitada, hoje já se entende que esta área ultrapassa unicamente a questão 

da saúde, compreendendo produções culturais que envolvem também aspectos lúdicos e 

estéticos (FIGUEIREDO, 2004). 

Tardif (2002), no texto "Saberes Profissionais dos Professores e Conhecimentos 

Universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas 

consequências em relação à formação para o magistério", argumenta que as experiências sociais 

do aluno  (ginásticas, esportes, lutas, danças, jogos, etc)  funcionam como um filtro através do 

qual ele aceita/rejeita os conhecimentos dos cursos de formação. Logo, um dos grandes desafios 

da formação inicial em Educação Física é conseguir abalar noções errôneas, pequenas e/ou 

limitadoras desta área, abrindo novos horizontes aos ingressantes. 

Por sua vez, a segmentação do conhecimento, a fragmentação entre teoria e prática, e a 

abreviação do universo de conhecimento também está presente no ensino superior, junto com a 

prevalência de conteúdos técnicos e científicos e com disposição das disciplinas, fracionando o 

conhecimento e não permitindo que os futuros professores pensem, reflitam e nem os 

relacionem com sua prática profissional (BARBOSA-RINALDI, 2008). 

Para Pimenta (2010), o conhecimento, a teoria como cultura objetivada, além de seu 

papel formativo, permitirá que os futuros professores tenham uma ação contextualizada a partir 

do momento em que os saberes teóricos se articulam com os saberes da prática, “[...] ao mesmo 

tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados”. Desse modo, o papel da teoria é 

oferecer “[...] perspectivas de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais, 

culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade 

docente, para neles intervir, transformando-os” (BARBOSA-RINALDI, 2008). 

Ora, se as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores apontam como campo 

de atuação a docência na Educação Básica, nada mais coerente que os cursos de formação de 

professores de Educação Física levem os futuros professores a uma compreensão sobre a 

instituição escolar, em especial, à respeito de seu funcionamento e cotidiano, além de pensa 

sobre o lugar da escola na formação dos professores de Educação Física, partindo do princípio 

de que sem conhece-la, não há como entender suas reais necessidades (DUDECK et al, 2017). 

Fica claro que a elaboração do conhecimento do futuro docente encontra-se 

estreitamente dependente da possibilidade de o ir testando em contexto real. Assim sendo, um 

aspecto estratégico da formação está na integração entre conhecimento profissional e 

conhecimento acadêmico, realizada a partir da aproximação das experiências de formação ao 

contexto da realidade profissional – escola (ONOFRE, 2002). Para isso acontecer de 

efetivamente, o futuro docente de Educação Física deve ser preparado para enfrentar e refletir, 

criticamente, sobre os fenômenos e as situações conflituosas existentes na educação física 

escolar. Visto isso, é necessário que os cursos estabeleçam com a escola uma relação 

extremamente próxima para que se concretize com a prática docente uma formação mais 

adequada (BARBOSA-RINALDI, 2008). 

Com efeito, as novas orientações para os cursos de licenciatura estabelecem também 

que as práticas pedagógicas devem estar presentes desde os primeiros anos da formação inicial 

e o estágio supervisionado na segunda metade. Isto posto, colabora-se para que a formação do 
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professor possa ser pautada por uma prática crítica e reflexiva desde o início do curso. Neste 

contexto entram as Práticas como Componentes Curriculares, os Estágios supervisionados e 

alguns Programas formativos que dizem respeito à política nacional de formação de 

professores, dentre eles o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

e o Residência Pedagógica – RESPED. Programas estes que têm contribuído significativamente 

para a inserção dos licenciandos nas escolas, tendo estas oportunidades de vivenciar o universo 

escolar já nos primeiros momentos do curso e isto, sem dúvidas, vai contribuir na compreensão 

que o mesmo deve ter sobre a escola (BARBOSA-RINALDI, 2008). 

Cumpre frisar que neste trabalho a ênfase recairá sobre o Programa de Residência 

Pedagógica, lançado em 2018, e que visa promover a imersão do licenciando em escola de 

educação básica e o consequente aperfeiçoamento da formação prática. Essa imersão deve 

contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica, 

acompanhadas por um preceptor – professor da escola, com experiência na área de ensino do 

licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora (CARVALHO; 

FERREIRA, 2018). 

A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes que compõem a 

Política Nacional de Formação de Professores tem como premissas básicas o entendimento de 

que, os egressos, ao final de seus cursos, devem ter habilidades e competências que lhes 

permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica (CARVALHO; 

FERREIRA, 2018). A rigor, também se entende o programa como um processo de valorização 

do trabalho desenvolvido e consequentemente, da formação de professores. Financeiramente, 

ressaltasse o investimento por meio de bolsas para vinte e quatro discentes – residentes; três 

docentes da educação básica – preceptores; e docentes supervisores da universidade. Tudo isto 

referente ao subprojeto de Educação Física, cabe ressaltar. 

Finalmente, evidencia-se um objetivo de estabelecer uma relação dialógica da 

universidade (residentes, docentes orientadores e coordenação) inserida no cotidiano da cultura 

escolar (alunos e alunas, professores e professoras, coordenação pedagógica, direção, 

funcionários dos serviços gerais e pais e responsáveis),  mediante a imersão do residente no 

cotidiano escolar num sentido ampliado e, que deve considerar a importância do trabalho 

coletivo e da tarefa de aprofundamento da reflexão sobre a prática, bem como o 

desenvolvimento de competências que permitam um pensamento crítico à respeito da realidade 

(CARVALHO; FERREIRA, 2018). 

Dito isso, o presente trabalho visa investigar a concepção dos preceptores do subprojeto 

de Educação Física da UERN, Campus Central, a respeito da contribuição do programa 

Residência Pedagógica para a formação dos futuros docentes. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo é uma pesquisa descritiva com delineamento transversal. Participaram 

do estudo os três preceptores (dois do sexo masculino e uma do sexo feminino) do subprojeto 

de educação física do programa de residência pedagógica, que também são professores de 

escolas situadas no município de Mossoró-RN. 

Para verificar e extrair o ponto de vista dos preceptores utilizou-se uma entrevista 

semiestruturada composta por perguntas de identificação, além de oito perguntas abordando 

temas acerca da Educação Física Escolar, Formação Inicial, estágio remunerado e obrigatório, 

experiência docente dos preceptores e, claro, acerca do Residência Pedagógica, mais 

especificamente sobre o subprojeto de Educação Física. O tratamento das respostas obtidas foi 

feito através da Análise de Conteúdo de Bardin (2009). Garantindo o anonimato dos 

preceptores, estes serão referidos como ‘Preceptor A, Preceptor B, e Preceptor C.’ 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A partir das respostas obtidas, obteve-se três categorias, a saber: Educação Física 

Escolar, Formação Inicial e Estágio e Residência Pedagógica – RESPED. Um dado importante 

e comum é que os três preceptores foram graduados em Licenciatura Plena pela Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, e possuem título de especialistas. Divergem apenas quanto 

ao tempo de atuação profissional na área, exercendo a profissão há 14, 11 e 19 anos 

respectivamente para os Preceptores A, B e C. 

Salienta-se ainda que estes docentes preceptores já supervisionarem inúmeros 

estagiários em diferentes épocas, então, logram de vasta gama de experiências e contribuições 

para compartilharem. Isto posto, busca-se uma opinião alheia as IES sobre concepção e 

entendimento destes preceptores a respeito da formação profissional em educação física. No 

Quadro 01 estão elencadas as três categorias de análise com suas respectivas ideias mais 

relevantes e citadas pelos docentes. 

 

QUADRO 01: Concepção dos preceptores e ideias relevantes. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE IDEIAS RELEVANTES 

Educação Física Escolar 

- Fundamental importância na Formação do 

cidadão; 

- Desenvolvimento integral e Socialização 

do aluno; 

- Ultrapassa a questão física e a prática 

esportiva. 

Formação Inicial e Estágio 

- Didática; 

- Aulas práticas; 

- Estágios obrigatórios e remunerados; 

- Experiências da graduação; 

- Estágio abrangente, porém solto (ausência 

dos supervisores na escola); 

- Estágio mostra habilidades e facilidades 

dos estagiários – direcionamento;  

- Praticar o ensinar; 

- Troca de experiências de ambas as partes. 

Residência Pedagógica – RESPED 

- Formação mais completa; 

- Exige-se mais dos discentes; 

- Maior inserção e vínculo com a escola por 

parte dos discentes; 

- Leva-se mais a sério que o estágio; 

- Aprende-se mais a como ser professor 

(administrar aula); 

- Retira os preceptores da acomodação; 
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Evidencia-se que, no que diz respeito à Educação Física Escolar, esta é situada pelos 

preceptores como de fundamental importância na formação cidadã do aluno, transcendendo a 

questão física e à prática esportiva, acarretando o desenvolvimento integral e a socialização do 

aluno. Nesse sentido, Dudeck (2017) afirma que a formação cidadã para intervir na vida pública 

é um dos pilares da socialização dos alunos na escola. Destaca assim que, se deve manter a 

dinâmica, o equilíbrio e as normas de convivência nas instituições sociais. 

Por sua vez, Neira (2009) ressalta que os objetivos da Educação Física escolar são 

idênticos aos da escola, cabendo, não somente a ela, mas a todos os componentes curriculares 

estudar e aprofundar uma parcela determinada da cultura, no caso específico da Educação 

Física, o patrimônio corporal. Tal fato deve ser feito examinando como grupos sociais se 

apropriam e criam novos movimentos, esportes, brincadeiras ou outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em função disso que se ressalta a necessidade e importância de uma ação pedagógica 

conjunta, atribuindo ao professor  

de Educação Física responsabilidade idêntica aos demais, atentando também para os 

temais transversais.  

Como foi visto a Educação Física tem como objeto de estudo, a cultura corporal, sendo 

estas representações de um campo vasto que engloba a produção de práticas expressivas e 

comunicativas que, se apresentam a partir da expressão corporal. Conforme Carvalho e Ferreira 

(2018), é importante abarcar mais que a questão física, o processo de ação-reflexão-ação sobre 

a prática deve estar presente. Logo, em suas dinâmicas torna-se necessário estimular a reflexão, 

isto firma uma educação voltada à transformação social.  

No que se refere a integração social, Rocha (2017) afirma que a Educação Física 

possibilita, as crianças, lograrem habilidades, conhecimentos e atitudes, isto permite-as 

confrontar ideias, escolher e tomar decisões. Diz ainda que, a atividade física é também um 

- Influências positivas nas aulas de EF; 

- Pouca influência a nível de toda 

instituição escolar. 
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saber que deve ser compartilhado com todos – possibilitando uma consciência cívica – e devem 

possibilitar e orientar a escolha de valores futuro nas vidas dos discentes.  

Com relação a importância da Educação Física, Pereira (2009) afirma que um dos 

contributos está na melhoria da saúde do indivíduo. Outra razão invocada para justificar este 

pensamento é o fato desta disciplina estabelecer, de maneira mais notável, relações sociais entre 

os estudantes.  

Convém ressaltar que, quanto a Formação Inicial e Estágio, houveram diversidade de 

ideias, sendo muito positivo para todos, porém com algumas ressalvas. Para a Formação Inicial 

destacaram-se a Didática e as aulas práticas como elementos importantes para o exercício 

docente. Os estágios – obrigatório e/ou remunerados – agregaram a estes docentes vivencias 

valiosas para suas carreiras, evidenciando assim, segundo seus relatos, habilidades e facilidades 

destes em determinados campos de atuação. 

 
O meu primeiro estágio foi com o fundamental menor e, foi a partir daí que 

outras pessoas começaram a ver que eu tinha facilidade ou habilidade, não sei 

como vamos dizer, para trabalhar com crianças. Então eles começaram a me 

puxar e me mostrar que eu tenho essa habilidade de trabalhar com crianças 

(Preceptor B). 

 

Corroborando com essa ideia Pimenta (2010) traz uma ideia de que o “estágio é suporte 

essencial do desenvolvimento da competência técnica necessária ao futuro professor”.  Assim 

também como Colombo e Ballão (2014) afirmam que a função do estágio é reforçar o 

aprendizado profissional do educando através da experiência prática. 

Como foi dito anteriormente, algumas ponderações foram feitas no que concerne ao 

Estágio Curricular. O Preceptor A, por exemplo, advertiu acerca da ausência dos orientadores, 

classificando o estágio como solto. Seguindo essa ideia, Pimenta e Lima (2006) criticam essa 

versão do estágio, em que o mesmo reduz-se a observação dos professores e a mera imitação 

desses modelos, sem nenhuma contextualização com a realidade social no qual está inserida e 

sem qualquer fundamentação teórica. Deve-se ainda atentar para essa questão, visto que um 

componente que busca aproximar a Universidade da instituição escolar apresenta uma lacuna 

comunicativa entre supervisores de campo e acadêmicos. 

Com relação a influência do Estágio na formação dos discentes, os preceptores 

acreditam que o aquele atua direcionando a prática e o ensinar, podendo servir como espelho 

daquilo que deve ou não ser feito, inspirando ou não estes futuros profissionais. Anacleto et al., 

(2017) cita que o estágio supervisionado colabora no processo formativo do futuro professor de 

Educação Física, servindo como momento/etapa da formação inicial que fomenta as 

competências necessárias para superar os dilemas e obstáculos que são inerentes ao ambiente 

da escola. A troca de experiencias entre discente e supervisor também é citado pelos preceptores 

como momentos de ganhos mútuos. Guerra (1999 p.04) colabora com esse pensamento, quando 

afirma que o “estágio é uma via de mão dupla, onde o estagiário precisa da escola, mas ao 

mesmo tempo o estagiário tem que se perguntar qual é a contribuição dele para a escola”. 

No que se refere ao Residência Pedagógica – RESPED, este programa é situado, pelos 

preceptores, como parte de uma formação mais completa em que se exige mais dos discentes, 

ao passo que estes também atribuem maior conceito a este programa do que ao Estágio 

Curricular, embora sejam parecidos. O Residência denota uma maior inserção na escola o que, 

possibilita, criação de vínculos e laços entre instituição escolar e residentes, segundo Preceptor 

B. 

 
O Residência apresenta-se como algo a mais na formação. Os meninos aqui 

estão vivenciando todos os momentos, estão tendo um planejamento maior, 

conhecendo mais profundamente funcionários e alunos, porque tem mais 

tempo. O residente consegue criar um vínculo com a escola (Preceptor B). 
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Assim, Tardif (2005) concorda que somente o contexto do trabalho interativo cotidiano 

permite compreender as características cognitivas particulares da docência, e não o inverso. 

Este maior contato que programas de iniciação à docência como o RESPED proporciona, além 

de facilitar as experiências nas relações pessoais e profissionais, geram maior visibilidade e 

autonomia ao residente. Sem contar as discussões orientadas, reuniões e diálogos que 

contribuem de forma mais aprofundada na formação inicial. Complementando a discussão, 

Marcelo (2009) alerta que: 

 
Estar centrado na prática não necessariamente implica envolver-se em 

situações de sala de aula em tempo real. É dizer que para aprender, os 

professores necessitam utilizar exemplos práticos, casos e materiais escritos, 

casos de multimídia, observações de ensino, diários de professores e exemplos 

de trabalhos dos alunos. Estes materiais permitem que os professores 

obtenham informações para saber sobre a prática e discutir ensino 

(MARCELLO, 2009, p. 49). 

 

Quanto aos preceptores, estes se percebem como responsáveis em relação a demonstrar 

aos acadêmicos/residentes, a importância que estes têm e terão futuramente para com seus 

futuros alunos, no campo profissional. Veem ainda o Residência como uma ferramenta para 

melhoria do próprio trabalho deles, pois retiram-nos de possíveis acomodações e relaxamentos, 

buscando assim dar exemplo para os residentes e, futuros profissionais.  

O Preceptor C, ao ser questionado como se percebe na condição de preceptor, afirmou 

que se sente privilegiado. Complementou assegurando que esses momentos em que ocorrem 

trocas de experiências são muito bons porque, com o passar dos anos, há um relaxamento 

natural e, com a chega dos residentes – motivados, acaba por motivá-los também, fazendo com 

que procurem e evoluir seus conhecimentos e metodologias. 

Estar disposto a fazer reflexões sobre a prática e buscar a ampliação dos conhecimentos 

independente da experiência, é um ponto chave na carreira docente. Neste contexto, Pimenta e 

Lima (2012, p.35) afirmam que o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da 

imitação será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos 

modelos existentes na prática consagrados como bons”.   

 

CONCLUSÃO 

 

Com efeito, depreende-se que a vivência do exercício docente no contexto escolar para 

os estudantes representa situações de aprendizado profissional, pois aproxima-os da realidade 

educativa deste local de trabalho. Sob esta ótica, deve proporcionar ao futuro docente uma 

interação adequada com a escola, com os alunos e com os professores da instituição, 

acarretando a aquisição de conhecimentos acerca do sistema educacional e a cultura 

profissional, bem como a obtenção da identidade profissional destes futuros docentes. 

Pode-se concluir que o Residência Pedagógica, no ponto de vista dos preceptores, 

constitui-se um importante modo de inserção de futuros profissionais na escola, agregando 

influências positivas para as aulas de Educação Física e, ao mesmo tempo, acarreta ganhos e 

maior bagagem, com maior número de aplicação e administração de aulas pelos discentes 

residentes, porém ainda com uma influência tímida a nível escolar. 
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RESUMO 

Este trabalho, desenvolvido no método (auto) biográfico em educação, tem por objetivo analisar 

as contribuições das experiências interdisciplinares no processo formativo docente vivenciadas 

pelos alunos de graduação no estágio remunerado em educação especial, no apoio ao processo 

escolar inclusivo; em parceria com as universidades e as unidades de ensino da rede municipal 

de Mossoró-RN. Ancorados em estudos teóricos como Freire (1996), Tardif (2008), Fazenda 

(2002; 2011), Lück (1995), Mantoan (2004) e a legislação que rege a educação especial do 

nosso país. Do ponto de vista metodológico Passeggi (2011) e Larrosa (2004). Para a coleta de 

dados utilizamos os relatos de quatro estagiários de uma escola do ensino fundamental do 

município de Mossoró. Mediante as análises dos relatos destacamos a relevância do estágio 

para a formação das competências docentes, através da imersão no contexto escolar, onde 

acontece o contato real da teoria com a prática, favorecendo o potencial nos planejamentos e o 

compartilhamento de saberes, essencialmente na perspectiva inclusiva. Salientamos a 

importância de estratégias e recursos didáticos como facilitadores para aprendizagem dos 

alunos com deficiência. Nesse sentido, consideramos que inclusão consiste na acessibilidade 

de uma educação de qualidade para todos de direito, de modo igualitário buscando a autonomia 

de acordo com as especificidades.  

 

Palavras-chave: Experiências. Educação Especial. Inclusão. Formação. Estágio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estágio no processo formativo docente permite maior proximidade do aluno de 

graduação nos espaços institucionais, onde ocorre o ensino e a aprendizagem. Os estagiários 

em suas primeiras experiências docentes nas escolas de educação básica trazem consigo várias 

crenças, teorias e atitudes advindas, muitas vezes, da sua vida escolar, da família e da sociedade, 

esses conceitos vão sendo transformados conforme o contato com “o chão da escola”, e a forma 

como relaciona a teoria e a prática.  Assim, os fatores que auxiliam na identidade docente, 

                                                           
5 Doutora em Psicologia pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Pesquisadora do Laboratório de Estudos   

sobre o Trabalho – LET/UNIFOR. Gestora educacional da Prefeitura Municipal de Mossoró-RN. E-mail: 

sfvale@hotmail.com. 
6 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), da Universidade Estadual do   Rio Grande 

do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Professora da rede municipal de ensino de Mossoró - RN. 

Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas com Narrativas (Auto)Biográficas em Educação – GEPNAE. E-mail: 

aparecida_cdi@hotmail.com. 
7 Graduanda em pedagogia pela Universidade Potiguar – UnP. Estagiária auxiliar no apoio ao processo inclusivo 

na Escola Municipal Raimundo Fernandes no município de Mossoró-RN. E-mail: 

luzineteoliveira320@gmail.com. 
8Graduando do curso de pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN. Estagiário auxiliar 

no apoio ao processo inclusivo na Escola Municipal Raimundo Fernandes no município de Mossoró-RN. E-mail: 

Leandro_grossos@yahoo.com.br. 

  

mailto:sfvale@hotmail.com
mailto:aparecida_cdi@hotmail.com
mailto:luzineteoliveira320@gmail.com
mailto:Leandro_grossos@yahoo.com.br


19 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

podem orientar de forma positiva no enfrentamento de desafios, de resolução de conflitos, 

possibilitando métodos e estratégias de ensinar em situações diversas. 

Alguns teóricos (BIANCHI, ALVARENGA, BIANCHI, 2005; NISKER, 

NATHANAEL, 2006) discorrem sobre a importância dos estágios no desenvolvimento dos 

graduandos, seja ele obrigatório ou remunerado, tendo em vista que, é um complemento 

indispensável a qualquer tipo de habilitação profissional, e que ao produzir renda, os estágios 

com remuneração contribuem para a permanência do estudo no curso, fato vivido pela maioria 

dos entrevistados pesquisados. Na realidade o estágio é uma oportunidade na qual o estagiário 

pode revelar sua criatividade, independência e caráter na atividade. 

O estágio não obrigatório (remunerado) se institucionaliza a partir dos dispositivos 

legais que se referem ao estágio, a partir da Lei nº 11.788/2008. Período que a Secretaria de 

Educação da Prefeitura Municipal de Mossoró deu início a contratação remunerada dos 

primeiros estagiários, a fim de atender às necessidades de força de trabalho, bem como a 

demanda para acompanhamento das crianças com deficiência matriculados na rede municipal 

de ensino. 

Costa (2016), destaca que o estágio não obrigatório ainda é um objeto pouco estudade e 

citado nos documentos legais. Diante disso, o presente trabalho tem o objetivo de analisar as 

contribuições das experiências interdisciplinares vividas no estágio remunerado no apoio ao 

processo inclusivo em uma escola pública da rede de ensino no município de Mossoró. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Utilizamos o método de narrativas (auto)biográfica de forma a narrar as nossas 

experiências e as experiências do outro, no processo formativo docente.  Os estagiários 

participantes da pesquisa foram denominados de estagiários 1,2,3, e 4, com intuito de respeitar 

ao preceito de integridade física e preservação da imagem social. Para o registro dos relatos, 

utilizamos a escrita de si, dando ênfase as experiências adquiridas no estágio e as contribuições 

para o processo de formação na identidade docente; as estratégias didáticas interdisciplinares e 

sua contribuição no processo inclusivo de alunos com deficiência; bem como, os desafios 

encontrados superados ou não. 

Escolhemos o método (auto)biográfico porque proporciona ao sujeito coloca-se em 

evidencia, levando-o a refletir suas ações diante da prática pedagógica configurando-se em um 

processo formativo. Passeggi (2011, p.20) nos mostra que: 

 
Em suma, a pesquisa (auto)biográfica tem por ambição compreender como os 

indivíduos (a criança, o jovem, o adulto...) e /ou os grupos sociais (familiares, 

profissionais, religiosos, gregários...) atribuem sentido ao curso da vida, no 

percurso de sua formação humana, ao longo da vida, no decurso da história. 

(PASSEGGI, 2011, p.20). 

. 

Nessa perspectiva, pesquisar as narrativas (auto)biográficas como método, viabiliza o 

processo de investigação e o percurso da formação, ressignificando através da reflexão a prática 

pedagógica. A reflexão permite a busca de novos olhares, principalmente quando entendemos 

que o sujeito é capaz de aprender, mas que cada um necessita de um olhar específico, de forma 

a buscar o diálogo com outras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Por 

isso, que abordamos a importância da interdisciplinaridade no processo de ensino de crianças 

com deficiência, a relevância de unir conhecimentos. De acordo com Fazenda (2002, p.11) 

“cinco princípios subsidiam uma prática docente interdisciplinar: humildade, coerência, espera, 

respeito e desapego”. Esses princípios permitem o enriquecimento da nossa relação com o outro 

e com o mundo. 

 

LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA 
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O nosso lócus de pesquisa é a Escola Municipal Raimundo Fernandes, localizada no 

bairro Santo Antônio no município de Mossoró-RN. Segundo os dados coletados na secretaria 

da escola, este ano, a escola atende 432 alunos do primeiro ao quinto ano, do ensino 

fundamental I. Sendo 26 alunos diagnosticados com deficiência, onde conta com o apoio de 

nove estagiárias do estágio remunerado em educação especial, no apoio ao processo escolar 

inclusivo; em parceria com as universidades e as unidades de ensino da rede municipal de 

Mossoró-RN. A escola também conta com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

os alunos são atendidos na sala de recursos multifuncionais de outra escola, no contra turno, ou 

seja, no horário inverso da escolarização. De acordo com a Resolução CNE/CEB7 nº 4/2009, 

art.  3 “A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

tendo o AEE como parte integrante do processo educacional”. (BRASIL, 2009). 

As atividades de auxiliares e de estagiários de pedagogia e licenciaturas, no apoio ao 

processo escolar inclusivo teve início no município a partir do ano de 2008, inicialmente com 

criança da educação infantil. Segundo a instrução normativa n° 001/2018 – SME/GS em seu 

art. 2° inciso I: Caberá os estagiários apoiar o professor: nas turmas que possuem alunos com 

deficiência contribuindo para a inclusão destes, nas atividades individuais e de grupos, no 

cotidiano na Unidade Escolar”. O estágio contribui na acessibilidade e na qualidade do ensino, 

apoiando crianças e jovens na sua locomoção, alimentação, de acordo com as necessidades de 

higiene e atividades escolares. Ainda, de acordo com a normativa n° 001/2018 – SME/GS em 

seu Parágrafo Único:  

 
As atividades realizadas pelos estagiários devem ser orientadas e 

acompanhadas pelos supervisores escolares, professor da turma, professor do 

atendimento educacional especializado e divisão de educação especial 

considerando a acessibilidades as práticas educacionais inclusivas.  

 

A normativa deixa claro que o estagiário tem o apoio de profissionais especializados, 

configurando-se como um trabalho colaborativo.  Os sujeitos dessa pesquisa são quatros 

estagiários, sendo dois que estão iniciando e dois que estão concluindo o curso e o estágio 

remunerado, essa escolha se dá, especialmente porque buscamos apresentar a sensação e as 

expectativas dos que estão entrando e dos que estão concluindo um trabalho de autoformação 

tão relevante na profissão docente. Decidimos, assim, escrever sobre nossas vivencias e 

experiências. Porém, quando falamos de experiência não colocamos no sentido de tempo, de 

anos vivenciados no estágio, mas nos posicionamos de acordo com Larrosa (2004, p.21), que 

assume a experiência como sendo “[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca”. Abordamos a experiência como sendo algo 

que nos toca, sensibiliza para o novo, para inovar, buscar e criar sempre de acordo com a 

necessidade de aprendizagem de cada criança.  

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: diálogo entre saberes 

 

As experiências vividas fora da universidade nos permitem enquanto alunos e futuros 

profissionais da educação uma grande contribuição para a nossa formação, principalmente 

conhecer o cotidiano escolar e refletir sobre as nossas práticas e o diálogo estabelecido com a 

teoria, construindo, dessa forma, uma articulação de saberes pedagógicos, saberes que dialogam 

com diversos conhecimentos. Tardif (2008) esclarece que a atividade docente não se trata de 

um objeto do saber das ciências da educação, mas mobiliza diversos saberes que se chamam de 

pedagógicos, onde  

 
[...] Os saberes pedagógicos apresentam-se com doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 
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reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos 

coerentes de representação e de orientação da atividade educativa. (TARDIF, 

2008, p. 37). 

 

Assim, aprendemos a mobilizar o saber dos conhecimentos prévios com o saber 

científico, o qual interage e se constrói em sala de aula. A relação desses saberes torna-se 

necessários em nossas práticas de educação inclusiva, com alunos com deficiência, mas 

também, com todos da turma. Mantoan (2004, p. 80) ressalta que “[...] a inclusão é uma 

possibilidade que se abre para o benefício da educação escolar e para o benefício de alunos com 

e sem deficiência. 

 

 A ESTAGIÁRIA 1 RELATA SOBRE SUAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

Quando iniciei fiquei muito preocupada, porque era uma grande oportunidade, mas 

também, um grande desafio, pois eu tinha estudado sobre inclusão, apoio a alunos com 

deficiências, práticas e saberes docentes, fazia muitas leituras sobre esses temas. Porém, a 

realidade era diferente. Iniciei no apoio pedagógico de um aluno com baixa visão, ele era 

inteligente, aprendia rápido, mas era muito dependente, não tinha tanta autonomia. Percebi que 

só as minhas leituras não bastavam, comecei a pesquisar sobre o assunto e a conversar com 

pessoas que trabalham na educação inclusiva no município, busquei novos métodos 

pedagógicos, trabalhando contação de histórias, vídeos, construção de materiais de 

alfabetização em tamanhos maiores. Enfim, percebi que além de buscar novas estratégias 

também tinha que relacionar e dialogar os conhecimentos para dar sentido as atividades e a 

qualidade do ensino, conforme os objetivos dos conteúdos. (Estagiário 1) 

Dentro da universidade, somos pesquisadores, mas hoje acredito que pesquisamos mais 

ainda no estágio, na necessidade de atender as especificidades dos alunos. No relato da 

estagiaria 1, percebemos que ela se deparou com a necessidade de pesquisar e criar estratégia, 

as quais foram desenvolvidas em uma ligação de saberes. 

 

O RELATO DA ESTAGIÁRIA 2, APRESENTA A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO 

 

O estágio possibilitou um mundo de conhecimento e ampliou a afetividade pelas 

crianças, principalmente as que necessitam de um olhar mais específico. O estágio é muito 

importante para mim, hoje sei que realmente quero ser professora e reconheço a importância da 

relação da teoria e da prática. (Estagiária 2) 

A estagiaria 2 destaca a relação da teoria com a prática, confirmando o quanto somos 

privilegiados em participar de um estágio, o qual aprendemos mais do que ensinamos. A gente 

se envolve muito com o aluno, com sua deficiência, suas emoções, acredito que isto nos leva a 

um trabalho mais disciplinar cheio de ligação, com dimensão bem maiores de saberes. 

 

O ESTAGIÁRIO 3 APRESENTA TODA A SUA TRAJETÓRIA NO ESTÁGIO, 

PRIORIZANDO DE UMA FORMA BEM AFETIVA SUA HISTÓRIA DE VIDA E 

FORMAÇÃO 

 

No ano de 2018, mais precisamente no dia 14 de agosto do referido ano, dei início em 

uma nova fase de minha formação como futuro pedagogo, pois comecei a desenvolver um 

trabalho como estagiário de uma criança com deficiência. No meu primeiro dia, fui recebido 

pela diretora e a coordenadora pedagógica, que foram logo me apresentando os espaços físicos 

da escola e me levando para conhecer o estudante que eu ria acompanhar no meu período de 

estágio na escola.  

O referido aluno é assíduo e pontual, demonstra alegria em está na escola. No que se 

refere ao relacionamento em sala de aula, apresenta boa interação com os colegas e a professora, 
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bem como, com os funcionários da instituição de ensino, mostrando por meio de seus gestos e 

ações a reciprocidade do afeto e carinho recebido por todos que o cercam.   

Quanto ao diagnóstico da criança, o laudo apresenta microcefalia, e devido a esta 

condição apresenta problemas motores, fazendo uso da cadeira de rodas para se locomover 

(precisa de ajuda), apresenta ausência de coordenação motora para a realização de atividades 

tidas como simples para crianças de sua idade. O aluno ainda demonstra dificuldades na 

linguagem, pois não fala nenhuma palavra, falta de percepção sensorial, como também tem 

problemas de visão, que se agrava a cada dia pela ausência do uso dos óculos. É de grande valia 

dizer que nos primeiros dias senti muito medo, insegurança e algumas vezes incapaz, pois para 

mim era tudo muito novo, mas continuei em frente. Busquei por meio de conversas com outros 

profissionais da instituição, bem como através de pesquisas algo que pudesse me aproximar do 

aluno e contribuir com a sua vida.  

Com o passar do tempo fui conhecendo melhor a criança, buscando formas que tornasse 

sua estadia na escola mais agradável. Dessa forma, posso afirmar que a experiência adquirida 

no estágio me fez crescer como profissional (pois já sou professor do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio), de estar sempre buscando conhecimento, seja por meio de pesquisas, seja 

através de palestras/eventos, dando assim continuidade em minha formação, construindo junto 

aos meus discentes novos caminhos de aprendizagens. Ao lançarmos nosso olhar para a prática 

da inclusão no âmbito das instituições de ensino do município de Mossoró, mais 

especificamente a Escola Municipal Raimundo Fernandes, podemos constatar o 

desenvolvimento de estratégias didáticas que visam a inserção de crianças com deficiência 

dentro do processo educativo.  

Mediante as dificuldades apresentadas anteriormente, pode-se dizer que o aluno 

demonstra, através do sorriso, o entendimento das atividades realizadas, como ouvir música 

seja por meio de aparelhos sonoros, tais como celular ou caixinhas de som, até mesmo músicas 

cantadas. Diante do exposto, foi percebido que objetos que emitem alguma sonoridade, desperta 

a sua atenção como também o acalma. Dessa forma, costumo trabalhar a musicalidade como 

estratégia pedagógica, nos momentos em que ele ficava agitado, para acalmá-lo passei a cantar 

para ele, e fui percebendo que ele aos poucos se acalmava, diminuindo assim, a quantidade de 

gritos, bem como diminuía as tentativas de morder a própria mão. Vale ressaltar que minha 

experiência como estagiário na referida escola, me proporcionou perceber o amor e a dedicação 

que tais profissionais tem por sua prática docente.  

Ainda sobre esse fazer pedagógico desenvolvido pelos profissionais da referida 

instituição, destaco a professora titular da turma, bem como da professora de recreação e a 

equipe gestora da escola, que incluíram o aluno na apresentação de dança da turma, no festival 

de arte e cultura da escola, sendo este um projeto interdisciplinar, cujo tema: Direitos Humanos: 

Criança é prioridade. Neste momento, consegui entender o quanto aquele momento foi 

significativo para aquela criança, uma vez que um sorriso espontâneo, e em alguns momentos 

tomado por uma gargalhada mostrava a felicidades de se está ali nos ensaios, como também no 

palco com os colegas. Assim, diante do que foi exposto, posso afirmar a importância desta ação 

para mim como estudante e estagiário, pois me proporcionou enxergar nas entrelinhas do ato 

realizado por aquelas docentes, não foi somente incluir por que é preciso que todas as crianças 

participem, mas que elas entendam o valor que cada colega tem, independentemente de suas 

limitações ou particularidades, mas expuseram em vários momentos para os estudantes que 

cada um de nós temos características próprias e que são elas que nos fazem ser únicos. No que 

se refere a contribuição para comigo enquanto professor, só reafirmou o quanto é valioso a 

figura do professor na vida de nossos educandos, ao ver aquelas docentes resinificando sua 

prática na tentativa de possibilitar uma educação de qualidade a todos os alunos, foi algo 

inspirador. 

Quando falamos em desafios, posso afirmar com toda convicção que serão muitos, 

muitas dúvidas, incertezas, medo e vontade de desistir, são tantos sentimentos juntos que chega 

a nos tirar o sono. Mas dentre todos os sentimentos mencionados um não esteve presente, mas 
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posso falar agora, é a determinação. Temos que está convicto daquilo que nos propusemos, e 

seguir em frente, e foi isso que fiz. Vale salientar um fator que aflige até hoje é a ausência de 

material para ser trabalhado com a criança. Mediante a esta situação, passei a cantar enquanto 

passeio pelo pátio com ele, deixando-o mais tranquilo. Outra forma encontrada para trabalhar 

com ele, foi o uso de tatame, onde o colocava para andar (segurando-o), como também o 

deixava vontade para que pudesse se sentir livre, já que a maioria do tempo, passa sentado na 

cadeira de rodas. Diante de tudo que foi apresentado podemos dizer que o referido aluno 

necessita de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, além da professora titular de 

sala de aula, como também de seu auxiliar (que sou eu), para que sejam trabalhados todos os 

aspectos comprometidos por conta de seu raro distúrbio neurológico, desde a fala as suas 

funções motoras. (Estagiário 3) 

O estagiário 3 demonstra em suas palavras e ações vivenciadas na escola amorosidade, 

perseverança e determinação diante, principalmente dos desafios encontrados, considero 

interessantes quando ele destaca a equipe, os espaços da escola, e as estratégias didática, citado 

até como exemplo um lindo projeto interdisciplinar que todos da escola vivenciaram. “A prática 

educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da 

mudança [...] (FREIRE, 1996, p. 143). 

Me vejo e me sinto um pouco na escrita dos estagiários, na verdade quando ouvimos o 

outro percebemos que compartilhamos muitos dos sentimentos. Assim, vou me descrever um 

pouco, falar sobre minha história de vida e processo de formação, sendo a estagiária 4: 

 

SENTIMENTOS E AFETIVIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO, ESTAGIÁRIA 

4: 

 

Como futura professora, já me sinto vitoriosa, pois o estágio me proporcionou grandes 

experiências, as vezes achava que não era capaz de conseguir realizar ações significativas para 

os alunos. Cada batalha enfrentada me fazia mais forte, nem sempre acertava tudo, mas todo 

dia aprendia alguma coisa. Quem esteve ou estar estagiando sabe o quanto é importante essa 

oportunidade para os alunos de graduação.  

Nas primeiras semanas pensei em desistir, eu dava apoio pedagógico a um aluno com 

Transtorno Autista, ele era uma criança que apresentava comportamento agressivo, foi muito 

difícil! Se queria continuar no estágio deixei o medo e a insegurança de lado. Estudei, busquei 

o apoio da professora, e do atendimento educacional especializado, da escola, e principalmente 

da família, o aluno começou a ser acompanhado por outros profissionais. Fui observando a 

criança, conhecendo suas habilidades e suas preferências, comecei a planejar as atividades com 

a participação do aluno, assim a gente foi firmando o diálogo e se conhecendo mais. 

Junto com a professora posso dizer que fizemos um belo trabalho, percebi que o aluno 

não sabia escrever seu nome completo, nem muito menos era silabado, e que não conhecia todas 

as letras, como também não respeitava horários, queria fazer as coisas conforme ele quisesse, 

então, fiz um cartaz simples mais muito eficaz e chamativo, mostrando os horários que ele 

deveria elaborar cada tarefa, muito simples, mas rico em detalhes, percebi que ele foi se 

adaptando, até conhecer e respeitar os horários, depois elaboramos um método de leitura com 

ele, fizemos um recurso para leitura, neste recurso tinha letras que juntas formavam sílabas, 

todos os dias aplicávamos com ele, usando textos ligando conhecimento, relacionando 

conteúdos, só que de formas diferentes, então a partir daí podemos perceber que o aluno estava 

avançando na leitura, cada dia que aplicávamos fomos percebendo que ele ia avançando, 

ficamos muito felizes, pois sabíamos que a criança era capaz, só precisava das ferramentas 

necessárias e do apoio que damos a ele.  

Portanto, todos os dias eu me empenhava muito, queria muito vê a mudança dele, queria 

ser capaz de transmitir os conhecimentos que tinha, queria vê-lo sempre feliz, pois a cada 

letrinha que ele lia, notava-se a felicidade do aluno. Depois fomos trabalhar a escrita, mudar a 

letra bastão para cursiva, outra batalha, sempre fazia as atividades com ele, mostrando as letras 
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escritas de outra forma, a forma que ele não conhecia, sempre incentivava e elogiava quando 

eu percebia que ele estava conseguindo mudar, elaborei atividades para ele, escrevia junto com 

ele, cada letrinha, pois sentia que ele gostava, para muitos isso é simples, mas garanto que para 

mim foi um longo trabalho, difícil, mas gratificante. Hoje ele escreve letra cursiva, escreve seu 

nome com facilidade, e conhece as letras. Tenho certeza que fiz a mudança na vida daquela 

criança e de sua família. Enfim, hoje tenho uma convicção comigo mesma: EU AMO 

EDUCAR, somos capazes, não podemos desacreditar, como futura pedagoga digo: sou 

imensamente feliz por tudo que vivi e vivo hoje.  (Estagiária 4) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como sujeitos da pesquisa, narramos nossos momentos de desafios, principalmente as 

inseguranças, os momentos que conseguimos unir conhecimentos e compartilhar saberes para 

dar sentido e qualidade ao ensino, saímos das universidades e entramos nas escolas com um 

grande objetivo: Aprender, com prática, teoria e novas estratégias. De acordo com Luck (1995, 

p. 88)): “a orientação pelo enfoque interdisciplinar para orientar a prática pedagógica implica 

em romper hábitos e acomodações, implica em buscar algo novo e desconhecido”. Assim, 

constamos que as nossas práticas deram espaços a novas atitudes, novo jeito de ensinar, de 

aprender, na maioria das vezes tivemos atitudes significativas de práticas interdisciplinares, 

dialogamos e envolvemos conhecimento significativos nas atividades. Pois, os alunos com 

deficiências têm suas limitações, mas grandes habilidades que podem e devem ser valorizadas 

e incorporadas aos conteúdos de forma interligadas e não separadas. 

Diante de tudo isso, podemos afirmar que as narrativas de experiências apresentam a 

relevância do estágio remunerado no processo formativo docente, assim como, no 

compartilhamento de saberes, possibilitando maior autonomia e acessibilidade para um ensino 

de qualidade, de forma igualitária, de acordo com as especificidades de cada aluno. 

Conseguimos construir uma relação muito forte com as práticas interdisciplinares, estamos nos 

envolvendo a cada dia mais, como afirma Fazenda (2011, p. 21) fazer uma imersão profunda 

no trabalho cotidiano, na prática. Precisamos aprender mais, mas já estamos fazendo 

movimentos para isso. 
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RESUMO 

A compreensão acerca da Geografia, ciência do espaço que estuda a relação da sociedade com 

a natureza, perpassa variados olhares que mutuamente podem refletir a construção científica do 

saber geográfico para com o espaço escolar. Pensando nisto, propõe-se uma discussão sobre o 

entendimento e compreensão do que é a Geografia pelos alunos. Para tanto o referido trabalho 

assenta em depoimentos de alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública de 

Encanto-RN, para a construção deste baseamos em reflexões de conceitos importantes como 

educação geográfica (BERMUDÉZ, 2005) e (CASTELAR e VILHENA, 2010). O objetivo 

geral desta análise foca atenções em como identificar as compreensões de Geografia neste nível 

da educação básica no espaço brasileiro, bem como as suas articulações práticas desenvolvidas 
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no contexto do ensino de Geografia.  No tocante ao percurso metodológico, destacamos uma 

revisão de literatura para a temática em tela, a salientar as discussões teóricas de Callai (2003), 

Calvalcanti (1998) e Zabala (1998), além da averiguação nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Geografia, afim de 

evidenciar as competências e habilidades preconizadas para o raciocínio geográfico. Logo, o 

trabalho apresenta-se como resultado das atividades executas no âmbito do subprojeto de 

Geografia do Programa Residência Pedagógica (RESPED) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), do Campus de Pau dos Ferros – financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como ação de Política Nacional a 

formação de professores e aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura aos 

graduandos da segunda metade do curso  – no contexto discorremos sobre uma intervenção com 

os alunos da turma do 6º ano, a qual propôs a confecção de um desenho do globo terrestre por 

meio do que eles acreditam ser a Geografia, resgatando conteúdos e conceitos estudados nas 

séries iniciais. Ressalta-se assim a importância do papel de Geografia na educação básica bem 

como a valorização deste na formação educativa dos discentes dentro do espaço escolar, e o 

discernimento de concepções e trajetórias metodológicas para construir nos discentes a 

percepção de leitura Geográfica tal como está possibilita.  

 

Palavras-chave: Educação Geográfica. Geografia Escolar. Compreensão. Conceitos 

geográficos. RESPED.  

 

 
INTRODUÇÃO  

 O que é Geografia? Partindo de uma pergunta simples e objetiva, mas que carrega em 

seu significado proposto inúmeras discussões tanto no cotidiano – se interrogássemos a pessoas 

comuns em seu sentido corriqueiro – quanto no âmbito acadêmico e científico. Do ponto de 

vista epistemológico da Geografia esta é uma questão que perpassa a própria linha do 

pensamento geográfico dada as correntes de estudo e o período histórico. Moraes (2007) nos 

coloca que inexiste um consenso, mesmo no plano formal, a respeito da matéria tratada pela 

Geografia.  

 Ainda assim, a Geografia pode ser entendida como a ciência que estuda o espaço 

geográfico - a relação da sociedade com natureza, em sua definição mais acessível. Para Santos 

(2008) cabe considerar na definição de Geografia que esta estuda o conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ação que formam o espaço. Sendo este:  
 

[...] formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 

de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 

mas como o quadro único no qual a história se dá [...] (SANTOS, 2008, p. 63).  

 

 Assim sendo a ciência do espaço geográfico tem o desafio de compreender as relações 

complexas do seu objeto de estudo, produzindo análises do espaço sob a consciência de que 

esta dimensão é específica e limitada da realidade, como histórico e social, apresenta-se como 

ferramenta para analisar a realidade em sua dimensão material e em sua representação 

(Cavalcanti, 2010). 

 Nesta perspectiva, a Geografia se apresenta ao contexto da educação básica sob a 

concepção da Geografia Escolar, para Callai (2011, p. 129) esta é indissociável de outras 

discussões e conceitos como: educação geográfica, Geografia acadêmica, ensino de Geografia 

e conteúdos curriculares de Geografia. Entretanto, reforça-se a partir da referida autora, o 

entendimento de que esta é um componente do currículo por parte da escola “[...] que 

encaminha a compreender o mundo e, às pessoas a se entenderem como sujeitos neste mundo, 

reconhecendo a espacialidade dos fenômenos sociais” – considerando sua particularidade e 

originalidade para o espaço escolar frente os fins sociais.  
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 Para efeito de reflexão, pretende-se neste escrito propor uma discussão sobre o 

entendimento e compreensão do que é a Geografia para os alunos investigados nessa ação da 

pesquisa, uma vez que na produção cientifica, conceitual e acadêmica, a Geografia no contexto 

do ensino é voltada sobretudo para o aluno e sua construção espacial. Levantando-se aqui 

indagações acerca: Qual a concepção de Geografia para os alunos? De onde advém está(s) 

concepção/concepções? De que forma isso pode impactar nas finalidades educativas que 

objetivam o ensino de Geografia para a educação básica?  

 Para tanto o referido trabalho assenta em depoimentos de alunos do 6º ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da cidade de Encanto-RN. Tendo como objetivo identificar 

as compreensões de Geografia neste nível da educação básica no espaço brasileiro, bem como 

as suas articulações práticas desenvolvidas no contexto do ensino de Geografia.  

 Dessarte, caracterizamos esta produção como sendo de abordagem qualitativa, uma vez 

que consiste em um estudo que possibilita a compreensão da percepção dos alunos para o 

entendimento da Geografia. Ademais, a pesquisa é de natureza explicativa, por apresentar 

reflexões referentes a conceitos tratados no âmbito da Geografia escolar e o seu contexto de 

ensino.  

No tocante ao percurso metodológico, destacamos a priori uma revisão de literatura 

para a temática em tela, a salientar as discussões teóricas de Callai (2003 e 2011), Calvalcanti 

(1998 e 2010) e Zabala (1998), além da averiguação nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Geografia, afim de evidenciar as 

competências e habilidades preconizadas para o raciocínio geográfico nesse nível de ensino. A 

posteriori realizou-se uma intervenção com os alunos da turma do 6º ano do ensino fundamental 

de uma escola pública de Encanto, a qual propôs a confecção de um desenho do globo terrestre 

por meio do que eles acreditam ser a Geografia, resgatando conteúdos e conceitos estudados 

nas séries iniciais. 

Outrossim, o trabalho12 apresenta-se como resultado das atividades executas no âmbito 

do subprojeto de Geografia do Programa Residência Pedagógica (RESPED) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), do Campus de Pau dos Ferros – financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como ação de Política 

Nacional a formação de professores e aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de 

licenciatura aos graduandos da segunda metade do curso. 

Salientamos a importância do subprojeto vinculado ao programa, uma vez que 

oportuniza maior interação e diálogo entre as escolas-campo e a universidade, fomentando 

assim o processo de formação, dado que segundo Callai (2003) a verdadeira formação plena do 

professor está associada a integração universidade com o ensino básico. 

O paper encontra-se organizado em duas seções. A primeira compreende uma discussão 

teórica de conceitos importantes como Geografia escolar e educação geográfica nas relações do 

contexto do ensino. A segunda consiste na análise do material confeccionado pelos alunos a 

partir da reflexão dos pressupostos teóricos-metodológicos da compreensão de Geografia no 

Espaço Escolar, em averiguação ao que preconiza os documentos da BNCC e os PCN para este 

campo do conhecimento. Ao final destacamos as considerações sobre o estudo e suas 

contribuições para o tratar de Geografia no espaço escolar.   

 

GEOGRAFIA ESCOLAR E EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: uma discussão teórica para 

o contexto do ensino  

 

Dentro do contexto de ensino da educação básica a Geografia, enquanto componente 

curricular, agrega saber científico e competências que se difundem no espaço escolar e assim 

tem objetivos para a contribuição da formação do educando. Callai (2001) ao fazer referência 

                                                           
12 Agradecemos o apoio da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES). 
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a esta ciência social entende que ela é “[...]por excelência uma disciplina formativa, capaz de 

instrumentalizar o aluno para que exerça de fato a sua cidadania” (p. 134). 

É indiscutível a relação entre Educação Geográfica e Geografia escolar, para 

compreender a dimensão dos conhecimentos geográficos em sala de aula. Visto que o 

entendimento destes conceitos por vezes parecerem diluídos e imbricados em uma concepção 

simplória de “ensinar Geografia”, porém longe demarcar uma limitação heterogênea – muito 

pelo contrário, de compreender a conceituação de ambos e partir para a relação necessária – é 

fundamental entender cada um deles.  

O tema da Educação Geográfica é tratado por vários autores, na visão de Bermúdez 

(2005) entende-se as contribuições da própria ciência para o indivíduo associado ao profissional 

como ser social - como ser em sociedade - integrada a concepção de educação como processo 

social e intersubjetivo e que esta como Educação Geográfica tem competências nas dimensões: 

pessoal, social e espacial. 

Na conceituação de Geografia Escolar – já posto anteriormente – cabe destacar esta 

campo do conhecimento com significado e conteúdo escolar, onde para Cavalcanti (2010, p. 

369) já colocando em evidência a relação, enfatiza que a Geografia escolar é “uma mediação 

importante da relação dos alunos com o mundo” e que neste sentido  Educação Geográfica 

“ajuda os alunos a desenvolverem modos do pensamento geográfico, a internalizarem métodos 

e procedimentos de captar espacialmente a realidade”.  

Para Castelar e Vilhena (2010) a Educação Geográfica contribui para a formação 

conceitual de identidade em diferentes perspectivas: consciência de que somos sujeitos da 

história, nas relações com os lugares vividos, nos costumes que resgatam a nossa memória 

social, na identificação e comparação dos valores que constroem nossa identidade cultural e na 

compreensão perceptiva da paisagem que ganha significados. 

 Neste sentido, proposto pelas autoras, é perceptível a tamanha interligação entre os 

conceitos, porém para além do campo conceitual – dada a apreensão deste, que não se vinda 

por aqui – é preciso correlacionar na prática as inúmeras possibilidades desta relação, ou seja, 

é preciso levar estas dimensões para o contexto prático do ensino de Geografia, especialmente 

no ensinar Geografia na rede básica. Isto significa o entendimento desse campo conceitual para 

adentrar nas concepções metodológicas que oportunizem uma Educação Geográfica na 

Geografia Escolar de fato efetivada no Ensino de Geografia.  

Outrossim, compreende-se que tal questão perpassa pela própria formação docente – 

não só do  licenciado em  Geografia enquanto professor de  uma disciplina curricular nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio, mas da Geografia ensinada nos anos inicias 

do ensino fundamental pelo figura do professor pedagogo - conteúdos curriculares preconizados 

nas escolas, o fazer pedagógico destes conteúdos, a concepção teórica de embasamento 

geográfico, para salutar algumas.  

Ainda assim ao tratar destes pressupostos evidencia-se a validade da aproximação inicial 

discutida da Geografia em sala de aula, pois é mister a preocupação com o espaço que tem 

perdido a Geografia nos currículos escolares brasileiros bem como a concepção de Geografia 

que se tem os alunos – quase sempre distante daquela que ela possibilita. Somando – se a isto 

para o ensino de Geografia “[...] é importante definir os objetos de aprendizagem em função da 

interpretação que fará do fenômeno geográfico que será estudado. Portanto, a necessidade de 

se pensar sobre o que pretendemos ensinar passa por explicar o como, o que e para quê estamos 

ensinado” (CASTELAR E VILHENA, 2010) p. 2, grifo do autor). 

Ademais, consideramos que esta discussão da Geografia Escolar e da Educação 

Geográfica reflete especialmente na construção do ensino de Geografia frente o seu papel na 

escola para com o educando. Assim Callai (2011, p. 129) ressalta que:  

 
[...] para oportunizar que as pessoas compreendam a espacialidade em que 

vivem através da educação geográfica, se busca construir uma forma 

geográfica de pensar, que seja mais ampla, mais complexa, e que contribua 
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para a formação dos sujeitos, para que estes realizem aprendizagens 

significativas e para que a geografia seja mais do que ilustração (CALLAI, 

2011, p. 129).  

 

COMPRESSÃO(ÕES) DE GEOGRAFIA  

 

Compreender esta relação entre Geografia Escolar e Educação geográfica nos dá 

alicerce para adentar na discussão da concepção de Geografia por parte dos educandos. A qual 

reforçamos que a construção do pensamento espacial muito diz respeito ao discernimento do 

que possibilita esta ciência enquanto matéria nos currículos escolares do espaço da Educação 

brasileira desde o final do século XX.  

 Diante disso, a preocupação que propicia esta discussão advém das indagações 

anteriormente supracitadas e também do entendimento que a organização do raciocínio 

geográfico por parte dos alunos é reflexo diretamente e indiretamente da concepção que provém 

da questão incialmente proposta: “o que é Geografia?”.  

Assim sendo, propomos como dinâmica para os alunos do 6º ano do ensino fundamental 

a confecção de um globo terrestre a partir do que eles pensam/compreender/estudam a 

Geografia, possibilitando resgatar conteúdos e conceitos estudados nas séries iniciais. Pois a 

Geografia na educação básica, perpassa também as series iniciais e a educação infantil, sendo 

importante refletir a cerca desta Geografia presente nos referidos níveis. Callai (2005, p. 232) 

ao discutir tal questão considera que a Geografia pode contribuir para o processo alfabetização 

ao encaminhar o aprender na leitura de mundo, “[...] partindo do fato de que a gente lê o mundo 

ainda muito antes de ler a palavra, a principal questão é exercitar a prática de fazer a leitura do 

mundo. 

Nisto, as figuras abaixo representam alguns dos desenhos, produzidos pelos alunos e 

selecionados para discussão da temática:  

 
             Figura 1 – “O que é Geografia?”                                    Figura 2 – “O que é Geografia?” 

Fonte: Desenho dos alunos 
Fonte: Desenho dos alunos                                                                                                            
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Figura 3 – “O que é Geografia?”                                         Figura 4 – “O que é Geografia?” 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenho dos alunos                                                      Fonte: Desenho dos alunos  

 

 

      

 

Figura 5 – “O que é Geografia?”                                                  Figura 6 – “O que é Geografia?” 

 

                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenho dos alunos  

 

  

                                                                                      
                                                                                                    Fonte: Desenho dos alunos 

 

             Nestes registros percebemos analogias de uma compreensão particular da Geografia 

enquanto matéria para os alunos. Na maioria dos desenhos, observa-se que a presença de 

palavras-chaves que resumem o sentido atribuído a Geografia, nas figuras 1 e 5 por exemplo, 

tem-se a enumeração de alguns conceitos e conteúdos: Paisagem, continentes, regiões, lugares, 

cidades, IBGE, política etc., em conjunto com desenhos simples mas que muito dizem respeito 

a imaginação do que estes conceitos representam na prática para eles.  

 Em relação ao imaginário dos alunos, por meio dos desenhos como abstração do 

entendimento deles nas figuras 3 e 6 principalmente, nota-se a ilustração de elementos com 
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fortes tonalidades, o “azul do oceano” e o “verde do continente” além deste contraste tem-se a 

imagem de árvores e alguns animais e em especial barcos, navegações e outros alusivos a órbita 

terrestre: satélites, meteoros, sol, lua etc. Podemos entender o conhecimento apriorístico do 

cotidiano que tem os alunos para representar a Geografia. Em relação a abstração do desenho, 

que permeia toda a atividade é importante ressaltar o que Cavalcanti (2000, p. 378-379) nos 

coloca:  

 
[...] O desenho é revelador de aprendizagens porque permite e exige escolhas 

que mostram um quadro geral da concepção geográfica. Quando o aluno 

desenha, ou elabora um mapa mental, ele escolhe, seleciona elementos da 

realidade, local/global, faz uma abstração, expressando assimilação de 

conhecimentos nem sempre passíveis de expressão verbal. Para a Geografia, 

portanto, a imagem, o desenho e o mapa são recursos fundamentais que 

permitem a mediação entre o sujeito e o conhecimento, por um lado ao ser 

apresentado como expressão de algum fato, fenômeno, acontecimento 

geográfico, por outro ao ser construído pelo sujeito levando-o a expressar uma 

síntese em elaboração, um conceito em construção. Os desenhos podem ser 

assim parte do processo de construção das noções espaciais e também 

informação imagética dos locais a partir da qual se pode construir 

conhecimentos significativos (CAVALCANTI, 2000, p. 378-379).  

 

 Percebe-se assim por meio desta capacidade interpretativa do desenho, compreensões 

interessantes do ponto de vista da relação dos alunos para com esta ciência enquanto matéria 

no espaço escolar. Mas podemos notar que ainda persiste na mente dos alunos a concepção de 

uma Geografia “que é preciso decorar, por isso não gosto muito pois eu não sei decorar” (frase 

dita por uma aluna), de uma Geografia de elementos disparatados, de uma Geografia 

essencialmente física ou de uma Geografia de difícil definição “correta”.  

 Em relação ao que preconiza a BNCC e os PCN para a Geografia no ensino fundamental, 

destacamos respectivamente que estudar Geografia oportuniza o conhecimento do mundo, justo 

que a Geografia enquanto componente curricular aborda as relações humanas em sociedade sob 

as diversas regiões, sob o enfoque de princípios geográficos – analogia, conexão, diferenciação, 

distribuição, extensão, localização e ordem – para se alcançar a interpretação do mundo e suas 

transformações, bem como valoriza a Educação Geográfica ao contribuir no conceito de 

identidade (BRASIL, 2017). Para tanto os PCN (BRASIL, 1998) caracterizam a Geografia pelo 

caráter de compreender a realidade social e o exercício da cidadania por meio dos 

conhecimentos geográficos, e a necessidade de se trabalhar com as categorias de análise da 

própria Geografia: Espaço, lugar, território, região e paisagem. Organiza eixos temáticos para 

os ciclos, destacando temas a serem trabalhados e ressaltando a importância de utilizar 

conteúdos de diferentes dimensões: conceituais13, procedimentais14 e atitudinais15, posto por 

Zabala (1998).                                                                                                       Neste 

contexto, enfatizamos que a Geografia se defronta com a atividade de entender o espaço 

geográfico numa rede complexa e que refletir tal complexidade nas bases desta ciência é 

relevante para a construção dos conhecimentos geográficos na escola, principalmente como 

reflexo para a vida dos educandos (Cavalcanti, 1998). 
 

                                                           
13 São abstratos, necessitam da compreensão do significado e não diz respeito apenas a reprodução da definição, 

mas a sua aplicação, utilização, interpretação da ideia e significado do conceito. Compreende uma atividade 

complexa de elaboração e construção pessoal do conceito, por meio de atividades mentais, atividades de 

significados e funcionalidade. 
14 Conjunto de ações (ler, desenhar, classificar etc.) ordenadas para a realização de um objeto. Entende-se a 

aprendizagem como procedimento da realização das ações, exercitação, reflexão sobre a própria atividade e 

aplicação em contextos diferenciados. 
15 Compreende os valores, atitudes e normas, por meio da necessidade de estabelecer relações afetivas e 

elaborações complexas de caráter pessoal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Desse modo, ao objetivarmos o entendimento da compreensão de Geografia no espaço 

escolar pelos seus sujeitos educandos, ressaltamos a relação preponderante entre a Educação 

Geográfica e a Geografia Escolar como conexão relevante para o contexto de ensino de 

Geografia. Ademais os resultados aqui discutidos nos permitem considerar a dimensão que 

ocupa a Geografia e o seu entendimento bem como importância no contexto das escolas, naquilo 

que ela possibilita e efetiva para a realidade social.  

 Destaca-se, portanto, a ação de uma educação geográfica para além dos conceitos e 

imagens capaz de propor, um alargamento da Geografia escolar em suas dimensões de ensino 

e aprendizagem necessária ao aluno e sua formação enquanto cidadão.  

 Assim, nesta relação é preciso examinar quê Geografia se faz presente nas 

compreensões dos alunos, uma vez que dada a natureza desta compreensão pode-se criar 

barreiras de aprendizagens e que nos supõe continuar o estudo e melhor qualificar nosso fazer 

e ensinar geográfico nas escolas para com os educandos. Destaca-se, portanto, como 

contribuição deste estudo, a preocupação epistêmica para o ensino de Geografia, servindo de 

reflexão para outras pesquisas e agendas de pesquisa por profissionais da área, bem como para 

formação docente.  
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RESUMO 

O trabalho reflete acerca dos Seminários de Formação Docente do PIBID, desenvolvidos pelo 

grupo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto 

Pedagogia, da Universidade Federal do Ceará (UFC).  O subprojeto destinava, dentre suas horas 

de atividades, momentos formativos e de reflexão entre os bolsistas, onde eram compartilhados 

saberes sobre a formação inicial dos bolsistas graduandos e a formação continuada dos bolsistas 

supervisores e a coordenadora de área, bem como sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem das crianças da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, 

atendidas pelo programa nas três escolas parceiras no município de Fortaleza/CE. Os 

Seminários ocorreram em cinco (05) edições, a cada semestre no período de 2015 a 2017. Os 

eventos foram realizados na Faculdade de Educação (FACED/UFC), organizados pela 

coordenadora do subprojeto mencionado, contando com a participação dos demais bolsistas de 

Iniciação a Docência e Professoras Supervisoras. Tudo isso como forma de preparar o grupo 

para a elaboração e execução dos projetos vivenciados nas escolas parceiras do programa, tendo 

como público alvo do seminário os Bolsistas PIBID, demais alunos da Pedagogia/UFC e 

professores interessados. Objetivamos aqui evidenciar as contribuições desses Seminários para 

a formação inicial e continuada do grupo do PIBID e educadores envolvidos, bem como 

destacar esses momentos formativos como espaços de reflexão crítica sobre o fazer docente na 

escola, buscando uma atuação mais comprometida em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem. Apresentamos como fundamento teórico autores que tratam sobre temas 

relativos à alfabetização e letramento com ludicidade e formação docente, tais como: Soares 

(2010), Carvalho (2010), Vygotsky (1998), Pimenta (1999), dentre outros. A metodologia 

utilizada abrangeu vários momentos onde os bolsistas se dividiram em três grupos, de acordo 

com a escola. O tema era escolhido em reuniões que aconteciam semanalmente, partindo da 

necessidade de preparação para o projeto de cada semestre. Cada grupo era instigado a 

apresentar o seminário de forma lúdica, interessante e participativa, promovendo reflexões e 

debates acerca da temática, a saber: apresentações orais e audiovisuais, oficinas pedagógicas, 

apresentação de matérias como suporte teórico/pedagógico a serem utilizados no decorrer dos 

projetos (livros, apostilas, histórias, fantoches, jogos e etc) e apresentações artísticas. Como 

resultado, percebemos que esses momentos contribuíram para nortear as ações do grupo, 

aprofundar conhecimentos a serem praticados em sala de aula, valorizar a atuação dos docentes 

e futuros docentes do PIBID, bem como fortalecer as relações entre o grupo e as instituições 

envolvidas. Portanto, concluímos que os Seminários proporcionaram benefícios para a 

formação de docente, refletindo assim na aprendizagem das crianças no crescimento do grupo 

como um todo, isso nos faz refletir positivamente sobre a importância e compromisso do PIBID 

Pedagogia/UFC com uma formação docente e uma educação pública de qualidade. 

 

Palavras-chave: PIBID. Seminários. Formação docente. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho trata sobre os Seminários de Formação Docente do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvidos pelo Subprojeto de 
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Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  O subprojeto Pedagogia tinha como título 

e objetivo: “Alfabetizar letrando na Educação Infantil e Ensino Fundamental I: promovendo 

uma aprendizagem significativa com ludicidade”, vigente no período de 2014 a 2018 junto a 

três escolas da rede municipal de Fortaleza/Ce. 

 O PIBID, programa instituído em 2007 pelo governo federal e ampliado entre os anos 

de 2009 e 2010, tem como objetivos principais: a valorização do magistério, a inserção dos 

estudantes de licenciatura nas escolas públicas, a troca de experiências entre os professores que 

atuam nas escolas e os bolsistas e, sobretudo, a formação de professores qualificados para 

atuarem na Educação Básica. 

 Nesse contexto, o PIBID atua como importante programa de valorização da docência 

com base na articulação entre a teoria e a prática, oportunizando aos graduandos experiências 

contextualizadas dentro das escolas públicas, complementando as formulações curriculares dos 

cursos de licenciaturas, onde os estudantes se inserem em seu campo de trabalho, sendo essa 

inserção imprescindível para uma formação crítico-reflexiva, suscitando inquietações e 

indagações sobre a realidade escolar e o trabalho docente, como pontua  Grundy (1991, apud 

FRANCO, 2006, p. 100): 

 
O currículo tem sempre que possuir um interesse emancipatório, uma vez que 

deve ser uma prática sustentada pela reflexão como práxis; devendo o 

currículo ser visto menos como um plano a cumprir e mais como um processo 

que se constrói na interação entre o atuar e o refletir. 

 

Uma formação docente pautada nas práxis pedagógica e cujo exercício profissional 

esteja em constante movimento e construído a partir de um processo contínuo de reflexão crítica 

sobre a ação, colabora para o desenvolvimento de práticas inovadoras e transformadoras, como 

pontua Freire: “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática” (1996, p. 39). 

Nesse sentido, o PIBID possibilita uma reflexão sobre o fazer docente e sua 

intencionalidade social, promovendo o contato de estudantes em formação com o ambiente 

escolar, e com práticas de professores que já atuam, continuando a construção de sua identidade 

docente, como destaca Pimenta: 

 
[...] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-se 

também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à 

atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua via: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de relações 

com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos 

(2006, p.20). 

 

Dessa forma, contando com 18 (dezoito) bolsistas de iniciação à docência, 3 (três) 

professoras supervisoras e 1 (uma) coordenadora de área, o subprojeto organizava suas 

atividades da seguinte forma: dentre suas 12 horas de atividades semanais, 8 horas eram 

destinadas às atividades docentes nas escolas parceiras e 4 horas eram utilizadas no 

planejamento das atividades, avaliação, construção de materiais pedagógicos, assim como na 

formação de todos os bolsistas, por meio de sessões de estudos e discussões sobre temas 

relevantes à educação e à prática docente.    

Nas 4 horas destinadas aos planejamentos semanais também se incluía a preparação dos 

Seminários de Formação Docente do PIBID, os quais ocorreram  em 05 (cinco) edições, a cada 

semestre no período de 2015 a 2017. Os eventos foram realizados na Faculdade de Educação 

(FACED/UFC), organizados pela coordenadora do subprojeto, contando com a participação 

dos demais bolsistas de Iniciação a Docência e Professoras Supervisoras, organizados em 
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grupos e que pensavam coletivamente as questões teóricas e planejavam os projetos semestrais 

a serem desenvolvidos nas escolas.  

 O subprojeto PIBID/Pedagogia desenvolveu suas atividades inspirado na 

Pedagogia de Projetos, segundo a qual ensinar deixa de significar um simples ato de repassar 

conteúdos prontos e aprender não se resume a um mero ato de memorização dos conteúdos. 

Estes, resultam de situações-problemas, são significativos, contextualizados, reconhecidos 

pelos sujeitos porque os aproximam de seu cotidiano e, ainda, possibilitam um diálogo (entre 

professor e aluno) acerca do trabalho educativo. Nesse sentido, a formação dos alunos é um 

processo global, onde conhecer e intervir no real caminham juntos. Por isso, não se separam os 

aspectos cognitivos, emocionais e sociais presente no processo educativo. A pedagogia de 

projetos visa ressignificar o espaço escolar, tornando-o um espaço vivo de interações, aberto ao 

real e ás suas múltiplas dimensões. (HERNÁNDEZ, 2010; LUCK, 2003; NOGUEIRA, 2009). 

Considerando que nos apropriávamos, gradualmente, das concepções teóricas da 

Pedagogia de Projetos, íamos desenvolvendo um projeto a cada semestre nas escolas, 

elaborados a partir das necessidades observadas, construindo as ações visando a alfabetização 

e o letramento de forma lúdica, sendo a ludicidade compreendida como dimensão que se 

interrelaciona com a aprendizagem, configurando-se como essencial no processo de ensinar-

aprender. (VYGOTSKY, 1998). 

O trabalho com projetos constitui uma ferramenta e uma estratégia metodológica 

importante para a atuação pedagógica nas escolas e, sobretudo, nas salas de aulas, à medida que 

incorpora e abre possibilidades para o novo, como bem pontua Araújo (2003), considerando 

 
[...] a perspectiva de uma ação voltada para o futuro, visando transformar a 

realidade; e a possibilidade de decisões, escolhas, apostas, riscos e incertezas. 

Além disso, permite dar um sentido baseado na busca de relações entre os 

fenômenos naturais, sociais e pessoais, bem como planejar estratégias que vão 

além da compartimentalização disciplinar. (p. 69). 

 

 A partir da definição da temática a ser trabalhada na escola, tornava-se evidente a 

necessidade de uma apropriação teórica por meio dos Seminários de Formação Docente, 

evidenciando o compromisso do programa em promover ações bem fundamentadas e 

planejadas, por meio de sessões de estudos, discussões, oficinas e reflexões. Dessa forma, o 

objetivo do texto é evidenciar as contribuições desses Seminários para a formação inicial e 

continuada do grupo PIBID/Pedagogia e educadores envolvidos, bem como destacar esses 

momentos formativos como espaços de reflexão crítica sobre o fazer docente na escola, 

buscando uma atuação mais comprometida em relação ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO   

 

Nos Seminários de Formação Docente do PIBID/Pedagogia (UFC) o grupo buscou 

fundamentação teórica e metodológica com o intuito de estar bem preparado para a execução 

dos projetos na escola, amparado em práticas reflexivas, autônomas e inovadoras, sendo 

possível vivenciar a teoria e a prática tanto na instituição de formação quanto no local de futura 

atuação profissional, possibilitando uma aprendizagem repleta de significados. Sobre o 

processo de formação docente Pimenta (1999, p.31) assevera:  

 
A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma 

política de valorização do desenvolvimento pessoal/profissional dos 

professores e das instituições escolares, uma vez que, supõe condições de 

trabalho propiciadoras da formação contínua dos professores, no local de 

trabalho, em rede de autoformação, e em parceria com outras instituições de 

formação.  

 



37 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 Para a realização dos seminários o percurso da metodologia utilizada abrangeu vários 

momentos, onde os bolsistas de ID, as professoras supervisoras e a coordenadora do subprojeto 

se reuniam, semanalmente, na FACED/UFC, para discutir as demandas do Programa nas 

escolas. A organização dos temas ficava dividido em três grupos, cada grupo por escola, 

levando em conta as preferências e a disponibilidade de cada um em pesquisar e compartilhar 

os saberes adquiridos para o sucesso do projeto a ser trabalhado no semestre letivo.  

 Os seminários foram planejados e executados no fim do período letivo de cada 

semestre, com o intuito de retornar às aulas, no semestre seguinte, com novos projetos a serem 

vivenciados nas escolas parceiras do programa, considerando-se de grande valia a preparação 

construída para o desempenho dos projetos, frequentemente marcados por um aprendizado 

sólido e consistente para dar sustentação à formação inicial e continuada dos professores. 

As 05 (cinco) edições dos Seminários de Formação Docente do PIBID/Pedagogia 

trouxeram diversas temáticas que trataram sobre a formação docente e práticas pedagógicas, 

buscando fomentar conhecimentos para uma educação de qualidade. Ressaltando o objetivo do 

subprojeto de alfabetizar letrando com ludicidade, para Soares (1998, p. 58) ao incorporarmos 

o termo letramento ao nosso vocabulário educacional estamos afirmando “[...]  que nosso 

problema não é apenas ensinar a ler e escrever, mas é, também, e sobretudo, levar os indivíduos 

– crianças e adultos – a fazer uso social da leitura e da escrita”. Soares (2010, p. 72) acrescenta 

ainda que letramento “é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em 

um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores 

e práticas sociais”. 

 A organização e realização dos seminários se deram pelos três grupos, em dias 

consecutivos, com quatro (04)  horas cada encontro, totalizando 12 horas de atividades ao final 

do evento. Os temas abordados foram divididos entre os três grupos, onde cada um expunha 

seu roteiro de forma criativa e dinâmica, na seguinte ordem: O 1º Seminário fez uma abordagem 

sobre as seguintes temáticas: A teoria de Piaget; Avaliação na Educação Infantil; Métodos de 

ensino; Educação Especial e Inclusão. Todos as temáticas serviram de suporte para o projeto “I 

Sarau Literário do PIBID Pedagogia/ UFC”. O presente projeto teve por objetivo ampliar o 

contato das crianças com a leitura e a escrita centrado na utilização de diversos gêneros textuais 

por meio dos autores brasileiros Ruth Rocha, Vinícius de Moraes, Patativa do Assaré, Monteiro 

Lobato, Almir Mota e Pedro Bandeira. 

No 2º Seminário foi retomada a temática sobre o processo de alfabetização e 

letramento amparados nos estudos do livro da autora Marlene Carvalho, intitulado “Alfabetizar 

e letrar: um diálogo entre a teoria e prática” (2010) e estudos sobre Cultura de Paz e Educação 

em valores, na ocasião contou-se com a palestra da Profa. Dra. Kelma Socorro Lopes de Matos, 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Cultura de Paz, Espiritualidade, Juventude e Docentes 

- UFC. Os estudos embasaram a elaboração e a execução dos projetos: “II Sarau Literário do 

PIBID Pedagogia/UFC” e o “Cultura de Paz, Valores que Conduzem a Vida”. O 2º Sarau 

Literário seguiu abordando os gêneros textuais, com base em outros autores da literatura 

infantil, desenvolvendo ações lúdicas, por meio dos seguintes autores: Sylvia Orthof, Paiva 

Neves, Grupo Palavra Cantada, Ana Maria Machado, Maurício de Sousa, Cecília Meireles, 

dentre outros. O “Projeto Cultura de Paz, Valores que Conduzem a Vida” teve como foco 

resgatar valores, inserir os educandos em prática da leitura/escrita e manifestações artísticas, 

com ênfase em formar cidadãos comprometidos com o bem-estar do outro, bem como fomentar 

a cultura de paz nas escolas. Os valores selecionados para o projeto foram abordados a partir 

da vida e obra de pessoas (Pacifistas) que se sobressaíram em suas práticas em prol da paz, da 

igualdade, da justiça e da fraternidade. Foram eles: Chico Mendes, Madre Teresa de Calcutá, 

Mahatma Ghandi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Zilda Arns. 

Na realização do 3º Seminário foram apresentados os temas: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil; Avaliação da leitura e da escrita: abordagem psicogenética. 

Os estudos acrescentaram muitos conhecimentos para a vivência do “III Sarau Literário do 

PIBID Pedagogia/UFC”. O projeto vivenciado após o seminário, desenvolveu ações a partir dos 
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gêneros textuais: Conto, Lenda, História em Quadrinhos e Fábula, com diversos autores da 

literatura brasileira. 

 Os assuntos apresentados no 4º Seminário do PIBID foram: Planejamento; Sequência 

Didática na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 

Ludicidade e Práticas Lúdicas. Os estudos deram suporte para o Projeto “IV Sarau Literário do 

PIBID Pedagogia/UFC” que teve como objeto promover uma educação integral e ampliação 

cultural, a partir da música nordestina com os seus grandes expoentes. O projeto homenageou 

os cantores e compositores nordestinos: Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e Raimundo Fagner, 

possibilitando para as crianças o contato com a leitura e a escrita por meio da música e outros 

gêneros textuais. No Projeto Raízes Culturais: heranças e valores afro-brasileiros foram 

vivenciadas ações sobre o patrimônio e a memória construída pelos africanos e descendentes 

no Brasil, constituindo em princípios, conceitos e valores articulados a atitudes concretas sobre 

o desenvolvimento de nossa identidade. 

O 5º e último Seminário do PIBID deram os seguintes enfoques: Cultura Afro-

Brasileira; Literatura infantil, símbolos de resistência e culinária afro-brasileira; A Cultura afro-

brasileira nas escolas: O papel de alunos e professores na construção da identidade racial. As 

pesquisaram foram pautadas na Lei nº 10.693/03, que acrescenta à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº9394/96 o artigo 26-A, tornando obrigatório nas escolas o ensino da História e da 

Cultura Afro-brasileira, com um papel central na construção, valorização e desenvolvimento de 

nossa identidade. O projeto trabalhado no período foi intitulado: “A Alvorada afro-brasileira: 

A África vive em nós!”, com o intuito de reconhecer as influências da cultura africana na vida 

dos brasileiros, nos mais diversos aspectos, tais como: culinário, artístico, religioso, geográfico, 

dentre outros. 

Dessa forma, com a divisão e organização dos seminários, o grupo era instigado a 

apresentar o evento de forma lúdica, interessante e participativa, promovendo reflexões e 

debates acerca das temáticas, a saber: apresentações orais e audiovisuais, oficinas pedagógicas, 

apresentação de matérias como suporte teórico/pedagógico a serem utilizados no decorrer dos 

projetos (livros, apostilas, histórias, fantoches, jogos e etc) e apresentações artísticas, tendo 

como público alvo do seminário os Bolsistas PIBID, demais alunos da Pedagogia/UFC e 

professores interessados.   

Tal formação é coerente com o que Nóvoa (2002) defende: 

 
A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos 

modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua 

utilização. A formação passa por processos de investigação, directamente 

articulados com as práticas educativas (NÓVOA, p. 64). 

 

Entende-se que a realização dos seminários firmou um novo olhar para as práticas do 

PIBID, para que os licenciandos em formação se sentissem seguros e adquirissem a autonomia 

necessária para assumir uma postura crítica, reflexiva e atuante nos diversos espaços da escola.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As ações do PIBID como um programa de formação nas universidades em parceria com 

as escolas, tornou-se, efetivamente, importante política de formação docente, contribuindo na 

inserção de graduandos ao seu campo de trabalho, oportunizando vivências no cotidiano da 

escola e reflexões sobre o fazer docente, bem como uma formação pautada na prática crítica e 

reflexiva. 

Ao organizar e executar os seminários de formação para subsidiar ações do PIBID na 

escola, percebe-se o compromisso do grupo em ampliar os conhecimentos teóricos e práticos, 

ressaltando a busca autônoma para o enriquecimento e amadurecimento de suas práticas, 

contribuindo assim para uma formação docente ressignificada. 
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Com isso, averiguamos que o PIBID é um programa que tem cumprido alguns objetivos, 

ao longo desses 10 anos de criação, dentre eles, conforme Art. 3º, Decreto nº 7.219/2010 

(BRASIL, 2010), estão: 

 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura.  

 

Face ao exposto, consideramos que a organização e execução das ações dos seminários 

realizados pelo subprojeto Pedagogia/UFC favoreceram concretamente o desempenho exitoso 

dos projetos desenvolvidos nas escolas parceiras do Programa,  assim como contribuíram 

decisivamente para a formação dos envolvidos, considerando que as vivências revelaram uma 

visão de formação pautada numa práxis pedagógica, alicerçada em saberes inovadores e 

práticas reflexivas, permitindo-nos compartilhar com Pimenta (1999) da seguinte afirmativa: 

 
(...) os saberes são também aqueles que os professores produzem no seu 

cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, 

mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos produzidos 

por outros educadores (PIMENTA, 1999, p. 20).   

 

Fica evidente, pois, o compromisso do grupo PIBID/Pedagogia/UFC com a formação 

docente de qualidade e inserida no cotidiano das escolas, visando a construção de uma 

identidade profissional pautada na articulação entre os binômios teoria/prática, saber/fazer, 

pensar/agir. Tal formação, ressalta-se, está empenhada em fortalecer parcerias na busca por um 

exercício profissional comprometido com a qualidade a serviço de todos, indistintamente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O resgate de ações educativas no contexto do PIBID/PEDAGOGIA/UFC, envolvendo 

a parceria universidade-escola, contribuiu para suscitar reflexões importantes sobre os saberes 

e fazeres que perpassam o processo formativo em ambas as instituições, buscando desenvolver 

sujeitos críticos, ativos, autônomos. Tal processo formativo reforça a necessidade da 

indissociabilidade entre teoria e prática para assegurar a fundamentação sólida necessária às 

atividades de ensinar e aprender, sobretudo, com base na ludicidade e no aprendizado 

significativo. Como destaca Freire: 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos. (2000, p.46). 
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 Foi possível constatar que os Seminários de Formação Docente promovidos pelo 

subprojeto Pedagogia configuram-se como importantes espaços formativos de graduandos e de 

profissionais docentes em exercício nas escolas, proporcionando estudos, debates, reflexões, 

oficinas e apresentações de temáticas relevantes no meio educacional, contribuindo 

significativamente com a formação acadêmica e profissional dos envolvidos. 

 O trabalho desenvolvido pelo subprojeto demonstra um olhar sensível a necessidade de 

uma formação consciente, crítica e reflexiva, de preparação para a emancipação profissional do 

docente, capaz de promover um ensino significativo e emancipatório nos alunos. (MEDINA; 

DOMINGUEZ, 1989). 

 Constatamos, ainda, que os seminários fortaleceram as ações dos bolsistas nas escolas, 

promovendo o desenvolvimento de projetos planejados com intencionalidade, buscando 

envolver as crianças em processo de alfabetização e letramento, almejando uma aprendizagem 

lúdica, participativa e colaborativa, incentivando a construção de uma escola pública plural e 

de qualidade, que promove a emancipação dos estudantes como sujeitos críticos e agentes de 

mudança social em nome da justiça e da dignidade humana. 
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DÁ TEORIA A PRÁTICA: narrativas de formação por meio do PIBID 
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RESUMO 

Este trabalho é fruto de nossas experiências que vem sendo desenvolvida no Programa de 

Iniciação a Docência (Pibid) do curso de Pedagogia do Campus Avançado de Assú/UERN. 

Assim, tem como objetiva apresentar narrativas sobre minhas reflexões e construção da 

identidade profissional docente por meio das experiências docentes que vem sendo 

desenvolvidas com o Pibid. Para tanto, buscamos apoio teórico e metodológico nas discussões 

epistemológicas desenvolvidas por Nóvoa (1999, 2002), Freire (1997; 2011), como também na 

perspectiva teórica sobre narrativas (auto) biográfica discutidas por Passegi (2011, 2016).  A 

partir das reflexões construídas no Pibid, compreendemos que o ato da docência não se faz 

apenas por meio das discussões teóricas construídas em salas de aula do espaço acadêmico, mas 

na articulação com os cotidianos escolares, lócus privilegiados de construção da identidade 

profissional e docente. 

 

Palavras-chave: Pibid. Experiências formativas. Narrativas autobiográficas. 

   

 

INTRODUÇÃO 

As vivências cotidianas vivenciadas no Pibid (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência) do Curso de Pedagogia do Campus de Assu/RN, vem aos poucos 

construindo caminhos didáticos e pedagógicos que oportuniza um momento reflexivo de 

encontros, reencontros e de (re) encantamentos na profissão docente. 

Compreendemos assim, que o Pibid não é apenas um programa que tem por objetivo a 

oferta de bolsas para alunos de cursos de licenciaturas, mas uma ação que possibilita o processo 

de construção de caminhos que oportunizam o encontro do licenciando com a docência, de 

modo a compreender como se efetiva a prática educativa., essa por sua vez construída na ação-

reflexão-ação.  

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo compartilhar as experiências pedagógicas 

construídas pelo PIBID no campo da formação inicial de pedagogos e pedagogas como 

bolsistas possivelmente, futuros professores/as da educação básica. Para nós é de suma 

relevância relatar as vivências na escola, contexto da educação básica, pública e suas 

finalidades, como a construção e a formação de professores críticos com qualidade educacional 

para intervir na escola socialmente determinada. 

Onde o olhar é ampliado para diferentes aspectos que constituem a realidade da 

instituição, das crianças, da educação escola onde vivencias e experimentamos a ação docente 

por meio do Pibid. Ao olhar a realidade de diferentes ângulos, os processos de apropriação dos 

conhecimentos começam a indicar a relação teoria-prática no âmbito da constituição da prática 

educativa.  Ao entender a realidade educacional da referida escola como algo complexo, é 

possível perceber que o ensino superior e a educação básica não representam lugares 

dicotômicos ou com muros instransponíveis, mas sim espaços construídos historicamente sobre 

os interesses da sociedade, espaços esses que até os dias de hoje abrigam conflitos, motivações 

e interesses de determinadas classes. 

                                                           
16 anaxraquel@hotmail.com 
17 aldecyfernandes@hotmail.com 
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Ao adentramos nesse universo da formação docente, a primeira conclusão que se tem é 

de que estamos lidando com uma tarefa complexa, por isso se deve estimular as inter-relações 

dos estudantes bolsistas, universitários ( iniciação à docência pelo PIBID) nas instituições 

escolares públicas com os professores que estão na escola, especialmente se o objetivo central 

é formar sujeitos conscientes do lugar que ocupam no trabalho social, das necessidades dos 

educandos e de mudanças na realidade educacional.  
 

A troca de experiência e a partilha de saberes consolidam espaços de     

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar 

simultaneamente, o papel de formador e de formado. A construção de 

dispositivos de (auto) formação assistida e participada (NOVÓA, 2002 p39). 

 

E é nessa troca de experiências que nós construímos nossa personalidade docente, como 

profissionais críticos e reflexivos, entendemos nossa formação por meio desse contexto como 

uma sólida postura mediante os desafios vindouros, porém já não abstratos, visto que por meio 

do pibid podemos vislumbrar dessa experiência formadora, num desenvolvimento pessoal e 

profissional ligados no percurso de um ensino/aprendizagem teórico e prático! 

Em Passeggi (2011) a formação quando adota a mirada reflexiva sobre a experiência 

vivida como uma (trans) formação sem crises...! Nesse enredo retrata a importância da 

narrativa, como forma de experiência, numa reconstrução de forma de vida tanto individual 

como social, na ressignificação do sujeito que vincula o ato de pensar e a ação, inferindo se ai 

uma história composta de intenções de ações e vivencias nos quais estão em representação e 

movimentos de transformação. Ao relacionar todos os componentes descritos com a formação 

tem-se elementos condutendes que configuram o professor como um narrador um sujeito ativo 

da sua própria história e formação. 

 

ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICA-METODOLÓGICO 

 

Freire (2016) afirma que o processo de formação e continuo e diário e é nessa 

perspectiva que acreditamos que o programa pibid faz a diferença em nossa formação visto que 

já estamos agregando teoria e pratica para o desenvolvimento de uma postura mais consciente 

de formação, abandonando a ingenuidade e conquistando a criticidade. E essa criticidade serve 

para que educador se policie, com o objetivo de aprendermos educando, transformando a 

realidade.   

 

SOBRE O PIBID E ALGUMAS REFLEXÕES FORMATIVAS 

 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é um programa da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e tem por objetivo 

fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério básico, numa ação que 

articula a participação de estudantes dos Cursos de Licenciatura das Universidades Públicas 

nas escolas da Educação Básica sob a supervisão de professores da Universidade. Traça-se 

ainda como objetivo principal a elevação da qualidade da formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica, 

além disso, o programa ao inserir licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação proporciona-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busca 

a superação de problemas identificados no processo de ensino aprendizagem.   

O Programa conta com sistema hierárquico composto por: Coordenador Institucional 

(CI); Coordenador de área (CA); Bolsista de Supervisão (SUP); e Bolsista de Iniciação à 

Docência (ID), cujas funções serão descritas a seguir de acordo o regulamento do Programa.  
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Começaremos então pelo coordenador institucional que é o gestor de um projeto PIBID 

em uma instituição de ensino superior. Este tendo como principais atribuições: Acompanhar as 

atividades previstas no projeto; Dialogar com a rede pública de ensino; Selecionar 

coordenadores de área e Designar a função do coordenador de área de gestão de processos 

educacionais; Cadastrar e atualizar a relação de participantes para o pagamento da bolsa; entre 

outras funções. Já o coordenador de área é o líder de um subprojeto PIBID em uma instituição 

de ensino superior. Um Coordenador de Área tem as seguintes funções: Acompanhar as 

atividades previstas no subprojeto; Integrar comissões de seleção de supervisores e bolsistas de 

iniciação à docência; Apresentar ao CI relatórios periódicos sobre o subprojeto. Dentre outros 

encargos que surge no decorrer do subprojeto. Em relação ao bolsista de supervisão, este é o 

professor da escola de educação básica pública que orienta e viabiliza as atividades dos 

bolsistas de iniciação à docência (ID) na escola. Este informa a comunidade escolar sobre as 

atividades do projeto, e tem como principais funções: Elaborar, desenvolver e acompanhar 

atividades dos bolsistas; Controlar a frequência dos bolsistas, participar dos seminários de 

iniciação à docência promovida pelo subprojeto.  

No que diz respeito ao bolsista de iniciação à docência, segundo o programa, é o 

estudante do curso de licenciatura participante do PIBID. O bolsista é a principal figura do 

Programa, pois o PIBID foi planejado para enriquecer sua formação prática. É importante 

lembrar que ao ingressar no PIBID o bolsista tem a oportunidade de vivenciar práticas 

pedagógicas que talvez só vivesse durante o estágio regido ou mesmo o exercício da profissão. 

O bolsista também dispõe de algumas atribuições, tais como: Dedicar ao menos 08 (oito) horas 

semanais às atividades do projeto; Registrar através de portfólios ações desenvolvidas na sala 

de aula; Apresentar os resultados de seu trabalho no seminário de iniciação à docência 

promovida pela Instituição de Ensino Superior (IES). Mas vale ressaltar que, de acordo o 

regulamento do Programa o bolsista  não pode assumir as funções de um professor da escola 

nem realizar atividades administrativas, seja na escola, seja no projeto.  

(PROGRAMA PIBID-Documentos oficiais da CAPES).  

Antes do planejamento e desenvolvimento das atividades em sala de aula foram 

necessárias algumas leituras teóricas prévias acerca da aquisição do conhecimento, tempo em 

que surgem distintas interrogações, mas a que se constitui a centralidade desse trabalho é sobre: 

como a criança aprende como se dá o processo esse aprendizado. Á medida que vamos 

descrevendo, nos nossos cadernos de bordo as atividades desenvolvidas, as experiências e os 

novos saberes adquiridos esses vão sendo articulados à teoria, fazendo assim uma reflexão sobre 

a ação e pela ação num diálogo entre a teoria vista nos bancos da academia e na ação da prática.  

Numa realidade que iríamos nos deparar, talvez isso nos tenha deixado um pouco 

apreensivas no início, mas a ida a escola com a observação na sala e a nossa participação no 

compartilhamento da docência fizeram com que diariamente fossemos entendendo o processo 

de interação com as crianças, fossemos aprendendo com as mesmas seu modo de aprender e de 

ser em sala de aula, também observando e colocando em prática nosso projeto,  que as crianças 

ficavam mais receptivas e foi se tornando menos difícil a tarefa de ensino, tudo sendo feito com 

empenho, respeito e carinho. Criança precisa de cuidados, respeito e carinho, principalmente 

na escola. Desse modo, compreendemos que a ansiedade em só ensinar o já programado pode 

também ser renegociado para aprendermos todos juntos com questões que as crianças apontam, 

inquirem, com seus jeitos de pensar, ler e escrever entre outras habilidades, e, assim 

aproveitamos para munirmos de conhecimento e experiência junto aos sujeitos da escola.  

As discussões propostas por Nóvoa (2003, p. 5) nos faz refletir quanto às experiências 

vividas no espaço escolar, quando diz que:  

 
É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de 

produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na 

escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão 
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não surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem regras e 

métodos próprios. (NOVÓA, 2003, p.5). 

  

Começamos a ter outro olhar para a escola, para a criança e para sua realidade. Participar 

desse programa está sendo uma ótima experiência, estar em contato com a escola, com os 

alunos fez-nos crescer como pessoas e como acadêmicas em formação, tanto para a vida 

profissional, quanto pessoal.  

Em sala, buscamos motivar os alunos, planejando aulas que estimulem a curiosidade 

dos mesmos juntos com os professores regentes, visto que a curiosidade é um elemento 

fundamental do processo de ensino e aprendizagem, pois ao ser despertada ela contribui para a 

motivação dos alunos na busca dos conhecimentos. Assim sendo, planejamos e aplicamos junto 

com o coordenador e com o professor regente atividades que buscam atrair a atenção, provocar, 

envolver, encantar, motivar, mobilizar as crianças, utilizando-se do que ele gosta de fazer e de 

como engajá-lo no ensino/aprendizagens, propiciando as descobertas, que nesse sentido 

estamos ajudando a despertar o desejo pela leitura e pela escrita, e em cada fase o interesse de 

estar e participar de todas as tarefas que compreendem a escola.  

Sendo assim o programa tem por finalidade antecipar ao bolsista de iniciação à docência 

o contato com o seu campo de trabalho, levando-o a avaliar a sua ligação e adaptação de sua 

escolha profissional, bem como à percepção sobre os desafios que a prática pedagógica 

apresenta e, ainda, sua própria satisfação com essa escolha. Consequentemente, essa 

oportunidade proporciona a nós, bolsistas, uma experiência única durante a formação, 

vivenciando situações reais do cotidiano escolar, visto que para muitos, esta é a primeira 

experiência com a docência.  

Visto que cada bolsista apresenta características, interesses, capacidades e necessidades 

de aprendizagem diferentes um do outro, ao iniciarmos nossas atividades na escola, passamos 

a ter um novo olhar sobre a mesma, pois ao participar do cotidiano escolar, notamos a 

importância da motivação e do conhecimento para o desenvolvimento do potencial criativo dos 

alunos. Neste sentido, a motivação para aprender e o clima de sala de aula são fatores essenciais 

que contribuem para o desenvolvimento da criatividade e também para o processo de 

construção e aquisição de conhecimentos.   

Desde o início, o PIBID tem se consolidado como uma iniciativa muito importante no 

que diz respeito à formação inicial dos acadêmicos em licenciatura, representando uma grande 

oportunidade de formação de professores no ensino superior. Mais do que um mero espaço 

novo, acreditamos que a ideia é produzir novos significados na formação de professores, porém 

pensamos que as ações a serem propostas precisam referenciar-se em metodologias 

pedagógicas crítica, reflexiva pois tal condição certamente fortalecerá o ensino dos conteúdos 

disciplinares à medida que esse processo ocorre.   

Os conhecimentos vão sendo construídos, ao mesmo tempo em que se impõem novos 

desafios e questionamentos, mas os bolsistas têm a possibilidade de aprimorar os saberes 

necessários ao exercício da docência articulando estes saberes ao ensino e aprendizagem, indo 

além dos dados disciplinares das diferentes áreas do conhecimento.   

Acreditamos que o acadêmico ao adentrar a sala de aula, leva consigo uma espécie de 

bagagem teórica aprendida nos bancos universitários. Isto porque no curso das disciplinas ele 

vai conhecendo, teoricamente, os vários elementos que compõem o contexto escolar, ajudando-

nos na elaboração e desenvolvimento das primeiras atividades, o que vale a pena salientar que 

após a primeira experiência teórico-prática na/com a escola com a participação dos alunos, 

ficamos muito motivadas, o que possibilitou uma reflexão e um amadurecimento no 

planejamento das atividades em conjunto com os professores regentes, onde os mesmo muito 

tem a nos ensinar com suas experiências na sala de aula. As atividades desenvolvidas não só 

contribuíram para aquisição de conhecimentos dos alunos, como também faz parte da formação 

acadêmica de todos nós, professores em formação, permitindo uma melhor qualificação na 

nossa futura atuação profissional.  
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(IN) CONCLUSÕES REFLEXIVAS  

 

A formação docente é de grande importância para o educador, pois é onde se manifesta 

e se e organiza toda a estruturação teórica da possível prática, mas também adequar a prática, 

para a realidade da escola  e principalmente para o educando que está  em  processo de  

construção, em formação, com o auxílio desse educador, é  a partir dos princípios ideológicos 

que o educador traz consigo, ele consegue  ter um reflexo quando está na prática, nas 

observações feitas nesse período podemos ver  uma possível melhora nos cursos de formação e 

na prática de formação de professores, que já conseguem entender a realidade mediante essa 

experiência enriquecedora do por meio do Pibid, agregando  teoria e prática, reflexão e a ação, 

na concepção de uma  formação sólida, reflexiva e critica. 

Nesse horizonte, pode-se dizer que um dos maiores desafios hoje é realmente ter uma 

formação que atenda a realidade prática da educação e da docência, além de formar docentes 

que realmente queiram atuar como professores críticos reflexivos, em decorrência da sua prática 

da sua afetividade. 

Não há como separar teoria da prática, pois as duas tem que andar de mãos dadas para 

que melhor seja a produtividade do profissional da educação, que tem sérios objetivos com a 

profissão escolhida por ele mesmo, se for realizar o trabalho dissociado não haverá um retorno 

de qualidade. 

Dada a importância do assunto, entendemos que a reflexão é um ponto determinante 

para se fazer um professor pensante e ativo, é de extrema importância para a desenvoltura em 

sala de aula, tanto na sua formação quanto na docência, pois encontrará muitas dificuldades em 

sala, e precisa estar preparado. Portanto devemos acreditar nas possíveis melhoras, sabemos 

que algumas barreiras já foram vencidas, mas existem outros murros a serem derrubados. 

Portanto, o desafio da junção da teoria e da prática da formação docente, pode ser a falta 

de reflexão, pode ser a falta de inovação e produção do conhecimento, ou mesmo a falta de 

interesse numa auto formação e participação efetiva nos programas oferecidos no decorrer de 

sua formação acadêmica, que a partir dessa reflexão venhamos a nos questionar que tipo de 

profissionais seremos, que tipo de transformação quero na minha sociedade, que sujeito e para 

que sociedade quero educar, quero atuar de maneira reflexiva e critica , ou simplesmente “atuar” 

numa concepção de reprodução de modelo imposto.  

A participação no Pibid nos possibilitou compreender a importância do referido 

programa, como elemento que articula teoria e prática, ou seja, as discussões que realizamos 

durante as disciplinas no curso de graduação se relaciona com as vivencias cotidianas que são 

experiênciadas nas atividades desenvolvidas por meio do Pibid. Assim, o programa nos 

oportuniza um momento de encontro e de encantamento com a profissão docente. 
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RESUMO 

Dentre os conteúdos propostos para a Educação Física Escolar, o esporte vem historicamente 

sendo protagonista desse componente curricular, porque ele é considerado um dos fenômenos 

socioculturais mais importantes do mundo. Recentemente a discussão da BNCC – Base 

Nacional Comum Curricular – (BRASIL, 2017) sobre a unidade temática esportes, vem 

reunindo suas manifestações mais formais e derivadas, agrupando as modalidades por tipologia 

(esportes de marca, precisão, técnico combinatório, rede/quadra dividida ou parede de rebote, 

campo e taco, invasão ou territorial e combate). O Flag Football é advindo do Futebol 

Americano, esporte ainda pouco praticado no país, estando dentro do rol dos esportes de 

invasão. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo participante tendo 

como objetivo geral sistematizar aulas de Flag football na Educação Física Escolar como uma 

possibilidade pedagógica aos alunos do 3º ano do ensino fundamental de uma Escola Municipal, 

localizada na cidade de Mossoró/RN. Essa experiência é fruto do programa formativo 

Residência Pedagógica- RESPED, este que visa relacionar-se com o Estagio Curricular 

Supervisionado e fomentar o uso da Base Nacional Comum Curricular de forma significativa 

nas escolas, onde os residentes devem realizar, entre outras atividades, regência de sala de aula 

e intervenção pedagógica, acompanhadas por um preceptor – professor da escola, com 

experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição 

Formadora. Para a coleta de dados foi utilizado um Diário de Bordo, a fim de registrar o 

envolvimento e compreensão das aulas, bem como registros imagéticos. A proposta consiste na 

intervenção na Educação Básica, na turma do 3º ano do ensino fundamental, da referida Escola, 

com a proposição de 5 (cinco) encontros. Para tal, foram oportunizadas as vivências do Flag 

football, bem como orientações e apreciação de vídeos relativos à modalidade. Oferecer aos 

alunos um esporte com essas características pode expandir o interesse e, consequentemente, a 

valorização do trabalho em equipe, aumentar a visibilidade do Futebol Americano na cidade de 

Mossoró/RN e investigar possibilidades pedagógicas para o ensino do esporte, possibilitando 

alargar a cultura esportiva.  

 

Palavras-chave: Educação Física escolar. Prática pedagógica. Flag football. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Física Escolar deve oportunizar, além da vivência dos alunos com os 

esportes, o desenvolvimento de suas atividades motoras, fazendo assim com que conheçam 

mais a fundo suas características corporais e seus limites físicos, praticando atividades que 

estimulem e fortaleçam seu movimento, aprendendo assim a se expressar melhor, tudo isso 

através do esporte, que deve ser visto também como uma prática aliada ao prazer e diversão. 

Considerando a Educação Física como componente curricular da escola, esta deve estar 

em consonância com as tarefas dos demais componentes do contexto, embora apresente 

particularidades inerentes à sua área. Nessa linha de pensamento Palma, Oliveira e Palma (2010, 

p. 49), afirma que a Educação Física escolar: “deve ser considerada como matéria escolar que 
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objetiva o ensino de conhecimentos, sendo o movimento, culturalmente construído, seu 

referencial primário”, ou seja, deve ter uma organização didática clara e intencional. Nesse 

sentido, trazemos Libâneo (2013) e a discussão de aprendizagem organizada:  

 
[...] é aquela que tem por finalidade específica aprender determinados 

conhecimentos, habilidades, normas de convivência social. Embora isso possa 

ocorrer em vários lugares, é na escola que são organizadas as condições 

específicas para a transmissão e assimilação de conhecimentos e habilidades. 

Esta organização intencional, planejada e sistemática das finalidades e 

condições de aprendizagem escolar é tarefa específica do ensino (LIBÂNEO, 

2013, p. 87). 

 

Entre os diversos conteúdos da Educação Física, o esporte aparece como um dos 

protagonistas desse componente curricular. Nesse sentido, trazemos Tubino (1993) e a sua 

discussão sobre as dimensões sociais do esporte, que foi, por muito tempo, visado em relação à 

performance, para o marketing da escola, porém não se deve tratar o esporte como questão de 

rendimento, mas sim de um processo educativo, que esteja totalmente em busca da formação 

dos jovens e os prepare para serem cidadãos de bem, o esporte de caráter formativo. 

O esporte-educação tem como principais características a participação, integração, 

responsabilidade, cooperação e coeducação, sendo estes alguns dos princípios educacionais, o 

que faz com que o esporte tenha por objetivo ser desenvolvido a partir da infância, com a 

participação de todos (TUBINO, 1993). Corroborando para o elemento educativo do esporte, 

trazemos o pensamento de Betti (2009, p. 75): 

 
Para isso, não basta aprender habilidades motoras e desenvolver capacidades 

físicas, aprendizagem esta necessária, mas não suficiente. Se o aluno aprende 

os fundamentos técnicos e táticos de um esporte coletivo, precisa também 

aprender a organizar-se socialmente para praticá-lo, precisa compreender as 

regras como um elemento que torna o jogo possível (portanto é preciso 

também que aprenda a interpretar e aplicar as regras por si próprio), aprender 

a respeitar o adversário como um companheiro e não um inimigo, pois sem 

ele não há competição esportiva (BETTI, 2009, p. 75). 

 

Diversos documentos balizam a Educação Física enquanto componente curricular, 

dentre eles destacamos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e sua organização didático-

pedagógica. Nesse sentido, há uma organização específica para o esporte enquanto conteúdo da 

Educação Física escolar.  

Dentre as possíveis manifestações de movimento, destacaremos os esportes de invasão, 

caracterizados como uma modalidade onde uma equipe tem como principal objetivo ocupar o 

setor defendido pela outra e, decorrente disto, marcar pontos, e, simultaneamente, proteger seu 

espaço também. Assim acontece no futebol, basquete, futsal, e em muitos outros esportes, como 

o Flag football (GONZÁLEZ, DARIDO E OLIVEIRA, 2014). 

O Flag football, tema de interesse dessa pesquisa, é um esporte inclusivo, o qual 

favorece a participação de todos, não exige características peculiares ou forma física adequada, 

o que ainda sim é um problema nas aulas de Educação Física Escolar. O esporte possui, antes 

de tudo, a adaptação do aluno nas fases lúdica, teórica e prática, abrangendo também a 

coletividade, o trabalho em grupo e valorização de táticas e regras de jogo (TELESCA, 2011).  

Trata-se de uma adaptação criada pelos praticantes do Futebol Americano para a 

adaptação das crianças ao esporte, o qual tem extrema relevância nos Estados Unidos. Tendo 

em vista que o Futebol Americano é um esporte de contato e força bruta, essa versão tem por 

finalidade repassar as regras do Futebol Americano, porém, com uma tática de jogo mais básica, 

tendo por objetivo principal retirar uma fita (Flag), presa através de um cinto colocado nos 

jogadores, para que se pare a jogada. 
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Essa fita é adaptada na cintura dos jogadores e, quando retirada, a bola volta ao seu 

ponto inicial. Pode-se empregar ainda a título de adaptação ao jogo a brincadeira Pique-

Bandeira, que se assemelha ao Flag por se tratar de uma disputa territorial (RETONDAR, 2012). 

As práticas lúdicas consistem em manipular a bola e aprender os fundamentos do Flag 

football, são utilizadas na primeira fase. A segunda fase, que é a teórica, foca nas regras e nos 

objetivos do jogo e, na última fase, que é a prática, se formam as equipes e acontecem as 

atividades coletivas (TELESCA, 2011). 

Uma das grandes vantagens do Flag football, que se concentra em utilizar as regras do 

Futebol Americano, porém, sem confronto corporal. O esporte conta com os longos passes, as 

corridas, mas nunca com o contato físico, evitando assim o risco de se machucar (PERFEITO, 

2012). 

Sua relevância social se apresenta 

 
Na possibilidade de implicar uma nova ferramenta de ensino/aprendizagem, 

aumento da cooperação interdiscentes e diminuição dos preconceitos inseridos 

na Educação Física Escolar, acrescentando pontos positivos no processo de 

formação do cidadão (PERFEITO, 2012, p. 97). 

 

O Flag football é um esporte que trabalha a colaboração e interação entre os alunos, pois 

em suas aplicações técnicas potencializa respostas motoras e o caráter lúdico dos mesmos e 

essa é uma questão importante e significativa (RODRÍGUEZ, 2002). 

A vivência dos alunos com esportes diferentes pode estimulá-los a entender melhor 

sobre regras, organização, cultura, entre muitos outros aspectos relevantes para a formação do 

ser humano (GONZÁLEZ, DARIDO E OLIVEIRA, 2014). 

No esporte escolar existe a teoria das cinco liberdades, que é basicamente a competição, 

a criatividade, a inclusão (ou não exclusão), a capacidade de escolha e a ausência da 

agressividade. Sendo assim, o Flag football, tendo como características todas essas 

mencionadas, pode ser perfeitamente aplicado na escola (PERFEITO, 2012). 

O Flag football, em contrapartida, traz a inclusão desses alunos que, por algum motivo, 

não estão interessados nas aulas por falta de técnica ou, até mesmo, por falta de motivação. 

Trata-se de um esporte inclusivo, onde todos possuem suas posições de acordo com suas 

habilidades e seu biotipo, o qual proporcionará uma vivência diversificada aos alunos e a 

ampliação de sua cultura esportiva. 

A partir do exposto, foi proposta a inserção do Flag football nas aulas de Educação 

Física advogando a vivência diversificada aos alunos e a ampliação de sua cultura esportiva. 

Dito isto, o objetivo do presente estudo foi sistematizar aulas de Flag football na Educação 

Física Escolar como uma possibilidade pedagógica.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo pesquisa participante, buscando a 

interação e o diálogo entre pesquisador e membros da situação investigada. 

Dessa forma, participaram da pesquisa 27 (vinte e sete) alunos do Ensino Fundamental 

II da Escola Municipal Rotary, da cidade de Mossoró-RN. 

Foi adotado um processo de aprendizagem dividido em cinco fases, as quais se deram 

em três encontros, foram elas: 1) prático – lúdica 2) Teórica – Técnica e, o terceiro encontro foi 

dividido em duas fases, a prática do jogo e aplicação do questionário através de um grupo focal. 

A primeira fase conteve atividades práticas de caráter lúdico, formando pequenos grupos e 

tendo por objetivo a adaptação e a manipulação da bola, como também jogos que envolvem os 

princípios fundamentais do Flag football. Na segunda fase tiveram aulas que determinaram 

regras e explicações sobre o jogo e seu principal objetivo, que é o touchdown, nessa fase foram 

apresentados vídeos e fotos. Já na terceira fase, foi abordado com os alunos os fundamentos de 
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jogo, com uma simples aplicação técnica. A quarta fase se deu pela prática do jogo, foi o 

momento em que tiveram os jogos coletivos e o torneio, priorizando a formação das equipes 

mistas. Ao final das atividades, foi feito também um grupo focal com aqueles que aceitaram 

participar, com o intuito de obter dados para serem utilizados no relato de experiência, 

juntamente com os recursos imagéticos para a realização do diário de bordo, o qual trata-se de 

um caderno contendo registros detalhados de todo o desenvolvimento do projeto. 

Para a pesquisa, que consiste na observação do rendimento e interação dos alunos nas 

aulas, foi utilizada câmera fotográfica para a captura de imagens e vídeos, como também o 

grupo focal, que foi feito com os alunos ao final do último encontro. Foi utilizado também um 

Diário de Bordo, onde constam anotações e dados respectivos aos encontros.  

Posteriormente, foram analisados todos os dados, imagens, vídeos e demais 

componentes da pesquisa e, após análise, foi realizada uma discussão sobre o material 

arrecadado. 

 

Tabela 1 – Processo de Aprendizagem – Divisão de Conteúdo 

Prático-Lúdica Teórica Técnica Prática de Jogo 

Atividades práticas 

de caráter lúdico. 

Adaptação e 

manipulação da 

bola. Apresentar 

jogos que envolvam 

os princípios 

fundamentais do 

Flag football. 

Aulas que 

determinem regras e 

explicações sobre o 

jogo e seu principal 

objetivo: o 

Touchdown. 

Anexo de vídeos e 

fotos. 

Abordar com os 

alunos os 

fundamentos de 

jogo através de 

aplicação técnica. 

Jogos coletivos e 

torneios, priorizando 

equipes mistas. 

    

    

Fonte: TELESCA (2011) 

 

 Ao final do processo, foi aplicado um grupo focal, onde se organizou uma roda de 

conversa, tendo como objetivo avaliar as respostas dos alunos, as quais foram destinadas ao 

Diário de Bordo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através dessa pesquisa, buscamos desenvolver uma nova oportunidade esportiva aos 

alunos, tendo como objetivo implantar uma nova ferramenta de ensino, que os possibilite 

vivenciar uma prática diversificada e desenvolver habilidades que enfatizem a bagagem motora, 

o espírito coletivo, o respeito às regras e a inclusão, como também despertar o interesse. 

Além do mais, as aulas tradicionais são um tanto exaustivas para os alunos, tendo em 

vista que aprendem e repetem movimentos para automatizar seus gestos, suas ações são 

mecânicas e os mesmos saem moldados a fazerem aquilo que aprenderam o que, muitas vezes, 

impede a capacidade de pensamento, pois estão sempre com respostas prontas e não questionam 

ou conseguem visualizar o esporte sobre outra perspectiva (MEDEIROS, 2004). 

 A primeiro momento, foram sistematizados 3 (três) encontros, onde o encontro inicial 

contou com uma aula na quadra da escola, com o intuito de apresentar o Flag football aos 

alunos, questioná-los sobre o esporte, se eles sabiam de onde veio, como se jogava, de qual 

esporte ele é advindo, visando avaliar o nível de conhecimento dos mesmos sobre o tema, ou 

seja, uma avaliação diagnóstica. A grande maioria associou ao Futebol Americano, onde alguns 

disseram que conheciam o esporte através de televisão, como também relataram já ter recebido 

uma visita de jogadores do time Ufersa Petroleiros da cidade de Mossoró/RN para lhes 

apresentar a modalidade.  
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Dito isto, foi explicado que o Futebol Americano possui uma variação, chamada Flag 

football, a qual possibilita o conhecimento das regras e objetivos, porém sem o contato físico e 

a necessidade de equipamentos. Neste encontro foi apresentada a bola de Futebol Americano, 

a qual é utilizada no Flag e suas diversas formas de manipulação, como também as flags (fitas), 

onde foi repassado que o jogo consiste em retirá-las do aluno que está com a bola em mãos. 

Logo após, foi iniciada uma aula prático-lúdica, tendo por objetivo a familiarização dos alunos 

com o Flag a partir de elementos minimamente conhecidos, através de jogos pré-desportivos, 

como o tica flag, jogo baseado no tica tradicional, porém, retirando as flags (fitas) e também a 

bandeirinha adaptada, que consiste em avançar o território da equipe adversária para pegar a 

bola e voltar ao seu território inicial, com o intuito de facilitar a adaptação e o manejo da bola 

e com as flags, trabalhando os principais fundamentos da modalidade de forma implícita nas 

brincadeiras. A aula se deu em um dia atípico, onde, por razões de horários, foi dividida em 

duas partes, antes e depois do intervalo, o que não foi satisfatório, pois ao voltarem na segunda 

aula, estavam um pouco mais agitados e houve certa necessidade para contê-los.  

Cabe ressaltar que a turma possui um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

e outro com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), os mesmos 

iniciaram bem a participação na aula, porém, devido à essa quebra de horário, retornaram mais 

dispersos e menos participativos, ainda assim, foi identificado no aluno com TEA, mesmo não 

se comunicando verbalmente compreendeu parte do jogo, pois foi nítida a sua postura em 

carregar a bola e protegê-la, de forma bem parecida com um jogador de Futebol Americano. 

É importante destacar que não é necessário ter conhecimento de todos os preceitos 

específicos para estruturar um plano de aula de modo que os alunos aprendam a saltar ou correr, 

por exemplo, dentro das regras de um esporte característico. Adaptações e jogos reduzidos 

podem fazer com que a aula se torne dinâmica e inclusiva (REVERDITO et al, 2009). 

 O segundo encontro teve início com uma aula teórica, onde foram explicadas as questões 

de posições e regras de jogo, como também seu objetivo, que é o touchdown (ponto), através 

de recursos áudios-visuais (vídeos e fotos), onde, em meio à explicação, foram feitos muitos 

questionamentos da parte dos alunos sobre o Flag, denotando bastante interesse, principalmente 

por ser um esporte formado por equipes mistas. Foram feitas algumas perguntas, como, por 

exemplo, se eles sabiam onde surgiu o Futebol Americano e o Flag, a qual se obteve a resposta 

correta por parte dos alunos, que responderam nos Estados Unidos, e foram informados que é 

um esporte em crescimento e que esta se expandindo dos EUA para todo o mundo. Foi 

explicado também que no Flag jogam meninos e meninas, não há exclusão. Logo após, foram 

direcionados à vivência do jogo, uma aula prática voltada para a técnica, a qual foi bastante 

proveitosa, pois os alunos evoluíram em relação ao jogo. Para esse momento foi oportunizado 

o Mini Flag, onde foram formadas equipes de ataque e defesa, colocadas as flags nos alunos 

para que fosse iniciado o estímulo do jogo propriamente dito e então ficou evidenciado o 

entendimento que os mesmos obtiveram sobre o esporte, pois jogaram de forma correta e 

organizada. 

 Essa característica também foi encontrada no relato de Perfeito (2012), onde um quesito 

de grande interesse foi a percepção de que os alunos não encontraram dificuldade para adquirir 

as habilidades básicas do jogo, que são o manejo de bola, a corrida, etc. 

 No terceiro e último encontro, aconteceu o Festival de Flag, onde 4 (quatro) residentes 

colaboraram com a organização e constituíram seus times balanceados por equipes mistas, 

onde, de acordo com Perfeito (2012), essa prática mista possibilita uma maior interação e 

aproximação de alunos do sexo masculino e feminino, proporcionando uma troca de valores e 

culturas.  

 Perfeito (2012, p.105) afirma ainda que: 

 
É sempre importante dizer que a atividade de Flagfootball tem características 

inclusivas e não leva em conta (requisito) o gênero, sexo, habilidade motora, 

ou qualquer outra característica, promovendo assim um jogo harmonioso e 
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justo e preparando o indivíduo para a convivência social no pós-escola 

(PERFEITO, 2012, p.105). 

 

Foram trabalhados primeiramente os fundamentos básicos do esporte em cada equipe, 

onde cada aluno recebeu fitas de tecido TNT com a cor de seu time e, logo depois, foi 

organizado os jogos, sempre frisando a importância da participação de todos. Foi nítida a 

compreensão da maioria do jogo, onde, logicamente, alguns se identificaram mais do que 

outros, mas, no geral, todos se divertiram.  

Finalizando a experiência cada aluno recebeu uma medalha de participação e um 

certificado de jogador de Flag, o que causou uma grande satisfação entre os participantes. Para 

encerrar, foram realizadas algumas perguntas através de um grupo focal, já pré-definidas, como, 

por exemplo, onde o esporte surgiu, qual o nome da pontuação, quais os principais objetivos 

das posições que lhes foram ensinadas (ataque e defesa), nas quais a grande maioria obteve 

êxito nas respostas, onde alguns alunos relataram sentir o desejo de jogar o Flag mais vezes na 

escola devido a ser um esporte novo para eles, alguns relataram também que nunca haviam 

ganhado uma medalha, demonstrando imensa euforia e gratidão ao recebê-la e o desejo de 

assistir presencialmente um jogo de Futebol Americano, o qual foi proposto pelo time da cidade, 

o Ufersa Petroleiros.  

A experiência do jogo foi bastante positiva, foram alguns alunos para entrar em campo 

com os jogadores e os residentes para a organização dos mesmos. Eles entraram cada um com 

um jogador para cantar o Hino Nacional e estavam todos muito entusiasmados, pois, segundo 

eles, nunca haviam assistido um jogo assim, inclusive muitos nunca tinha ido ao estádio de 

futebol da cidade. Logo após, foram direcionados para a arquibancada para prestigiar o jogo até 

o final, o que foi muito gratificante, pois, no outro dia, na escola, eles falaram muito sobre a 

experiência e sobre o que eles já sabiam sobre o esporte, principalmente o touchdown.  

Vale salientar que a preceptora e professora de Educação Física da Escola se interessou 

bastante pela modalidade, a qual não conhecia, onde já foi solicitado que a mesma modalidade 

fosse trabalhada com outras turmas, tendo em vista que mesmo tendo conhecimento de muitos 

esportes, esse foi uma novidade, onde, no dia do festival, a mesma mobilizou boa parte da 

direção da escola para prestigiar, foram a diretora, a supervisora. O mesmo aconteceu com os 

residentes, que ficaram entusiasmados ao conhecer o Flag football, alguns até levaram a 

experiência escola afora, em outros estágios, para além do residência pedagógica. 

Há uma variedade imensa de modalidades esportivas, entretanto, a oferta de 

possibilidades na escola muitas vezes restringe-se ao futebol, handebol, basquete, voleibol, 

tendo como resultado, muitas vezes, a exclusão de alunos que não se encaixam ou não tem 

prática adequada para a realização das aulas em quadra/campo (ROSÁRIO E DARIDO, 2005). 

No geral, o Flag football possui vários benefícios, enfatizando principalmente o trabalho 

em grupo e o aumento de valores, pois instiga os alunos devido à situação de avanço no 

território. Nesse sentido, faz-se necessário oportunizar outras experiências esportivas para além 

das tradicionalmente ofertadas. Vale salientar que o esporte tem grandes benefícios em muitos 

aspectos, como, por exemplo, físicos, psicológicos, sociais e culturais, sendo assim, a ampliação 

de seu conteúdo é de grande relevância nas aulas de Educação Física.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização dessa pesquisa, percebemos quantas oportunidades existem para 

as aulas de Educação Física. Sugere-se assim a implantação do Flag football como conteúdo 

significativo nas aulas de Educação Física Escolar, oportunizando a ampliação da cultura 

esportiva na escola, tendo em vista que, nas práticas realizadas com os alunos, foi verificado o 

interesse pelo esporte através da participação de todos sem nenhuma exclusão, mesmo alguns 

tendo suas limitações. 
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 É importante destacar também a diminuição das distâncias formativas entre 

Universidade e Escola, tendo em vista que tanto os alunos, os residentes e a preceptora que 

colaboraram foram estimulados diante da curiosidade de um novo esporte, despertando a 

vontade de jogar, bem como o estímulo para desenvolver aulas e atividades sobre o tema, 

havendo assim uma familiarização e disseminação do Flag football. 
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RESUMO 

A monitoria trata-se de atividade que participa do processo de ensino-aprendizagem durante a 

graduação, potencializando o aprendizado por meio do compartilhamento de saberes entre 

monitor e alunos. Sendo assim, tem sido adotada pelas instituições de ensino superior com o 

intuito de auxiliar os discentes nas atividades, provendo melhorias de ensino, articulando teoria 

à prática na disciplina ministrada, agregando novos conhecimentos e melhorando a sua 

qualificação para o mundo do trabalho. Também não se pode desconsiderar que, nos cursos de 

bacharelado, a monitoria aproxima o monitor do mundo da docência.  Desse modo, objetiva-

se, neste estudo, refletir sobre a contribuição da monitoria acadêmica para a iniciação à docência 

do aluno-monitor. Em relação aos aspectos metodológicos, trata-se de relato de experiência, 

assim os autores retratam suas experiências e vivências como monitores na disciplina de 

Morfologia Humana I da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – 

FACENE/RN. O relato foi elaborado a partir dos registros dos monitores, realizando, após 

sucessivas leituras, uma análise a partir de autores que tratam sobre a temática. De início, 

destaca-se que a disciplina de Morfologia Humana integra a matriz curricular de Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física e Nutrição da FACENE/RN. Logo, o 

monitor dessa disciplina acaba tendo um convívio com alunos de diversos cursos, o que lhe 

possibilita uma vivência interdisciplinar. O aluno para tornar-se monitor passa por um processo 

seletivo, composto por provas teórica e prática, na qual se for aprovado recebe desconto na 

mensalidade e auxílio-transporte. Identifica-se que a participação na monitoria está para além 

dos interesses financeiros, visa o enriquecimento do currículo, estimulando a formação crítica 

e científica. Os autores deste relato desempenham suas atividades, eminentemente, em 

laboratório, o que propicia um olhar mais crítico e técnico, possibilitando a aproximação das 

atividades de ensino, favorecendo a ampliação de experiências e contribuindo para o futuro 

exercício da docência. Percebe-se, entretanto, a necessidade de que haja mais compreensão e 

articulação entre monitores e professores que atuam em diferentes áreas, promovendo um 

espaço de interações e diálogo sobre as disciplinas e aperfeiçoamento de outras estratégias 

metodológicas, como as atividades lúdicas, metodologias ativas, dentre outras. Nesse sentido, 

os desafios para quem pretende se iniciar no mundo da docência são permeados por uma grande 

complexidade expressa no contexto acadêmico, sobretudo, favorecendo em assumir um 

compromisso e responsabilidade com a educação, docência e aprendizagem. Portanto, conclui-

se que, o presente estudo buscou relatar a experiência como monitor expondo as dificuldades, 

habilidades, contribuições e, em particular, sua importância como uma fonte de saberes e 

práticas de iniciação ao mundo da docência. 

 

Palavras-chave: Bacharelado. Monitoria. Ensino. Docência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A monitoria é um dos programas de apoio ao ensino oferecido às instituições de ensino 

superior de acordo com o artigo 41 da Lei nº 5.540 de 1968. Tem como obrigações conceber 

funções e abrir processos seletivos para cargos de monitores para auxiliar os discentes em 

determinadas disciplinas, desde que os mesmos se mostrem preparados e interessados em 
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desenvolver atividades com os alunos e contribuir para a formação a acadêmica dos mesmos. 

(SILVA; BRITO; MORAES, 2016). 

Além disso, tem como objetivo promover o auxílio no desenvolvimento de uma 

disciplina com o intuito de apoiar o ensino e a aprendizagem. Esse programa abrange 

diretamente três atores: o professor, o monitor e o aluno. As ações ofertadas e desenvolvidas 

pelo aluno monitor, precisa estar disposta segundo os preceitos regidos por cada programa de 

iniciação à docência, dependendo de qual instituição o projeto poderá estar vinculado 

(DANTAS, 2014). 

A Monitoria Acadêmica, além de servir como ferramenta de ensino-aprendizagem 

também facilita a compreensão e produção dos conhecimentos aplicados pelos professores, 

através do estabelecimento de práticas inovadoras e novas metodologias ativas que visam 

fortalecer a relação entre teoria e prática. Deste modo, o monitor também acaba se envolvendo 

com experiências de outros programas como o de iniciação científica e extensão, com finalidade 

de contribuir na formação acadêmica e aprimoramento como docente e pesquisador (BIANCHI; 

GODOY, 2017). 

A importância das atividades da monitoria na formação dos estudantes do ensino 

superior, se confirma a partir da Lei Nº 9.394/96, sendo a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), preconiza que “os discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções 

de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos” (BRASIL, 1996, Art. 84). 

Logo, o monitor possibilita auxiliar o professor nas realizações das atividades e ficando 

encarregado de repassar os conhecimentos abordados em sala de aula para as atividades 

práticas. Com isso, a monitoria permite que o aluno amplie os seus conhecimentos adquiridos 

por determinada disciplina e desperte o interesse em seguir na carreira no âmbito da docência, 

aprimorando e proporcionando competências e vocações na área do ensino-aprendizagem 

(SILVA; BRITO; MORAES, 2016). 

Tendo em vista, o ambiente educacional atualmente, as atividades realizadas na 

monitoria também pressupõem que o professor proporcione a responsabilidade de orientar os 

monitores, nas atualizações no mundo científico especifico da disciplina, como nomenclaturas, 

conceitos e descobertas para aplicar na prática, assim como esclarecer dúvidas, além orientar 

na produção de artigos científicos, compartilhar e recomendar leituras, incentivando a reflexão 

ao monitor a qualificar-se a fim de aperfeiçoar na prática do docente. (BIANCHI; GODOY, 

2017). 

Ademais, o monitor tem a oportunidade de compreender melhor a disciplina escolhida, 

permitindo assim um benefício mútuo entre ele, o professor orientador e aos alunos. Desta 

maneira, a monitoria estimula a formação de diversas aptidões do aluno, nas quais farão dele 

um profissional mais competente para os desafios do futuro exercício da docência, frente às 

exigências e demandas no mercado profissional e científico (VICENZI et al., 2017). 

Diante dessa problemática, faz-se o seguinte questionamento: Quais contribuições a 

monitoria acadêmica poderia proporcionar ao aluno-monitor na formação docente? Portanto, a 

necessidade da pesquisa sobre a problemática surgiu a partir de diversas experiências na 

monitoria a frente com disciplina específica de Morfologia Humana I, sendo possível 

compreender a rotina do monitor, possibilidades encontrados no processo de formação do 

docente, com finalidade de tornar o monitor mais capacitado para lidar com as especificidades 

e enfrentar os desafios inerentes do ensino-aprendizagem a execução dos cursos em diferentes 

níveis e modalidades. 

Com isso, objetiva-se refletir sobre a contribuição da monitoria acadêmica para a 

iniciação à docência do aluno-monitor na Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova 

Esperança de Mossoró (FACENE). 

 

MÉTODOS 
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Esta pesquisa se constitui em um relato de experiência, realizado a partir das 

experiências vivenciadas no Programa de Monitoria Acadêmica – PROMON da Faculdade de 

Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN. A priori, antes de se reportar, com 

detalhes, para a realidade dos autores deste estudo, opta-se por realizar contextualização acerca 

da realidade onde se insere, cenário para as experiências na monitoria.   

O aluno para tornar-se monitor passa por um processo seletivo, composto por provas 

teórica e prática, somando-se à submissão à entrevista com o professor da disciplina, na qual se 

for aprovado recebe bolsa de monitoria, a qual é composta por desconto na mensalidade e 

auxílio-transporte. É pertinente frisar, no entanto, que a participação na monitoria está para 

além dos interesses financeiros, visando o enriquecimento do currículo, estimulando a formação 

crítica e científica. Assim, os autores desta investigação, depois de se inscreverem no processo 

seletivo e se submeterem a todas as etapas, foram aprovados; passando, pois, a assinar o 

contrato de adesão ao referido Programa e iniciando suas atividades. 

De modo particular, este estudo volta-se para a disciplina de Morfologia Humana, 

ministrada no primeiro período dos seguintes cursos de graduação da referida IES: 

Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física e Nutrição. Destaca-se que 

essa disciplina aborda, prioritariamente, os conteúdos relacionados à Anatomia Humana e 

Embriologia, subsidiando os elementos basilares para que, posteriormente, possam ser 

construídos conhecimentos específicos de cada área de atuação profissional.  

Este relato refere-se às experiência ocorridas durante o semestre de 2018.2 no 

laboratório de Anatomia da FACENE/RN, lócus onde são desenvolvidas as atividades pelo 

aluno-monitor, as quais apresentam carga horaria de 12 horas semanais, distribuídas entre os 

dias de segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira no período da tarde entre 13h00 às 17h00, sendo 

executadas metodologias ativas em peças cadavéricas e revisões por meio de simulados práticos 

de forma individual e coletiva, acerca de aulas que já foram previamente ministradas pelo 

docente. 

Ressalta-se que as atividades da disciplina de Morfologia, em alguns momentos, 

também eram realizadas por mais 3 monitores no turno da tarde, pois havia dias nos quais a 

demanda era grande nos laboratórios, assim necessitava a realização do rodízio entre os 

monitores. 

Para auxiliar o aluno durante a monitoria também foi utilizada como ferramenta de 

contato as redes sociais (WhatsApp, Instagram), além do e-mail, com o intuído de trocar 

informações, materiais de estudo, experiências e solucionar as dúvidas rapidamente. Assim, 

facilitar o desenvolvimento cognitivo e promover melhor comunicação entre monitor-aluno-

professor. 

Dentro dessa perspectiva é preciso compreender o processo de formação do monitor 

como um momento primordial para que os discentes começassem a construir uma relação de 

auto responsabilidade, uma vez estariam em contato direto com as necessidades de se aprimorar 

cada vez mais naquela disciplina. Além disso, é preciso reconhecer órgãos, a localização e a 

morfologia e fisiologia do corpo humano, pois este atua como um amparo na construção do 

aprendizado, seja como acadêmico e futuro docente. 

 Sob essa perspectiva, mediante as anotações realizadas pelo aluno-monitor acerca das 

atividades desenvolvidas, bem como das reflexões demandadas a partir das ações desenvolvidas 

no PROMON, todos esses dados foram sistematizados, estabelecendo diálogo com teóricos que 

tratam acerca dessa temática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

A fim de apresentar de forma mais organizada as reflexões acerca das vivências na 

monitoria em diálogo com o que dizem os autores, foram elaboradas três categorias: 

Contribuições no processo de ensino-aprendizagem, em que é abordado de que modo a 

monitoria contribui na mediação do processo de construção de conhecimentos; Dificuldades 
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encontradas na monitoria acadêmica, em que são expostos os desafios vivenciados pelo aluno-

monitor no decorrer de sua trajetória e, por fim, Desenvolvimento na formação docente, em que 

se enfoca as contribuições da monitoria acadêmica no processo de iniciação à docência do 

aluno-monitor. A seguir, será enfocada cada uma das categorias mencionadas anteriormente.  

 

CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Pode-se dizer que o programa de monitoria privilegia o aluno em vários aspectos, visto 

que ultrapassa além a ideia de obtenção de um título, mas também favorece aspectos pessoais, 

atribuições profissionais e no ganho intelectual do aluno-monitor, somando-se ainda ao fato de 

que as relações estabelecidas no compartilhamento de conhecimentos também provê benefícios 

a favor dos alunos.  

Foi possível perceber que, na literatura, os orientadores obtêm consciência que o 

monitor requer supervisão contínua e orientação sistemática, para a viabilização de um acesso 

e comunicação mais facilitados acerca da disciplina, como retrata a autora logo em seguida: 

 
Dentre os professores orientadores, sete dos nove envolvidos afirmaram que 

a monitoria requer supervisão e orientação sistemática, em especial nas 

atividades que dizem respeito ao ensino. A totalidade dos professores 

assinalou que o monitor precisa, de igual forma, se preparar, estudar, organizar 

suas estratégias para auxiliar os demais estudantes. Os docentes acreditam que 

a monitoria possibilitou aos envolvidos conhecer o que não conheciam e 

dominar o que não dominavam. Para isso, o professor orientador colocou o 

monitor diante de diferentes situações e dificuldades, levando-o a se envolver 

e a estudar (FRISON, 2016, p. 144). 

 

Com essa estratégia abordada por meio de alguns orientadores na literatura citada, é 

possível visualizar a possibilidade de aprimoramento e qualificação do aluno-monitor pelos 

desafios no cotidiano, com intuito em saber lidar com as exigências nos laboratórios, atenuar o 

problema e resolver com mais eficácia as problemáticas, sem gerar grandes conflitos. 

Com isso, na vivência prática já no primeiro encontro com a turma, durante o primeiro 

dia de monitoria, com os mais diversos cursos se preparando e necessitando de auxílio para 

prova prática em Morfologia Humana, foram apresentados os roteiros que os professores mais 

utilizam durante a disciplina. O que sinaliza a preocupação do aluno-monitor em demonstrar 

que estabelecia diálogo com o que estava sendo desenvolvido pelo professor, em sala de aula. 

Também se adotou a proposição de, durante a prática no laboratório, a fim de facilitar 

para os alunos, foi entregue os roteiros de identificação que os professores exigem das peças 

cadavéricas, as quais foram destacas algumas observações, como: as peças que não são 

possíveis de visualizar no cadáver, e as estruturas que necessitam de maior detalhes e 

compreensão ao estudarem, com o foco em desenvolver uma monitoria mais didática, leve e 

articular o que foi aprendido na teoria para as práticas.  

No entanto, é válido destacar que as diferenças individuas e o grau de dificuldades entre 

os alunos devem ser respeitadas, pois é preciso o acompanhamento de modo mais 

individualizada, uma vez que as características pessoais e internas dos alunos, são diferentes do 

cognitivo daqueles que estudam em grupo e adquirem um melhor conhecimento acerca do 

conteúdo lecionado, percebendo-se que, cada indivíduo possui particularidade na forma de 

aprender e conhecer o conteúdo (HAAG et al., 2007). Sendo assim, embora o aluno-monitor 

adote estratégias previamente estabelecidas para todos os alunos, há igualmente a preocupação 

em contemplar as especificidades de cada estudante, por isso, caso seja necessário, o monitor 

realiza orientações individuais, ou ainda tentar estabelecer, junto com o aluno, formas de estudo 

que atendam às suas demandas.  

Assim, o trabalho educativo realizado pelo aluno-monitor refere-se ao esclarecimento 

de dúvidas sobre os conteúdos ministrados, acompanhamento do desenvolvimento da turma em 
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relação a certos conteúdos, acompanhamento o professor durante algumas aulas práticas e 

desenvolvimento a partir da sua vivência de trabalhos científicos voltados ao ensino e educação. 

De acordo com o que foi retratado, é fato que o monitor contribui fortemente para o 

desempenho durante as avaliações, ampliando os seus conhecimentos e tornando-o mais 

conhecedor na área de atuação. Ademais, uns dos pontos que vale destacar trata-se da 

elaboração dos simulados um dia antes da prova, os quais eram compostas por 10 questões, 

com apenas 30 segundos para escrever em um papel a estrutura marcada na peça que estará 

sobre uma bancada enumerada. Esta prática proporciona preparar o aluno para prova com o 

objetivo de diminuir a nervosismo e permitir autoconfiança, além de medir o conhecimento da 

turma. 

Desse modo, proporciona um importante aprendizado, devido a oportunidade de rever 

os conteúdos abordados em salas de aula, adquirir novos conhecimentos acerca das disciplinas, 

desenvolver responsabilidade, compromisso com a educação e obtenção de experiências, 

afunilando relações de docente-discente (CORDEIRO; OLIVEIRA, 2011). 

Porém, a monitoria acadêmica vai além de ensinar e auxiliar os alunos, pois é necessário 

que o próprio monitor se dedique, esforce e compreenda, devido as inúmeras responsabilidades. 

Porém contribui de forma significativa para a formação dos discentes, a partir disso evidenciam 

a prática da monitoria como uma ferramenta que facilita o desenvolvimento teórico-prático do 

aluno, mas não se concretiza como instrumento único e responsável pela qualificação deste. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA MONITORIA ACADÊMICA 

 

A monitoria acadêmica, conforme mencionado anteriormente, iniciada neste semestre 

de 2018.2, principiou de modo conturbado por conta de diversos alunos precisando de 

orientações e auxílio nos laboratórios, sendo evidenciado extrema dificuldade dos alunos, como 

o sistema esqueléticos, o qual necessitava de compreensão em mais de 150 estruturas, somando-

se ainda ao sistema muscular que quase se iguala ao anterior em questão de nomenclaturas e 

estruturas, além de dificuldades técnicas, burocráticas e institucionais. 

Entretanto, também merece destaque o fato de muitos alunos não procurarem a 

monitoria durante o semestre, mas sim, apenas no final com a chegada da avaliação prática. 

Através disso, foi preciso enfrentar alguns impasses, como: os alunos não aprofundaram os 

assuntos vistos, mas sim somente o procedimento técnico, devido a estar próximo da avaliação 

e o curto período para estudo. Além de terem sido feitas reclamações da falta de monitores, 

sendo que os horários durante a semana são bem flexíveis e praticamente todos os dias na 

semana. 

Muitos chegaram até mencionar que não sabiam da existência dos monitores e dos 

horários das monitorias. A partir disso, surge a importância da instituição, assim como dos 

professores da disciplina em divulgar informações sobre os monitores, principalmente dos 

horários a fim de promover uma melhor prática e aprendizado aos alunos. 

Diante disso, foi possível perceber que na literatura, sempre ocorrem divergência de 

horários e disponibilidade dos alunos-monitores em relação aos demais estudantes, como retrata 

a autora logo em seguida: 

 
Houve também a necessidade de conciliar horários entre os monitores e os 

alunos, visto que todos são estudantes da mesma instituição, além de outros 

alunos irregulares a matriz curricular com horários diferentes dos demais 

alunos da turma. Feita a conciliação dos horários, foi estabelecida a monitoria 

nos dias de segunda-feira e sexta-feira, percebeu-se que parte dos alunos não 

poderiam se fazer presentes na monitoria, pois seus horários não eram 

compatíveis, além de obstáculos como obrigações pessoais e horários de 

trabalho (SOUSA; LIMA, 2017, p. 2). 
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Além desse aspecto, existem outros que precisam ser melhorados e colocados em 

exercício nas próximas monitorias, tais como: buscar novas estratégias e técnicas para repassar 

o conteúdo e principalmente em estimular os alunos a irem as monitorias desde o início do 

semestre para quando for no final do semestre não ficar em recuperação, pois infelizmente foi 

algo que ocorreu no semestre anterior. 

Sobremais, outro ponto negativo enfrentado pelos monitores durante o semestre reside  

na divergência de roteiro que cada professor elaborava na sua determinada turma, como, por 

exemplo no curso de fisioterapia, tinha estrutura e nomes em determinada região que o aluno-

monitor não tinha conhecimento, pois aprendeu com professores-orientadores diferentes as 

quais diante  aquele termo não seria tão abordado no curso de nutrição como de fisioterapia, 

tomando-se como referência as demandas particulares de cada curso.  

Essa demanda várias diversas reflexões, podem ser destacadas três: a necessidade da 

interdisciplinaridade, ou seja, pensar o conhecimento como comum a diversos campos de 

atuação; ao mesmo tempo, contemplar as especificidades inerentes à cada área, o que demanda 

estudo e disposição do aluno-monitor e, por último, maior diálogo entre os professores que 

ministram a disciplina, a fim de que possam compartilhar materiais e perspectivas.  

 

DESENVOLVIMENTO NA FORMAÇÃO DO DOCENTE 

 

Os autores deste relato de experiência desempenham suas atividades, eminentemente, 

em laboratório, o que propicia um olhar mais crítico e técnico, possibilitando a aproximação 

das atividades de ensino, favorecendo a ampliação de experiências e contribuindo para o futuro 

exercício da docência. Percebe-se, entretanto, a necessidade de que haja mais compreensão e 

articulação entre monitores e professores que atuam em diferentes áreas, promovendo um 

espaço de interações e diálogo sobre as disciplinas e aperfeiçoamento de outras estratégias 

metodológicas, como as atividades lúdicas, metodologias ativas, dentre outras.  

Nesse sentido, a monitoria contribui para o desenvolvimento das competências do 

docente, sendo uma das estratégias de início para a formação dos docentes durante a graduação, 

para quem pretende seguir carreira acadêmica e ingressar futuramente em um mestrado ou 

doutorado, o que possibilita uma postura reflexiva e crítica da prática educacional. Dessa forma, 

as experiências vivenciadas na monitoria acadêmica tornaram-se uma oportunidade de 

diversificação na formação profissional, visando à atuação no mercado de trabalho e 

aproximando-se da prática do processo ensino aprendizagem, nas disciplinas ministrados pelos 

professores (SOUSA et al., 2017). 

A educação se mostra como um método contínuo, humanizador e histórico de ensino e 

aprendizagem, com base do diálogo, objetivando favorecer ações intervencionistas de 

transformação da realidade. Desse modo, o processo educativo, através da compreensão crítico-

analítica, possibilita a construção de uma prática transformadoras da realidade social, política e 

cultural. Diante disso, é notório perceber que na literatura, sempre podem ocorrer novas formas 

no desenvolvimento performativo dos monitores, como retrata a autora logo em seguida: 
 

Compreendemos que as atividades preestabelecidas estão relacionadas 

diretamente ao desenvolvimento performativo das monitoras, de forma que 

estas atuam na facilitação de grupos de estudo, realização de pesquisas 

relacionadas às temáticas estudadas na disciplina, participação das aulas 

compartilhando conhecimentos e acompanhando de perto o desenvolvimento 

da turma. Assim, temos que a monitoria acadêmica nos proporcionou intensas 

experimentações com o processo de ensino e aprendizagem no nível superior 

(FERNANDES et al., 2016, p. 40). 

 

 Na concepção dos autores desta pesquisa, algumas das principais habilidades 

desenvolvidas na monitoria foram: autonomia, disciplina, responsabilidade e trabalho em 
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equipe, pois proporcionou competências de extremamente valorização no mercado de trabalho, 

além de aumentar o aprendizado e experiência adquiridas.  

Sob outra perspectiva, também se compreende que o monitor deve ensinar os alunos, 

seja no laboratório, seja em sala, ajudando o aluno a obter conhecimento na melhor forma e 

quais seriam as aplicações da disciplina de Morfologia Humana para contribuição da formação 

acadêmica, sendo assim o monitor acaba dedicando-se em construir uma explicação 

suficientemente clara e convincente, precisando ser criativo e rápido em suas ações. Portanto, 

o acadêmico monitor, nesse cenário, torna-se um facilitador e mediador da aprendizagem 

Ademais, durante a prática de monitoria, é preciso diversas atualizações e 

aprofundamento dos conhecimentos científicos proposto na disciplina de Morfologia Humana, 

para que não houvesse divergência em nomenclaturas antigas e um maior aproveitamento da 

experiência que estava sendo vivenciada. Isso foi identificado por Vicenzi et al. (2016), os 

quais, ao tratarem sobre a experiência da Monitoria Acadêmica, apontam a necessidade de 

aperfeiçoamento contínuo, o que leva a crer que essa experiência tem a capacidade de promover 

o alcance do processo de ensino-aprendizagem na formação do docente, estimulando assim, o 

ensaio para uma futura prática docente. Por fim, a monitoria, desencadeia o aluno a buscar 

conhecimento mais aprofundado relacionado a seu curso e área de atuação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As vivências no Programa de Monitoria, mais especificamente no caso deste estudo na 

disciplina Morfologia Humana, impactam na vida do aluno-monitor com relevância, o que 

possibilita, além da obtenção de um título acadêmico que lhe proporciona a constituição de um 

currículo diferenciado, o mais relevante é que são obtidas reflexões acerca do compartilhamento 

de conhecimentos e o fortalecimento das relações interpessoais entre os docentes envolvidos e 

os alunos matriculados na instituição. Dessa forma, o processo de desenvolvimento da 

habilidade de ensinar e aprender exige concentração, pontualidade, flexibilidade, assertividade, 

dedicação, responsabilidade, ética, agilidade, argumentação e domínio dos conteúdos, além da 

disponibilização de novas práticas, metodologias e experiências pedagógicas. 

Entretanto, destaca-se que, embora haja a necessidade de implantar estratégias 

inovadoras no processo de ensinar e aprender, o estudo nas peças cadavéricas, no caso da 

disciplina de Morfologia Humana, acaba sendo considerada a estratégia fundamental para a 

área da saúde, por ser uma disciplina que define, explora, investiga as estruturas que compõem 

os seres humanos, as quais auxiliam com mais facilidade na conduta do futuro profissional. 

Assim, dentro do contexto de ensino, a complexidade da disciplina necessita de um apoio mais 

integral e especial para a realização de aulas práticas, uma vez que acaba sendo uma modalidade 

de ensino que estimula a formação diretamente do aluno, no desenvolvimento e clareza nos 

conceitos científicos.   

Portanto, conclui-se que, o presente estudou buscou relatar de forma mais clara a 

vivência como monitor expondo as dificuldades, habilidades, contribuições e, em particular, 

sua importância para uma melhor qualificação profissional e educativa dos discentes, 

promovendo a solução de problemas mais complexos, tanto em sala de aula como na futura 

vida profissional. Assim, contribuindo para uma fonte rica em saberes e práticas de iniciação 

ao mundo da docência.  

Por fim, o estudo ambiciona fornecer no contexto da educação e ensino tanto para os 

discentes como para os docentes, no que diz a respeito à construção de reflexões e pensamentos 

acerca de transformações de concepções e práticas, servindo de subsídio para produção de 

conhecimentos e novas pesquisas acerca da temática, particularmente na área da saúde em que 

se tem o desafio de formar profissionais interdisciplinares, abertos às demandas da realidade, 

sensíveis ao outros que procura o serviço de saúde e, para tanto, necessita-se de estratégias 

ousadas e inovadoras na prática pedagógicas.  
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Entende-se que isso só ocorrerá por meio da formação de formadores também ousados 

e inovadores. Como no campo da saúde, em sua grande maioria, os cursos formam bacharéis, 

argumenta-se que a monitoria pode configurar-se enquanto espaço de iniciação à docência; 

contribuindo, ainda na formação inicial, para a formação de professores-profissionais de saúde, 

os quais entendam a especificidade da sua área de atuação e valorizem os saberes pedagógicos.  
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RESUMO 

A prática docente é ancorada a partir da compreensão de uma gama de saberes, tais como 

disciplinares, curriculares e o saber da experiência, os quais são refletidos através dos 

conhecimentos teórico e prático. Diante desse contexto, a presente pesquisa tem como principal 

escopo conhecer o processo formativo de docentes que atuam na Educação Superior, 

considerando os elementos que compõem o perfil destes, bem como os principais entraves e 

desafios que permeiam o seu processo de formação na prática docente. Para o alcance dos 

objetivos propostos, optou-se pela realização de uma revisão sistemática de literatura, visando, 

assim, fundamentar esse processo de construção. Desta forma, temos como base: Anastasiou 

(2005); Masetto (1998); Pimenta (2000); Tardif (2014), entre outros, que evidenciam a 

habilidade e compromisso para aprender a aprender, dedicação para desempenhar a sua 

profissão, motivação e estímulo para ir em busca de novos conhecimentos, tempo e prática para 

aperfeiçoá-los. Com os resultados obtidos através das discussões oriundas de nossa pesquisa, 

anseia-se que se alarguem as contribuições a respeito da preparação do futuro professor que 

atua na educação superior, bem como da formação docente em seu processo contínuo, 

ultrapassando as teorias e práticas, nas trocas de experiências e saberes acumulados durante sua 

jornada. 

  

 Palavras-chave: Formação Docente; Saberes Docentes; Ensino Superior. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Em consonância com Gil (2010), por muito tempo acreditou-se que o docente do Ensino 

Superior precisava apenas apresentar domínio dos conteúdos por ele lecionados, bem como 

uma comunicação clara e objetiva necessárias a transmissão desses conhecimentos. Dessa 

forma, Gil (2010) destaca que o modelo tradicional de ensino ainda é implementado por uma 

gama de docentes universitários que, na maioria das vezes, ministram aulas sem uma 

preparação pedagógica individual, mantendo assim uma postura conservadora, considerando 

que a transmissão dos conteúdos por intermédio de metodologias expositivas é a forma mais 

adequada para o estabelecimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, vale dar ênfase que a formação docente se revela em contextos plurais de 

ensino e aprendizagem, tendo sua formação profissional maneada por conhecimentos teóricos 

e práticos, os quais moldam o processo de formação desse profissional, sendo necessário 

também o contato direto com o ambiente universitário, por meio do qual poderá desenvolver o 

processo de ensinar, adquirindo assim suas habilidades docentes. 
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Segundo Tardif (2014), o professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e 

ensina a alguém e, para isso, atua a partir de diversos saberes que alicerçam o seu trabalho, 

como: o saber da formação profissional, disciplinares, curriculares e o saber da experiência. 

Diante desse contexto, nasce a necessidade de se conhecer e compreender o processo de 

formação vivenciado por esse profissional, que tem início em seu período de graduação, bem 

como refletir acerca da construção de seus saberes e práticas docentes, visando a construção de 

uma visão crítica-reflexiva sobre a sua atuação, visto que ocorre um processo de construção de 

conhecimento entre binômio professor-aluno, promovendo assim uma atividade relacional 

através de uma troca de saberes. Dessa forma, Masetto (1998) nos fala que:  

 
A docência do ensino superior requer atenção especial aos discentes, para 

nortear a prática no processo de aprendizagem. Demonstrando que do papel 

do docente é ser elemento orientador, incentivador (MASETTO, 1998, p. 11-

12). 
 

Por conseguinte, o desempenho do docente é sempre visto, principalmente quando o seu 

desempenho apresenta-se de forma grandiosa e incentivadora para aqueles que detém de seu 

serviço, porém, muitas vezes, a sua recompensa não. 

Para Libâneo (2004, p.189), “[...] a formação inicial refere-se ao ensino de 

conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, frequentemente 

complementado por estágios”. Nesse sentido, faz-se necessário a formação desse profissional a 

sua prática, os conhecimentos teóricos adquiridos durante o percurso de aulas e disciplinas que 

complemente o seu currículo acadêmico, pois a harmonia entre os dois saberes molda esse 

profissional, por meio dos quais descobre sua habilidade de ensino, enveredando pelos 

caminhos da docência.  

O interesse de compreender como se dá o processo formativo de docentes que atuam na 

Educação Superior, despontou de experiências vivenciadas no período acadêmico pelas autoras, 

onde ambas possuem vivências de graduações diferentes, sendo estas a área de humanas, 

agrárias e da saúde, onde tal questão deu origem ao seguinte questionamento? Como 

profissionais da área da Educação passam pela mesma academia e atuam de formas tão opostas?  

Como essa formação é traçada em meios a tantos elementos, e quantos requisitos são 

necessários para formar esse docente, haja visto que hoje exista incentivos a essa formação, 

dessa forma temos, “[...] significa preparar os jovens para se elevarem ao nível da civilização 

atual, da riqueza de seus problemas, a fim de que aí atuem” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, 

p. 81). 

Embarcando nessa temática, o presente trabalho visa conhecer o processo formativo de 

docentes que atuam na Educação Superior, considerando os elementos que compõem o perfil 

destes, bem como os principais entraves e desafios que permeiam o seu processo de formação 

na prática docente, buscando assim sanar as icógnitas acerca dos elementos que compõem a 

formação docente neste nívelde ensino. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O desenvolvimento do docente advém de sua ação, de sempre buscar estar a par da sua 

realidade, de aprender a cada dia, em movimentar os saberes no ato de ensinar e mediar 

conhecimentos, em permanecer na constante busca de conhecimentos, Tardif (2014, p. 38), 

ressalta que “no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio”. 

Diante de uma sociedade que exige uma educação de qualidade capaz de formar 

indivíduos mais flexíveis e polivalentes, a profissão docente consiste em um verdadeiro campo 

de batalha, uma vez que essa prática é moldada e aperfeiçoada constatemente, sendo esse 

profissional peça chave no processo de ensino. Tal questão resulta no aumento de cobranças ao 
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docente, uma vez que este tem em suas mãos a responsabilidade de ensinar e articular os saberes 

necessários ao mundo do trabalho com os saberes para o mundo das relações sociais. Diante 

dessa realidade, é notório que os profissionais dessa categoria precisam de apoio para a 

execução de práticas pedagógicas de qualidade. 

Além da apreensão dos conhecimentos práticos e teóricos, que são os balizadores desse 

processo de formação específica, Benedito, Ferrer e Ferreres (1995, pag.57), afirmam que “o 

professor universitário aprende a se-lô mediante um processo de socialização em parte intuitiva, 

autodidata ou seguindo a rotina dos outros”. 

Em consonância com a fala dos autores supracitados, podemos compreender que o fazer 

docente encontra-se também na relação do dia a dia com os colegas de profissão, na observação 

feita, nos diálogos, nas trocas de experiências, bem como no próprio convívio em que se 

constrói esse profissional. Tardif (2014), também enfatiza acerca do saber da experiência, ao 

explanar: 

 
Os docentes, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio [...] os quais brotam da experiência e são por ela 

validados (TARDIF, 2014, p. 39). 
 

Dessa forma, faz-se necessário investir na formação docente, sobretudo no processo de 

introdução como na formação do jovem professor no campo educacional da docência. Os 

autores Cunha e Zanchet (2010, p. 196) retratam que esse investimento ultrapassa o interesse e 

o compromisso do campo da pedagogia e constitui, progressivamente, objeto do campo das 

políticas. Diante disso, é preciso se comprometer em especial com a sua qualidade de formação, 

bem como com sua prática/exercício profissional. 

Pimenta (2002, p. 161 e 162) nos fala que: “a universidade é uma instituição educativa 

cuja finalidade, é o permanente exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na 

extensão”. Nesse sentido, percebe-se como a formação acadêmica se faz essencial na vida do 

indivíduo, pois é através dela que se constrói o ser crítico. 

Por este ângulo, percebe-se a necessidade de se discutir acerca do processo de formação 

do docente no âmbito do Ensino Superior, sob a perspectiva que esse profissional deva aquilatar 

a sua qualidade de formação, visando direcionar de forma satisfatória suas práticas laborais. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura pautada nas produções publicadas, no 

período de 2008 a 2018, na base de dados virtual de acesso livre Scientific Eletronic Library 

(Scielo), e no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), por configurarem-se em bases de dados constituídas por uma 

parcela significativa das produções científicas nacionais que abrangem diversas campos do 

conhecimento. 

Para o levantamento da produção científica, realizado por duas revisoras, utilizou-se em 

ambas as bases de dados a combinação dos descritores e operador booleano: Ensino superior; 

Educação superior; Pedagogia; (conhecimento) AND (docente); (formação) AND (docente). 

Estabeleceu-se como critérios de inclusão artigos publicados entre 2008 a 2018; produções 

científicas completas; artigos escritos em português. Como critérios de exclusão tem-se: 

ensaios; capítulos de livros; artigos que não abordavam a temática proposta ou encontravam-se 

duplicados, incompletos ou indisponíveis. 

As buscas foram realizadas com o auxílio de filtros, sendo selecionadas no Scielo as 

produções científicas pertencentes a área temática Educação e Pesquisa Educacional, 

totalizando 19 artigos. Para as buscas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizo-

se como filtros as dissertações de mestrado pertencente à área de conhecimento/concentração 
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Educação e Formação de professores, resultando na seleção inicial de 89 artigos, gerando ao 

todo 147 artigos. 

A partir da leitura dos resumos por duas pesquisadoras, foram excluídos 103 artigos, os 

quais não se referiam a formação de saberes e práticas no ensino superior voltado ao curso de 

Pedagogia. Os 44 estudos remanescentes foram analisados na íntegra, respeitando os critérios 

de inclusão e exclusão, resultando em 08 artigos para leitura criteriosa e posterior análise final. 

O tratamento dos dados se deu através do método de Análise de Conteúdo de Bardin, o 

qual é caracterizado como “um conjunto de técnicas de elaboração de categorias, que são 

palavras ou classes, que reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, sendo as 

características comuns destes elementos estabelecidas por agrupamento, possibilitando a 

transformação dos dados brutos em informações organizadas, trabalhadas e analisadas” 

(BARDIN, 2009). 

 

RESULTADOS 

 Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, conforme proposto por Bandin 

(2009), por meio dos quais, visando a organização das informações e melhor compreensão da 

pesquisa, construi-se a partir da bibliografia revisada, subsidiadas no aporte teórico de autores 

como ANASTASIOU (2005); BENEDITO, FERRER, FERRERES (1995); CUNHA (2010); 

LIBÂNEO (2004); MASETTO (1998); PIMENTA (2005); NÓVOA (1992); TARDIF (2014) 

e ZANCHET (2010), 02 categorias de análise, as quais considerou-se que atendem os objetivos 

propostos na referida pesquisa. 

 Com vistas a conhecer as principais características do processo formativo de docentes 

que atuam no Ensino Superior, considerando os elementos que compõem o perfil destes, o 

Quadro 1 apresenta os estudos selecionados, indicando o ano de publicação, autoria, título da 

pesquisa, objetivos e delineamento metodológico. Quanto a temática acerca da construção dos 

saberes na docência no ensino superior, construi-se duas categorias para análise: 1) Principais 

características que norteiam o processo formativo dos docentes que atuam na educação 

superior; 2) Entraves e desafios que permeiam o processo de formação na prática docente. 
 

Quadro 1 – Caracterização do estudo 
ANO AUTORES TÍTULO OBJETIVO DELINEAM

ENTO 
2011 Zaidan, 

Caldeira, 

Oliveira 

Pós-graduação, saberes e 
formação docente: Uma 

análise das repercussões dos 

cursos de mestrado e 
doutorado na prática 

pedagógica de egressos 

Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Educação da 

UFMG (1977-2006) 

Analisar repercussões do mestrado e do 
doutorado na vida profissional de 305 

egressos do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da FaE-UFMG, no período 
de 1977-2006. 

Abordagem 
genérica e 

exploratória. 

2014 Silva A docência no Ensino 

Superior: reflexões para a 
atuação do professor 

universitário no contexto atual. 

Analisaar a docência no Ensino Superior, a 

fim de refletir sobre os desafios e as 
perspectivas que se apresentam para a 

atuação do profissional universitário no 

contexto atual. 

Qualitativo e  

bibliográfico. 

2015 Sampaio A Pedagogia por detrás de 

múltiplas máscaras [análise 

dos referenciais de professores 
universitários e sua relação 

com o projeto pedagógico] 

Identificar no grupo de docentes e um 

curso de Pedagogia, quais são seus 

referenciais teóricos e de prática 
pedagógica e de que forma tais referenciais 

foram integrados nas propostas do Projeto 

Pedagógico do curso. 
Caracterizar a face do curso de Pedagogia, 

por detrás das múltiplas máscaras 

docentes. 

Documental, 

bibliográfico, de 

campo e 
qualitativa. 

2016 Yéred Ser formador do curso de 

Pedagogia PARFOR: 

implicações para a 
profissionalidade docente. 

Investigar as implicações da atuação das 

professoras formadoras do curso de 

PARFOR para a profissionalidade docente, 
com ênfase nos desafios enfrentados e nas 

respostas frente às novas demandas. 

Qualitativo 
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2016 Silva Júnior Professores em construção: um 
estudo sobra docência inicial 

numa Faculdade Confessional 

do Sul do Brasil. 

Compreender o processo de construção de 
professores iniciantes na docência do 

ensino superior. 

Qualitativo 

2017 Cruz Didática e docência no ensino 

superior. 
 

Objetiva discutir a relação ente didática e 

docência no ensino superior, considerando 

3 frentes analíticas: conceitual, contextual 
e investigativa. 

Bibliográfico 

2018 Mello e Freitas Possibilidades formativas para 

os docentes universitários: 

compromisso institucional. 

Esta pesquisa social com base empírica 

tem o duplo objetivo de transformar a 

realidade e produzir conhecimentos 
relativos a essas transformações. 

Pesquisa-ação 

2018 Chaves Desafios do formador da 

licenciatura à distância em 
Pedagogia na formação 

docente. 

Analisar os desafios presentes na formação 

docente na EaD, pois repensar a formação 
inicial e 

continuada dos professores frente aos 

desafios da contemporaneidade, passa a ser 
tarefa essencial. 

- Categorizar desafios presentes no 

processo de formação. 

Qualitativo, 

exploratório, 
interpretativo. 

 

Evidencia-se que a maioria dos estudos encontrados elencam as principais 

características que norteiam o processo formativo dos docentes que atuam na educação superior 

(ZAIDAN et al., 2011; SILVA, 2014; SAMPAIO, 2015; YÉRED, 2016; SILVA JÚNIOR, 

2016; CRUZ, 2017; MELLO e FREITAS, 2018). E um total de oito artigos deram ênfase aos 

principais entraves e desafios que permeiam o processo de formação na prática docente 

(ZAIDAN et al., 2011; SILVA, 2014; SAMPAIO, 2015; YÉRED, 2016; SILVA JÚNIOR, 

2016; CRUZ, 2017; MELLO e FREITAS, 2018) e CHAVES (2018). 

 

1ª CATEGORIA: Principais características que norteiam o processo formativo dos 

docentes que atuam na educação superior 

 

 No que tange às principais características que direcionam o processo formativo dos 

docentes que atuam na educação superior, observou-se a existência de uma diversidade de 

saberes que norteiam tal prática.  

Salienta-se que 40% dos artigos afirmam que a formação do docente em seu processo 

contínuo vai além das teorias e práticas assim adquiridas, havendo trocas de experiências e 

saberes acumulados durante sua jornada, ocorrendo o envolvimento do sujeito com o ambiente 

ao qual está inserido (SILVA, 2014; SILVA JÚNIOR, 2016; SAMPAIO, 2015). Três estudos 

relatam que a boa formação docente, seja ela inicial ou continuada, dando ênfase nos cursos de 

Pós-Graduação Mestrato e Doutorado, contribuem significativamente para a ampliação dos 

conhecimentos, resultando em uma boa prática pedagógica (ZAIDAN, et al., 2011; SILVA, 

2014; SILVA JÚNIOR, 2016). Dois estudos destacaram a importância da articulação entre o 

binômio teoria-prática (YÉRED, 2016; SILVA JÚNIOR, 2016). 

Outros artigos, apontam a relevância dos conhecimentos oriundos do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do curso, bem como os saberes curriculares e disciplinares, a avaliação 

contínua do curso, além dos referenciais formativos, clássicos e ideários pedagógicos 

adquiridos no decorrer do curso (SAMPAIO, 2015; SILVA JÚNIOR, 2016; MELLO e 

FREITAS, 2018). Apenas um estudo dá ênfase a influência da didática nos saberes docentes no 

ensino superior (CRUZ, 2017), bem como a construção do conhecimento junto aos alunos, e a 

produção de material didático de qualidade (SILVA JÚNIOR, 2016). 

Alinhados aos seus objetivos, os estudos optaram por diferentes delineamentos que 

variaram entre: qualitativo (05 trabalhos – SILVA, 2014; SAMPAIO 2015; YÉRED, 2016; 

SILVA JÚNIOR, 2016; CHAVES, 2018), bibliográfico (03 estudos – SILVA, 2014; 

SAMPAIO, 2015; CRUZ, 2017), pesquisa-ação (01 estudo – MELLO e FREITAS, 2018), 

exploratório (02 estudos – ZAIDAN, CALDEIRA, OLIVEIRA, 2011; CHAVES, 2018), e de 

campo (01 estudo – SAMPAIO, 2015). Quanto aos anos de publicação, observa-se que os 

estudos se distribuem com certa uniformidade entre os anos de 2011 a 2018. 
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2ª CATEGORIA: Entraves e desafios que permeiam o processo de formação na prática 

docente 

 

Acerca dos principais entraves que permeiam o processo de formação na prática 

docente, observamos que a experiência oriunda de cursos de Pós-Graduação como Mestrado e 

Doutorado não configura-se em valorização e transformações visíveis na prática pedagógica 

(ZAIDAN, et al. 2011). Um estudo aponta como entraves aspectos relacionados à motivação 

dos estudantes, as relações interpessoais e institucionais da própria Universidade, havendo 

barreiras institucionais da Universidade e formação didática precária, vista através das 

dificuldades apresentadas pelos estudantes provenientes da educação básica (SAMPAIO, 2015; 

YÉRED, 2016; CRUZ, 2017). 

Dois estudos destacam a precariedade e a necessidade de um maior conhecimento por 

parte dos formadores acerca de metodologia de pesquisa, didática docente, avaliação para a 

aprendizagem e uso de tecnologia como subsídio pedagógico, bem como ausência de apoio 

inicial da instituição no âmbito universitário ((SILVA JÚNIOR, 2016; CHAVES 2018). 

 No que tange aos principais desafios enfrentados pelos professores em seu processo de 

construção de saberes e formação docente os artigos destacam, a necessidade de articulação 

entre o conhecimento acadêmico-teórico com a prática (YÉRED, 2016), bem como a integração 

dos saberes docentes com o projeto pedagógico do curso que exigem adaptações individuais 

concomitantes ao trabalho em equipe (SAMAPIO, 2015). Três estudos apontam sobre a 

necessidade da formação continuada a nível de Pós-Graduação, a docência no ensino superior 

deve alicerça-se nos pilares que constituem a sua base ensino-pesquisa-extensão (ZAIDAN, et 

al., 2001; SILVA, 2014; CHAVES, 2018). 

 Um estudo elenca como desafios prender a atenção dos alunos; não demonstrar 

insegurança e falta de domínio do conhecimento específico; implementar procedimentos 

avaliativos adequados; conhecer o aluno para poder ensinar e significar o conhecimento; 

organizar o tempo para realizar atualizações dos saberes apreendidos; significar o conteúdo para 

cada curso/currículo (SILVA JÚNIOR, 2016). Realizar um preparatório sobre métodos e 

práticas com ênfase no domínio da didática (CRUZ, 2017). Compromisso da gestão 

institucional visando a promoção de condições para a formação pedagógica; atualização do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), com foco no perfil almejado do egresso; avaliação contínua 

do curso de graduação (MELLO e FREITAS, 2018). 

 

DISCUSSÕES 

 

Diante desse contexto, observamos que o Ensino Superior configura-se como fonte 

percursora do desenvolvimento econômico, social e político da sociedade, sendo assim um 

campo aberto de construção de conhecimentos. Nessa perspectiva, Vasconcelos (2000, p. 9) 

justifica que “a universidade deve ser vista, ao mesmo tempo, como agência questionadora 

desse mesmo saber e, ainda, como uma agência criadora de novos saberes”. Dessa forma, 

Pimenta e Anastasiou (2008), ressalvam que: 
 

 

A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do mercado, 

mas aprender a olhar em seu entorno, a compreender e assimilar os 

fenômenos, a produzir respostas às mudanças sociais, a preparar globalmente 

os estudantes para as complexidades que se avizinham, a situar-se como 

instituição líder, produtora de ideias, culturas, artes e técnicas renovadas que 

se comprometam com a humanidade, com o processo de 

humanização.(PIMENTA e ANASTASIOU, 2005, p.173). 
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 Os autores deixam claro que é necessário habilidade e compromisso para aprender a 

aprender, dedicação para desempenhar a sua profissão, motivação e estímulo para ir em busca 

de novos conhecimentos, tempo e prática para aperfeiçoá-los. O professor se torna espelho fiel 

de seu alunado. Diante dessa permissa, temos assim a escrita de Nóvoa (1992), quando ele fala 

acerca de formação pessoal e profissional do docente: 

 
A formação deve estimular uma perspectiva crítico reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas 

de (auto) formação participada. Estar em formação implica um investimento 

pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, 

com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional (NÓVOA, 1992, p. 25). 

 

Aspectos didáticos e pedagógicos se enquadram na formação do profissional docente, 

onde é preciso refletir sobre esse processo de ensino aprendizagem. Os autores Azzi (2000) e 

Caldeira (1995) nos esclarece que: a didática pode ser percebida como uma espécie de 

metalinguagem, em que, por meio do exercício da docência, há a possibilidade de reflexão sobre 

a prática realizada. Diante dessa permissa, alguns profissionais, podem se identificar com a sua 

área de atuação porém não com a docência.  

Diante desse contexto, pode-se identificar através do levantamento dos dados, os 

principais entraves presentes em sua atuação, sendo estes: formação didática precária; barreiras 

institucionais; relações interpessoais no âmbtito acadêmico, bem como desvalorização das 

práticas pedagógicas. Dessa forma, Cunha (2010) dialoga acerca das práticas de docência no 

Ensino Superior: 

 
[...] exige tanto uma preparação cuidadosa, como singulares condições de 

exercício, o que pode distingui-la de outras profissões [...] o exercício da 

docência exige múltiplos saberes que precisam ser apropriados e 

compreendidos em suas relações. A ciência pedagógica situa-se nesse 

contexto e só com essa perspectiva contribui para a formação dos professores 

(CUNHA, 2010, p. 25–34). 
 

De acordo com a escrita de Cunha podemos compreender que o trabalho do professor 

universitário passa por vários entraves e que a sua construção é formada com o passar do tempo, 

tanto no que aborda a teoria quanto a prática, onde o mesmo passa a ser moldado com a sua 

vivência e que, ao longo da jornada, se faz de reflexões sobre o seu caminho percorrido. Diante 

das informações supracitadas, Cunha, (2008) levanta que: 

 
Os desafios atuais da docência universitária parecem estar requerendo saberes 

que até então representam baixo prestigio acadêmico no cenário das políticas 

globalizadas, porque extrapolam a possibilidade de quantificar produtos. 

Assumem que a docência é uma ação complexa, que exige saberes de 

diferentes naturezas, alicerçados tanto na cultura em que o professor se 

constitui, como na compreensão teórica que lhe possibilita justificar suas 

opções. Teoria e prática, articuladas entre si, sustentam os alicerces de sua 

formação (CUNHA, 2008, p.20). 

 

Nesse sentido, é fundamental que o professor verifique como está conduzindo a sua 

ação, sempre refletindo suas práticas docentes, mobilizando os saberes no ato de ensinar e 

construir conhecimentos, considerando o desafio da profissionalização docente algo constante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



71 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 Conscientes que o trabalho não esgota a temática, compreende-se um olhar mais 

concentrado a um recorte científico e bibliográfico, como a argumentação de alguns autores 

que contribuem na estrutura da formação do docente no Ensino Superior. 

 Diante da premissa da formação docente, pode-se visualizar que os saberes adquiridos 

pelos docentes tornam-se algo particular em sua prática de ensino, em que o seu processo de 

aprender resulta pela troca de saberes, oportunizando assim uma aprendizagem mútua. 

 Em relação aos desafios, pode-se considerar as invariáveis alterações de parâmetros, 

diretrizes, sistemas de avaliação e políticas nacionais que encontram-se interligadas à formação 

desses docentes. Em virtude do que foi dito anteriormente, deduz-se que a formação dos saberes 

docentes consiste em um processo contínuo e inacabado, visto que faz-se necessário estar em 

sintonia com o conhecimento, no qual se aperfeiçoa ou se adquire. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo destacar e analisar a importância do planejamento para a 

definição de ações a serem desenvolvidas no decorrer da ação docente na sala de aula, bem 

como a sua utilização para a construção da didática do professor. Dessarte, foi realizada 

observações de aulas em três escolas, sendo duas localizadas no município de Pau dos Ferros e 

a outra – está sendo campo de atuação de bolsistas do subprojeto do Programa Residência 

Pedagógica (RESPED) – jaz na cidade de Rafael Fernandes, ambas as escolas situam-se no 

estado do Rio Grande do Norte. Buscou-se, ainda, compreender a importância e as 

consequências da ausência do planejamento nas atividades do docente, pensando no professor 

como principal agente participante na construção e mediação do conhecimento ao executar o 

planejamento para uma sala de aula. Destaca-se ainda o exercício do ato de planejar como um 

dos exercícios de atuação de alunos bolsistas do subprojeto do Programa Residência Pedagógica 

(RESPED) do curso de Geografia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Para a efetivação 

deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito de conhecer a perspectiva 

de alguns autores que discutem a temática abordada. Com isso, identificaremos no trajeto de 

escrita trabalho de autores como Castro, Tucunduva e Arns (2008), Haydt (2006), Menegola e 

Sant’anna (1991), Menezes e Chiapetti (2015) e UERN (2018). Os resultados obtidos 

possibilitaram-nos compreender o planejamento como uma ferramenta substancial para o 

sucesso e alcance dos objetivos de um professor para com sua turma. Ainda assim, partindo das 

observações em sala de aula, pode-se entender o planejamento dos professores observados 

desde os prováveis desafios até os critérios adotados para a produção dos planos de aula. 

Relacionado às atividades de planejamento de aulas ensejadas pelo subprojeto do Programa 

Residência Pedagógica (RESPED), testemunhou-se que essas ações têm desencadeado 

contribuições significativas para os residentes, de vez que essas atividades enriquecem as 

técnicas profissionais para o futuro exercício da docência, cumprindo assim um dos objetivos 

importantes que fundamentam o subprojeto (inserção e experiência a serem obtidas em sala de 

aula), tal qual tem aprimorado e alertado, aos residentes, à terem um olhar voltado a algumas 

especificidades essenciais a serem consideradas no planejamento da sala de aula. 

   

Palavras-Chave: Planejamento. Plano de Aula. Residência Pedagógica. 
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O ato de pensar e, consequentemente, planejar move-nos inicialmente a uma 

contextualização com os momentos pré-históricos. A partir da fixação dos grupos nômades num 

determinado território, era necessário haver, mesmo que informal e generalizadamente, um 

planejamento que organizaria e distribuiria as atividades e responsabilidades entre aquele 

grupo. Assim, enquanto uns se detiam a caça de animais silvestres, outros se dedicavam a pesca, 

outros com a segurança da aldeia e as mulheres se dedicavam com tarefas domésticas simples 

(cultivo de ervas medicinais, plantas frutíferas, cuidado com as crianças e casas, etc.). Essa 

forma de organização seria umas das primeiras formas de manifestação acerca do planejamento. 

O homem começava a premeditar e sistematizar seu conhecimento a fim de, com eficácia, colher 

significativos resultados. Nesse sentido, Castro, Tucunduva e Arns (2008, p. 51) apontam que  

 

O ato de planejar acompanha o homem desde os primórdios da evolução 

humana. Todas as pessoas planejam suas ações desde as mais simples até as 

mais complexas, na tentativa de transformar e melhorar suas vidas ou as das 

pessoas que as rodeiam. Mas não é só na vida pessoal que as pessoas planejam 

suas ações, o planejamento atinge vários setores da vida social. 

 

 Nessa perspectiva, a escola pode também ser percebida como lócus para a aplicação constante 

do conhecimento, e para que isso aconteça ressaltamos a importância do planejamento.  

            Muito se discute sobre o ato de planejar, contudo, poucos realmente conhecem a sua definição e 

a ampla dimensão que este abarca seja na escola, Universidade, academia esportiva e em outros diversos 

espaços. Quanto a definição de planejamento podemos entendê-lo como  

 

Um processo de previsão de necessidades e racionalização e emprego dos 

meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar 

objetivos concretos, em prazos determinados e em etapas definidas, a partir 

do conhecimento e avaliação cientifica da situação original (Menegola e 

Sant’anna apud Martinez & Oliveira Lahone, 1977, p. 11). 

 

Ademais, existe também uma distinção entre planejamento e plano. No que diz respeito 

a diferenciação destes, Haydt (2006, p. 94-95) afirma que “o planejamento é um processo 

mental que envolve análise, reflexão e previsão, já o plano é o resultado, a culminância do 

processo mental de planejamento. 

Assim compreendido, assinalamos que o planejamento e o plano são de suma 

importância no processo de ensino-aprendizagem, no que compete a melhor atuação e 

desenvolvimento das atividades em sala de aula, para uma melhor elaboração do mesmo é 

notório a priori analisar o público alvo, visando uma aprendizagem mais prazerosa, e 

significativa.  

Este escrito tem como objetivo destacar a importância e utilização do planejamento para 

a construção da didática do professor em sala de aula, por meio de observações de aulas em 

duas escolas do município de Pau dos Ferros e uma outra no município de Rafael Fernandes, 

ambas no estado do Rio Grande do Norte, na perspectiva de destacar a importância do 

planejamento, bem como as consequências da sua ausência, pensando no professor como 

principal agente participante na construção e mediação do conhecimento em sala de aula.  

Ainda como objetivo, destaca-se que buscamos compreender as implicações e 

contribuições das intervenções pedagógicas, por meio do Programa Residência Pedagógica 

(RESPED), com as atividades de planejamento nas escola-campo. O RESPED é fruto de uma 

política nacional voltada para a formação de professores voltada para aqueles que pretendem 

exercer a prática docente no ensino básico. O RESPED conta ainda com o apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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O trabalho se apresenta como sendo de natureza qualitativa e constitui-se como 

resultado a partir de aprofundamentos do componente curricular de Didática, no quarto 

semestre (2018.1) do curso de Geografia, campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque 

Maia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Ao caminhar da disciplina, muito discutiu-se sobre a finalidade e importância do 

planejamento escolar, bem como a elaboração dos planos de aula do professor como uma 

técnica que viesse apresentar acréscimo tanto para o desenvolvimento uma determinada turma 

quanto para o professor na construção de sua didática. Além disso, sendo o ato de planejar uma 

prática adotada pelos residentes pedagógicos enquanto atuantes nas escolas em que estão 

alocados, será relatado, em específico, como acontece os planejamentos do professor preceptor 

juntamente com alunos bolsistas do Residência Pedagógica do Curso de Geografia da 

UERN/CAMEAM. 

Para a efetivação deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito 

de conhecer a perspectiva de alguns autores que discutem a temática abordada. Com isso, 

identificaremos no trajeto de escrita desse trabalho autores como Castro, Tucunduva e Arns 

(2008), Haydt (2006), Menegola e Sant’anna (1991), Menezes e Chiapetti (2015) e UERN 

(2018). 

Em campo, ainda realizou-se pesquisas em duas escolas do município de Pau dos Ferros 

(chamaremos de escola 1 e 2) e uma outra na cidade de Rafael Fernandes (RN).  

Apoiamo-nos também em técnicas de coleta de dados por meio de questionários e 

entrevistas em campo com o professor de cada uma das escolas de Pau dos Ferros.  

Na escola 1, fez-se uma análise documental de um plano de aula construído pelo 

professor entrevistado a qual foi cedido para análise e, posteriormente, observou-se duas aulas 

do professor em uma de suas turmas da 2ª série do ensino médio.  

Na escola 2 foi realizado a entrega do formulário e a observação propriamente dita na 

sala de aula, do 5º ano do Ensino Fundamental.  

Na escola da cidade de Rafael Fernandes participou-se da construção do plano de aula 

junto ao professor da escola com o intuito de intervir na sala de aula de uma turma do 7º ano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

SOBRE OS PROFESSORES ENTREVISTADOS NAS ESCOLAS “1” E “2” 

  

 Na escola 1 foi entregue a folha de entrevista, o professor (que identificaremos como 

professor “X”), assim como os demais sujeito importante para a nossa pesquisa, responde que 

possui faixa etária entre 40 a 50 anos de idade.  

 Posterior a essa parte de identificação pessoal inicial, este responde a perguntas 

referentes a sua formação. Assim sendo, nos informa que possui ensino superior completo, onde 

concluiu sua graduação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) desde 1994 

no curso de Letras, contudo não especificou a sua área de habilitação do curso como, por 

exemplo, na área de Português, inglês, espanhol, etc. O professor ainda responde que possui 

pós-graduação na área com um curso de especialização pela mesma universidade que fez sua 

graduação, tendo obtido o título no ano de 2006.  

 O professor “X” ainda diz que exerce a profissão no campo educacional há 24 anos. 

Atualmente, está como professor da disciplina de Língua Inglesa de uma escola da rede pública 

estadual de ensino da cidade. 

 Na escola 2 foi entregue o questionário para a professora (que identificamos como 

professora “Y”). Segundo a análise do questionário, a mesma é graduada em Pedagogia e atua 

na área há 31 anos. A professora “Y” ainda informa que possui faixa etária de 45 a 55 anos de 

idade. Porém, não detalhou sobre sua formação profissional como, por exemplo, a universidade 

que concluiu sua graduação, ano de conclusão, formação continuada, etc. 
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ANÁLISE DOS PLANOS DE AULA E ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DAS 

ESCOLAS “1” E “2”  

 

Na escola 1, antes de observar a aula do professor, este nos mostrou o plano para aquela 

aula que seria diferenciada e especial já que era a culminância de um projeto a qual já vinha 

desenvolvendo com uma turma de 2º ano do ensino médio há algum tempo. O plano de aula 

traçado pelo professor (Figura 1) continha o título, atividade, objetivos, desenvolvimento e 

materiais.  

A proposta era que a atividade se desenvolvesse em conjunto com outros colegas de 

trabalho de modo a tornar um momento inesquecível para aqueles alunos. Durante a aula, foi 

discutido e reforçado a importância dos laços familiares e refletido sobre a participação efetiva 

e afetiva dela na construção do projeto de vida do estudante. Ao analisar a proposta criada no 

plano de aula e relacionando com o decorrer de toda a atividade naquela aula, podemos inferir 

que o plano construído foi de grande valia para auxiliar na execução daquele momento. A todo 

instante os professores estavam com o mesmo em mãos, servindo como um “norte” 

indispensável.  

A observação na escola 2 foi realizada no 5º ano do Ensino Fundamental, onde a 

professora não apresentou plano de aula, somente deu prosseguimento ao conteúdo da aula 

anterior, dando início a mesma, com a realização da chamada, sempre interrompida em virtude 

da agitação dos alunos, em seguida com base no que já tinha sido trabalhado. Esta elaborou 

questões e as escreveu no quadro, com o objetivo de os alunos responderem a atividade na sala 

de aula. Um ponto a ser destacado foi a falta de controle da professora acerca dos alunos que 

não se comportavam ou faziam silêncio. 

 No contexto da atuação da docente em sala de aula é notória a presença de uma prática 

predominantemente tradicional, sem a utilização de metodologias diferenciadas para se 

trabalhar um determinado conteúdo, não contribuindo ou instigando a participação, reflexão e 

criticidade do aluno mesmo que de forma ainda simplista. Assim, mesmo cientes que o uso de 

novas metodologias ou recursos são não suficientes para sustentar ou garantir o bom andamento 

das aulas, enfatizamos que essas técnicas podem favorecer e potencializar o ensino, além de 

contribuir para o desenvolvimento dos alunos.  
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1.1. QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS “1” 

E “2” 

   

 Na 

escola 1, o 

questionário construído para a coleta de mais informações sobre os planos de aula do professor 

continha um total de 6 perguntas para serem respondidas discursivamente.  

A primeira dessas questões afirmava o planejamento como uma estratégia importante a 

ser utilizada pelo professor quanto ao controle das ações a serem desempenhadas nas salas de 

aula. E, a partir daí, foi solicitado e esperava-se que o professor descrevesse como ele 

caracterizava o planejamento escolar e de aulas, bem como fizesse e articulasse no escrito uma 

reflexão sobre a adoção desses atos em sua prática. Contudo, sinteticamente, em sua resposta o 

professor “X” escreve apenas que o planejamento “é um instrumento onde o professor cita as 

atividades didáticas previstas: conteúdos, objetivos propostos e metodologia que será utilizada 

para alcança-los”. 

A segunda questão perguntava se o professor costumava preparar planos de aula e se as 

turmas permitiam a realização de tudo que havia planejado. A essa pergunta o professor “X” 

responde: “trabalho com Língua Inglesa. Raramente consigo realizar o que foi planejado, uma 

vez que tem de ser utilizado o livro didático enviado pelo MEC e os alunos, na sua maioria, não 

tem o nível de vocábulo proposto pelo livro”. Assim, pode induzir que o professor tem se 

limitado seguramente ao livro didático e não se sensibiliza em buscar outras alternativas e 

recursos para além do livro didático. 

A terceira questão pedia que o professor nos relatasse quais critérios ele costuma utilizar 

para a “arquitetura” dos seus planejamentos. O professor entrevistado assinala os “conteúdos, 

 

FIGURA 1: Plano de aula do professor “X”. FONTE: Arquivos 

digitais dos autores, 2018. 
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objetivos, metodologia, duração e avaliação”. No entanto, a real curiosidade ao levantar esse 

questionamento era saber se o professor considerava as defasagens e particularidades existentes 

dos alunos em cada turma a qual lecionava a sua disciplina. A curiosidade não foi extinta com 

a resposta do professor e, inclusive, nos faz repensar a clareza da pergunta quanto ao que 

realmente era do nosso interesse.  

A penúltima e quarta questão perguntava se ele costumava fazer os registros de planos, 

ou seja, se eram escritos ou apenas no pensamento. O professor nos responde que os faz 

“escritos, pois semanalmente é entregue a coordenação da área”. Com tal afirmação, nos faz 

refletir sobre qual seria a posição do professor “X” e inclusive de outros professores se caso 

não houvesse a pressão da coordenação em receber semanalmente os planos. Será que seriam 

feitos os planos das aulas das turmas?  

A quinta e última indagação ao professor “X” questionava se este, na construção de seus 

planos, propunha metodologias ativas e interativas para o desenrolar do processo de ensino-

aprendizagem dos seus alunos. Pedimos também que se a resposta do professor fosse sim, ele 

nos relatasse um caso específico. Como resposta, o professor apenas diz afirma: “sim, o uso da 

tecnologia”. A resposta do professor é um tanto contraditória, uma vez que no segundo 

questionamento afirma o uso substancial do livro didático. 

Ao analisar as respostas do professor e sua aula observada, podemos inferir que o 

professor considera os planos de aula como uma ferramenta interessante para auxiliá-lo. Porém, 

um ponto que nos deixou inquieto foi quanto a economia de palavras que o professor utilizou 

para escrever suas respostas. Entretanto, as acatamos como suficientes para entendermos que 

mesmo esse instrumento sendo de grande eficácia, pouco se tem dado atenção ao ato de planejar 

de forma que abarque uma metodologia que beneficie ambas as partes, professor e alunos. 

O questionário aplicado na escola 2, continha 5 perguntas referentes ao planejamento e 

sua importância no exercício da docência em sala de aula, onde mencionaremos duas dela a 

seguir. 

 A primeira pergunta se referia a importância do planejamento no processo de ensino-

aprendizagem, onde como resposta a professora destaca-o, como um auxiliador e aliado: “O 

planejamento é de grande importância no processo de ensino-aprendizagem sendo um grande 

aliado do professor, uma vez que suas ações para alcançar seus objetivos ao longo de um 

período, ele pode estar inserido em uma sequência didática ou em um projeto”. 

 A segunda pergunta era referente as possíveis consequências que a ausência de um 

planejamento ocasionaria ao desempenho do professor em sala de aula, como resposta a 

pergunta supracitada responde, “Quando não se tem um planejamento, não se consegue atingir 

os objetivos, nem em sala de aula, e nem em qualquer situação da vida”. Nessa perspectiva é 

notória o destaque para um bom planejamento da didática por parte do professor a fim de suprir 

os objetivos. 
 Assim como destaca Menezes e Chiapetti (2015, p. 241) 

 

Vale lembrar que, no processo de ensino-aprendizagem, o docente acaba 

sendo o principal responsável em conduzir as etapas necessárias para uma boa 

mediação didática. Infelizmente muitos docentes, por não planejarem, acabam 

caindo no improviso, deixando lacunas em sua ação didática e comprometem 

o resultado do ensino como um todo. Portanto, o sucesso para o alcance dos 

objetivos no processo de ensino-aprendizagem está necessariamente atrelado 

ao comprometimento com o planejamento didático. 

 

  A terceira pergunta, referia-se a reflexão sobre o seu próprio planejamento, se este ato 

apresentava alguma relevância na construção da didática em sala de aula, como resposta a 

professora Y diz, “É importante a reflexão do planejamento pelo fato de se perceber se está 

dando certo ou não, para se repensar”, ou seja, o docente deve ter uma criticidade acerca de sua 

prática pensando em reorganiza-la caso seja preciso. 
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  Assim, em consonância a observação em sala de aula, bem como os resultados referentes 

ao questionário aplicado, ressalta-se a importância do papel da didática e as práticas utilizadas 

pelos professores, na construção de um ensino inovador, que perpasse o tradicional e fortaleça 

a participação do aluno nesse processo, tendo em vista que o mesmo por meio da mediação do 

professor, é um sujeito participante na construção do seu próprio conhecimento, se tornando 

um ser autônomo e com pensamentos, olhares e ações críticas. Nesse contexto o planejamento 

da unidade, da aula ou até mesmo do próprio ensino é de suma importância para a construção e 

desenvolvimento da didática do docente. 

 Em meio as observações nas escolas 1 e 2, ambas com características físicas, 

organizacionais, professores de áreas e metodologias de ensino diferenciadas, que pertencem à 

mesma categoria de ensino, no caso Educação Básica, pode-se inferir a essencialidade do 

planejamento, como principal norteador e aliado do professor em sala de aula. Nesse mesmo 

contexto, destaca-se uma ação desenvolvida no Programa Residência Pedagógica, voltada ao 

desenvolvimento e ação de atividades e oficinas voltadas a um ensino-aprendizagem mais 

prazeroso e diversificado, por meio de metodologias que perpassam o tido como tradicional, 

que buscam a participação e tem o aluno como ser ativo no professor de construção de seus 

próprios conhecimentos. 

 

 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE GEOGRAFIA DA UERN/CAMEAM E A ETAPA 

DO PLANEJAMENTO NA ESCOLA 

 

 Conforme a CAPES, o Residência Pedagógica (RESPED), criado pela portaria Nº 38, 

de 28 de fevereiro de 2018, tem como objetivo “aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos 

de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e 

conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 

docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre 

outras didáticas e metodologias; Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de 

licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica; Fortalecer, ampliar e 

consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que forma e 

a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de ensino na 

formação de professores; e Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos 

cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)”. 

 O RESPED do curso de Geografia da UERN/CAMEAM é conjugado com o 

componente do Estágio Curricular Supervisionado e tem como subprojeto “Ensaiando e 

Construindo Práticas Geográficas para Consolidação da Formação Docente”. O Subprojeto tem 

como principais objetivos “construir sentimentos de identificação profissional e atitudes de 

valorização da docência”; promover uma aproximação e “diálogo entre as escolas-campo e a 

Universidade”; e, por fim, “construir e aplicar plano para a resolução de problemáticas inerentes 

ao processo de ensino e aprendizagem de Geografia nas escolas-campo”. 

 Uma vez que o processo de intervenção pedagógica nas escolas faz parte das ações a 

serem articuladas por meio do RESPED pelos residentes, dentre outras atividades que os 

residentes desenvolvem em conjunto com professor-preceptor da escola-campo são os 

planejamentos de aulas para as turmas a qual atuarão em conjunto com o professor-preceptor. 

 O RESPED de Geografia possui três escolas campo de atuação, sendo uma delas 

localizada no município de Rafael Fernandes. Nesta escola, em Rafael Fernandes, um dos meios 

de contato com dos residentes com alunos é sala de aula, porém a priori realiza-se os 

planejamentos que posteriormente serão executados. 

 Uma das turmas que os autores participaram do planejamento das aulas foi numa do 7º 

ano. Amparados na concepção da importância do planejamento, foi construído o plano de aula 

onde traçou-se os objetivos, desenvolvimento da atividade, recursos materiais necessários, 
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métodos de avalição da aprendizagem e duração daquela aula, de modo que tanto os Residentes 

como o professor assegurassem o sucesso e alcançassem o objetivo da aula.  

 Dessarte, uma vez diagnosticado as possíveis dificuldades dessa turma, foi proposto, no 

plano de aula, a confecção de um material didático-pedagógico para ser trabalhado conteúdos 

referentes as regiões do Brasil. A atividade propunha que, após discussão do conteúdo com o 

livro didático, os alunos identificariam no painel representado com o mapa das regiões 

brasileiras as músicas os ditos populares, comidas típicas e demais aspectos culturais dessas 

respectivas regiões.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Partindo das observações em sala de aula, foi possível compreender a importância do 

planejamento dos professores desde os prováveis desafios até os critérios adotados para a 

produção dos planos de aula. Além disso, nos permitiu meditas nas consequências de sua 

ausência, atentando ainda no professor como principal mediador do processo de ensino-

aprendizagem, sendo encargo do mesmo criar alternativas a partir de um bom planejamento.  

 Inerente aos desafios, verificou-se a existência de obstáculos que um professor enfrenta 

para a construção e aplicação dos planos como, por exemplo, restringir-se apenas ao uso do 

livro didático. Ainda cita-se no rol das dificuldades da construção e aplicação dos planos de 

aula, as singularidades que nutrem uma sala de aula onde há vários alunos e cada um desses 

necessitam de uma atenção diferente e, assim, é tarefa do professor construir o seu plano de 

aula pensando não apenas nas potencialidades, mas também das possíveis limitações dos seus 

alunos. 

 Desse modo, reiteramos que é substancial o professor pensar e repensar nos critérios 

que utilizará em seu plano para realizar suas aulas de tal maneira que todos os alunos possam 

ser incluídos nas atividades, desde os que possuem deficiências físicas como os que possuem 

fragilidades psicológicas que interfiram no seu processo de aprendizagem. 

 No que vincula-se a análise da postura dos professores com relação aos planejamentos 

e planos de aula, relatou-se que os mesmos consideram essa ferramenta como uma aliada 

indispensável. Não obstante, percebeu que na prática nem sempre os planos de aulas são 

efetivamente construídos como é o caso da professora “Y” que na aula observada não nos 

mostrou ou relatou se havia produzido o plano para aquela aula ou outra aula anterior. 

 Outra parte confusa refere-se ao professor “X” quando ele nos responde que não 

consegue de fato aplicar o que planeja em virtude da imposição dos livros didáticos pelo MEC. 

Todavia, mesmo que haja tal imposição, o professor deve ter o discernimento e, 

consequentemente, a liberdade de se trabalhar os conteúdos com outras ferramentas de ensino 

para uma aprendizagem inclusiva. 

 Relacionado às atividades de planejamento de aulas e o Programa Residência 

Pedagógica, testemunhamos que essas ações têm desencadeado contribuições significativas 

para os residentes, de vez que essas atividades enriquecem as técnicas profissionais para o 

futuro exercício da docência e tem aprimorado e alertado, aos residentes, à terem um olhar 

voltado a algumas especificidades essenciais que devem ser considerar quando se for planejar 

uma aula. 

 Por fim, os nossos reconhecimentos e agradecimentos a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tanto pelo incentivo as ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores – promovendo a inserção de alunos 

ainda no período da graduação nas escolas de nível básico –, quanto pelo financiamento das 

bolsas do Residência Pedagógica para eventuais custeios com o Programa em geral e o nosso 

subprojeto em particular. 
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RESUMO  

Este trabalho trata-se de um relato de experiências vivenciadas por alunas bolsistas do programa 

do Residência Pedagógica (RESPED). O residência pedagógica é um programa gerenciado pela 

Fundação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), tendo como finalidade o 

aperfeiçoamento da prática docente em licenciaturas, por meio do desenvolvimento de projetos, 

estratégias e experiências metodológicas que ampliam as relações entre teoria e prática, 

inserindo o residente no cotidiano das escolas das redes públicas, oportunizando expor na 

prática os conhecimentos adquiridos na universidade durante a formação profissional. Além de 

proporcionar uma maior aproximação da IES com a educação básica, fortalecendo a tríade: 

universidade, educação básica e residente. Sendo um subprojeto de Geografia, inserido dentro 

do projeto institucional da UERN, desenvolvido nas escolas de educação básica. Sendo assim 

o presente trabalho tem como objetivo refletir as aplicações de metodologias para o ensino de 

Geografia, aplicadas em sala de aula na turma do 3° ano do ensino médio da escola campo de 

atuação das alunas bolsistas, analisando como implicam diretamente no processo de ensino-

aprendizagem.  Para as práticas metodológicas foram utilizados Santana (2009), Silva e Silva 

(2010), Kaercher (2004) e Surmacz e Andrade (2010). Foram planejadas cada ação de 

interferência metodológica docente de atividades a serem desenvolvidas para execução de cada 

conteúdo, dentre essas pode-se destacar júri simulado, atividades com atlas geográfico, uso de 

mapas para atividade de localização, baralhos geográficos, painéis com imagens sobre o 

conteúdo e confecção de mapas temáticos. Obteve-se como resultado os êxitos nas produções 

desenvolvidas com os alunos do 3° ano do ensino médio, que acarretaram mudanças de 

percepção da importância do ensino de Geografia após as aplicações de práticas pedagógicas. 

Além da interação e trocas de conhecimento com o professor preceptor, podendo haver 

planejamento para escolha de metodologias adequadas a serem aplicadas, e o envolvimento das 

atividades na escola. Enquanto bolsistas o programa tem proporcionado boas experiências no 

processo de ensino, proporcionando uma aproximação de forma efetiva com o campo de 

atuação profissional. 

 

Palavras-chaves: Residência pedagógica. Metodologia. Experiência. ensino de Geografia. 

INTRODUÇÃO 

 A compreensão dos conteúdos nas aulas de geografia, requer a aplicação de metodologias 

que merecem ser discutida no âmbito do ensino educacional bem como na aprendizagem dos 
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alunos. Principalmente por se tratar de recursos de condução de meios didáticos para a execução 

de aulas elaboradas pelo professor na busca por desenvolver ou pesquisar recursos 

metodológicos para uma boa aproximação do conteúdo com a compreensão dos alunos, saindo 

do ensino tradicionalista e dando um caráter de dinamicidade e interação.  

Entretanto, é importante refletir no que Silva e Silva (2010) coloca ao destacar as 

necessidades de diversificação dos meios de ensino, pois os professores devem exercer sua 

função que vai além do domínio do conteúdo, esse profissional precisa usar a sua criatividade 

na escolha e/ou na elaboração dos recursos didáticos que deve ser de acordo com os conteúdos 

ministrado e às situações que se desencadeiam no dia a dia de sua prática docente. 

Deve ser levado em consideração o dia a dia do professor atuante nas salas de aula, 

porém mediante a isso não se acomodar e buscar para sua aula o compromisso de aperfeiçoar e 

melhorar sua didática. Os professores também devem ter cuidado com a escolha dos materiais 

metodológicos que irá utilizar em sua aula, como por exemplo saber utilizar de forma correta, 

como utilizá-los, a maneira certa da intervenção do professor, ter sempre planejado e já analisar 

os possíveis resultados já que já conhece a turma que está atuando. 

A relevância da discussão desse trabalho se dá, especialmente por se tratar de um relato 

de experiência, vivenciado em sala de aula com a utilização de recursos metodológicos que 

proporcionaram fortalecer a compreensão dos alunos, além de fortalecer a prática pedagógica 

das residentes para reconhecer os recursos que podem e é interessante para a aula de Geografia.  

O presente trabalho tem o objetivo refletir as aplicações de metodologias para o ensino 

de Geografia, aplicadas em sala de aula na turma do 3° ano do ensino médio da escola campo 

de atuação das alunas bolsistas, tornando as aulas de geografia mais atrativas e dinâmicas, onde 

será analisado como implicam diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido com a turma do 3° ano do ensino médio, da escola Estadual 

Professor Manoel Herculano, localizada na cidade de São Francisco do Oeste. Conforme 

mostrar a imagem 1. 

Imagem 1: Mapa de Localização 
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Fonte: Elaborado por Franklin Roberto da Costa, 2018. 

O presente trabalho aconteceu por 3 etapas, a 1° diz respeito ao planejamento realizado 

em conjunto com as residentes e o professor preceptor, para a escolha da metodologia adequada 

em articulação com os conteúdos. A 2° se remete a execução da metodologia em sala de aula, 

e a 3° faz referência a análise da metodologia usada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

  

Diante das experiências em sala de aula com a apropriação de metodologias que foram 

aplicadas por nossas próprias práticas e formas de avaliação que foram planejadas para cada 

execução de conteúdos, foi levado em consideração à realidade da turma e da escola na qual 

estávamos inseridos.  

O planejamento das residentes juntamente com o professor preceptor para o 

desenvolvimento de cada atividade foi de fundamental importância para a troca de 

conhecimento e de experiências, para a escolha de metodologias que fossem viáveis de ser 

usadas com a turma. Que através disso houveram resultados bastante satisfatório, 

principalmente onde tínhamos a dificuldade maior em saber a visão dos alunos no que diz 

respeito a gostar da disciplina de geografia, fazendo com que desenvolva suas habilidades e 

capacidades.  

A prática pedagógica do professor, requer uma atenção pontual, pois apresentam alguns 

desafios, dentre eles pode-se destacar como fazer com quer os alunos aprendam, sendo 

necessário o planejamento para a escolha de metodologias que possuam servir de suporte 

durante suas aulas, (SURMACZ; ANDRADE, 2010).  

Assim, apresentaremos a seguir uma listagem de metodologias (Quadro 1), que já 

utilizamos em sala de aula durante o período de regência do programa Residência Pedagógica 

e autores que argumentam sobre o uso desses recursos. 

 

QUADRO 01- Metodologias aplicadas e descrição. 

Metodologias Aplicadas Descrição  

Júri Simulado  “É uma simulação de um júri em 

que, a partir de um problema, são 

apresentados argumentos de defesa e de 

acusação. Pode levar o grupo à análise e 

avaliação de um fato proposto com 

objetividade e realismo, à crítica 

construtiva de uma situação e a 

dinamização do grupo para estudar 

profundamente um tema real” 

(ANASTASIOU; ALVES, 2005, p. 92) 

Atlas Geográficos “O atlas geográfico é outro recurso 

que deve fazer parte das aulas cotidianas de 

Geografia, uma vez que permitem a análise 

espacial em diferentes escalas e temáticas 

a serem abordadas” (SILVA; SILVA, 

2010, p. 57). 

Maquetes Temáticas “As maquetes têm grande 

relevância no ensino da Geografia uma vez 

que permite a visualização do espaço 
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geográfico em 3D, contribuindo para a 

construção de conceitos (categorias de 

análise geográficas, formas de relevo) a 

depender da temática da maquete, partindo 

do concreto para o abstrato” (SILVA; 

SILVA, 2010, p. 62). 

Batalha Naval  

Mapas  “Os mapas possibilitam que o aluno 

tenha domínio espacial, que vai ajudar na 

síntese dos fenômenos que se realizam 

num determinado espaço. Além que no dia 

a dia do cidadão, é possível ter a leitura do 

espaço por meio de diferentes informações 

e, na cartografia, por meio de formas 

distintas de representar estas informações” 

(SILVA; SILVA, 2010, p. 58).  

Cartaz “A confecção desse recurso pode 

ser realizada tanto pelo professor, como 

pelos alunos em todos os níveis de ensino, 

mediante a utilização de vários outros 

materiais, quando o cartaz for utilizado 

enquanto dinâmica, ou seja, produzido pelo 

aluno, o professor pode optar por temáticas 

diferentes” (SILVA; SILVA, 2010, p. 61), 

Fonte: Tabela construída pelos autores, 2019. 

 

Buscamos apresentar alguns recursos metodologias que foram utilizadas durante as 

aulas de Geografia que no final foi mais prazeroso para os alunos e para a dinâmica da aula, 

observamos que sempre foi associada a teoria com a prática para a execução das atividades 

desenvolvidas em aula para cumprir com os objetivos que foi descrito no plano de aula.  

Alguns recursos permitiram um olhar mais atento dos alunos para o conteúdo, até 

mesmo a aproximação dos alunos com uma realidade bem próxima, aumentando o interesse em 

estudar os conteúdos da geografia e notar sua importância no dia a dia. Ressalta-se que todas as 

atividades foram planejadas pelas residentes com o professor preceptor aprimorando para o 

processo de ensino aprendizagem dos alunos e também para a qualidade no ensino que está 

sendo compartilhado.  

Portanto, deve-se fazer o uso dessas estratégias de ensino de Geografia e que deve ser 

refletido no que coloca Zurmacz; Andrade (2010) que para fazer uso de uma estratégia de ensino 

não bastará ao professor a simples aplicação de algumas técnicas, tem a necessidade da 

participação do aluno, no sentido de que esse deve parar e pensar o que e por que está fazendo 

e poder contribuir com sua participação e comportamento durante toda a exposição da aula. 

Algumas atividades foram executadas e aprimoradas com a utilização de metodologias 

como o júri simulado (imagem 02) que foi uma atividade desenvolvida com a discussão do 

conteúdo das divisões regionais do Brasil, que por meio dessa atividade foi trabalhado a 

oralidade, postura, senso crítico dos alunos. Visto o posicionamento dos alunos e as estratégias 

baseadas no material que foram disponibilizados para estudo, e o envolvimento da turma.  
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Imagem 02- júri simulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo 

pessoal dos autores, 2019. 

 

O uso de mapas (imagem 

03) para trabalhar o conteúdo 

de localização do Brasil, 

também foi aplicado, de início a 

dificuldade por parte de alguns 

alunos, principalmente para se 

nortear nos pontos cardeais e a localização dos países no sentido ocidente e oriente.  Essa 

estratégia de metodologia possibilitou o envolvimento dos alunos na capacidade de se 

orientarem onde estiver, bem como saber o que está contido ao seu redor.  

 
Imagem 03- o uso do mapa 
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       Fonte:  

acervo pessoal dos autores, 2019. 

 

O Atlas é um 

material importante no 

ensino da Geografia por isso é 

também uma estratégia 

metodológica para 

se trabalhar dentro da sala de 

aula, assim fizemos o uso desse 

recurso para os alunos interpretar 

mapas e apresentar o que está 

contido no nele, que tipo de 

mapa, fazer a leitura do mapa, como resultado foi notado que alguns alunos não tiveram muita 

dificuldade e conseguiram mesmo que de forma superficial identificar o que o mapa retrata e 

suas principais características que está na legenda e por proporcionar o amadurecimento dos 

alunos na hora da coleta de dados.  

 A estratégia do uso do jogo Batalha Naval (imagem 04) foi adaptada e adequada 

para a exposição de um conteúdo com o objetivo de tentar dinamizar o assunto e que os alunos 

sentiram isso em prática conseguindo associar o assunto com a dinâmica do jogo, também por 

se tratar de um jogo conhecido que ajudou no esclarecimento do conteúdo. Na qual o jogo foi 

usado para trabalhar sobre o conteúdo das estruturas geológicas e formas de relevo. Contendo 

perguntas, tarefas, e ausência de responder perguntas.  

Imagem 04- jogo batalha naval 
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Fonte: acervo pessoal dos autores, 2019. 

 

O uso dos cartazes foi outra atividade desenvolvida, na qual se deu pela divisão em 

grupos, e os grupos teriam que fazer a leitura do conteúdo por meio da interpretação de imagens, 

teve resultados bastante positivos no sentido que as imagens resumiram o conteúdo da aula. 

Fazendo da imagética uma utilização para a dinamização das aulas de geografia.   

 

Imagem 05 – cartaz 

 

Fonte: acervo pessoal dos autores, 2019. 

 

As maquetes temáticas (imagem 06) foram outra metologia utilizada para trabalhar o 

conteúdo das formas de relevo, sendo confeccionado maquetes sobre as classificações de 

Aroldo de Azevedo, Jurandir Ross e A´b saber. Na qual os alunos poderão identificar a 

diferenciação entre planaltos, depressões e planícies, como altimetria entre elas, e alguns fatores 

como clima, erosão e sedimentação. Incentivando habilidades de desenhar, cortar e de 

identificar a escala da maquete.  

 

 

 

 

Imagem 06 – Construção de maquetes temáticas 

 

           Fonte: acervo pessoal dos autores, 2019. 

 

Nesse sentido torna-se evidente, a contribuição que a utilização de metodologias em sala 

de aula, desperta o interesse do aluno para  o ensino de geografia, e que tanto os professores 

como alunos são produtores de conhecimento, sendo necessário a busca para utilizar 

determinadas metodologias, pois só reclamar que os alunos não sabem fazer ou que não querem 
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nada diferenciado, nos ajuda a entender que não se nasce sabendo de tudo, tornando-se tarefa 

do professor enquanto mediador do conhecimento ensinar os alunos, tarefa essa que não se 

constituir como fácil. (KAERCHER, 2007).  

 

CONCLUSÃO  

 

Pode-se concluir que o presente trabalho ajudou os alunos na construção do 

conhecimento geográfico de forma mais expressiva, reflexo das diferentes metodologias usadas 

em sala de aula. Além do quer, o programa possibilitou uma maior aproximação da universidade 

com a escola pública.  

Espera-se que o presente trabalho ofereça subsídios e reflexões a respeito da busca por 

alternativas de melhoria da educação, e em especifico do ensino de geografia. Vale ressaltar 

que esses resultados só são alguns obtidos durante esse período de regência, sendo que a 

pesquisa ainda está em andamento. 
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RESUMO 

O presente artigo empreende uma discussão sobre a temática da formação continuada e dos 

saberes constituídos ao longo da vida profissional de professores formadores. Para tanto, a 

pesquisa teve como objetivo principal investigar as experiências de formação dos estudantes 

egressos do Curso de Especialização em Formação de Formadores e os Processos de 

Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no Ensino Superior, ofertado pela Universidade 

Estadual do Ceará - UECE, turma 1 (2016.2). Como referencial teórico, abordaram-se os 

pressupostos de Freire (1996; 2001), Imbernón (2009), Libâneo (2002), Nóvoa (1991; 1995), 

Pimenta (2012), Tardif (2014), Tardif e Lessard (2014), dentre outros. A partir de uma 

abordagem qualitativa, a metodologia utilizada foi a entrevista semiestruturada, o que 

possibilitou uma construção eficaz de dados, já que a subjetividade dos sujeitos foi parte 

essencial dessa pesquisa. Os resultados revelaram que o curso supracitado representou 

relevância para os professores formadores por agregar aos seus saberes, a ampliação dos 

conhecimentos teóricos, novas metodologias de trabalho, bem como novas didáticas para sua 

atuação, potencializando assim, à ressignificação das suas percepções sobre práticas formativas. 

Desse modo, esse novo olhar possibilita o estímulo do próprio desenvolvimento profissional e, 

por conseguinte, dos seus pares. Reflete-se ainda, em decorrência das considerações de uma 

das professoras entrevistadas, sobre a forma como o curso propôs a construção do trabalho de 

conclusão: desenvolvido gradativamente e perpassando todas as disciplinas. A mesma faz uma 

crítica a tal metodologia levando-nos a ponderar sobre como acontecem as relações entre teoria, 

práticas pedagógicas e escrita acadêmica. 

  

Palavras-chave: Especialização em formação de formadores. Formação continuada. Saberes 

Docentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  O complexo contexto social em que se inscreve a atuação dos educadores exige que 

cada vez mais saberes sejam incorporados ao universo teórico adquirido na formação inicial. 

Tendo em vista este argumento, tomamos como ponto de partida para a discussão aqui proposta 

a temática dos saberes docentes em face da formação continuada, em específico, o curso de 

especialização em Formação de Formadores e os Processos de Coordenação Pedagógica na 

Educação Básica e no Ensino Superior, ofertado pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. 

É notório que os saberes docentes adquiridos tanto nos espaços de formação continuada 

quanto nos próprios espaços de atuação profissional colaboram efetivamente com o trabalho do 

formador, correspondendo à uma perspectiva voltada para a ressignificação, reflexão e 

construção de práticas pedagógicas cada vez mais efetivas. 

Autores como Pimenta (2012) e Tardif (2014) têm trazido importantes contribuições 

sobre os saberes docentes, considerando-os fruto de processos contínuos e permanentes, que 

perpassam toda a trajetória profissional docente. Já Imbernón (2009) colabora com a temática 
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a partir do entendimento de que a formação continuada do professorado é condicionada, 

direcionada e até mesmo subordinada ao contexto político, social e econômico. Constitui-se, 

assim, como um desafio permanente de converter as formações de professores em ações 

pedagógicas compatíveis às especificidades de cada contexto escolar, turma e estudante. 

Ambas as discussões versam sobre os processos de formação inicial e continuada de 

professores. Elas embasam e mobilizam, em pesquisadores, o desejo de compreender melhor 

tais problemáticas. Nesse contexto, o presente estudo se propôs a compreender melhor os 

processos formativos de docentes, buscando respostas à seguinte questão norteadora: quais as 

experiências de formação dos estudantes egressos do curso de especialização em formação de 

professores - UECE (2016.2)?  

Diante dessa inquietação a pesquisa teve como objetivo geral investigar as experiências 

de formação dos estudantes egressos do Curso de Especialização em Formação de Formadores 

e os Processos de Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no Ensino Superior, ofertado 

pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, turma 1 (2016.2). Com esse estudo buscou-se, 

especificamente, identificar os saberes construídos ao longo do curso de especialização em 

formação de professores, bem como verificar quais mudanças esses saberes implicaram na ação 

pedagógica dos estudantes egressos do curso pesquisado. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, por se adequar ao intento de estudar as 

particularidades e as subjetividades dos indivíduos. A pesquisa qualitativa é um conjunto de 

fenômenos humanos, pois interpreta e ressignifica o que se vive (MINAYO, 2013). 

Como parâmetro para inclusão dos sujeitos, observamos os seguintes critérios: ser 

pedagogo ou ser licenciado em qualquer área do conhecimento, exercer a profissão de formador 

anteriormente ao curso, além de ter cursado a especialização em Formação de Formadores na 

UECE, turma (2016.2). A turma finalizou com 33 alunos, dentre os quais, seis se adequaram ao 

perfil, e destes, três concordaram em responder ao questionário. 

O presente artigo está dividido em três partes a fim de construir o caminho para análise 

do problema central da pesquisa, que se desenvolveu a partir dos saberes e da formação 

continuada como constituição da identidade permanente do professor. 

 

OS SABERES DOCENTES E AS INTERAÇÕES HUMANAS 

 

Certamente um dos lugares mais ricos de experiências e propício a múltiplas 

aprendizagens é a sala de aula. É lá que o professor constitui sua identidade, é onde desenvolve 

práticas e saberes a partir das teorias apreendidas na universidade. Estes saberes e seus 

desdobramentos compõem permanentemente a identidade do professor enquanto ser 

profissional (FREIRE, 1996). Pode se dizer que, é nessa busca constante pelo saber que o 

professor se dá conta de que o “inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência 

vital. Onde há vida, há inacabamento” (IBIDEM, p. 55). Essa assertiva insere o professor em 

um movimento cíclico de busca permanente perfazendo todas as etapas da sua vida profissional 

e agregando valores não somente a si, mas àqueles que compartilham situações reais de trabalho 

pedagógico. 

Nessa dinâmica, as interações humanas integram essencialmente os múltiplos processos 

que perfazem a aquisição da aprendizagem. Como esclarece Freire (2016, p. 181), “o processo 

de saber envolve o corpo consciente todo, sentimentos, emoções, memória, afetividade, mente 

curiosa de forma epistemológica, voltada ao objeto, envolve igualmente outros sujeitos 

cognoscentes, quer dizer, capazes de conhecer e curiosos também”. O que significa que esse 

fenômeno globalizante e permanente, que é a aprendizagem, não termina em si, mas está 

intrinsecamente ligado ao contexto social em que os sujeitos se inserem.  

Nesse sentido, há que se mencionar que a identidade de um professor vai sendo 

construída a partir de elementos que vão desde a experiência enquanto estudante, depois com 

os conhecimentos formalmente adquiridos em instituições de formação de professores, e por 

fim, os saberes pedagógicos que devem ser vistos não como técnica de ensinar, mas como 
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componente de uma prática social em um processo reflexivo constante com vistas a ser 

significativo para os envolvidos nessa prática (PIMENTA, 2012).  

Esses saberes supracitados vão além da técnica de ensinar, pois perpassam a prática e o 

conhecimento se interligando e constituindo a individualidade do professor de forma que um 

depende/complementa o outro em face às interações inerentes ao processo. Os saberes são 

diferentes, pois apresentam significados únicos para cada indivíduo, de acordo com as suas 

experiências e compreensões sobre os aspectos teóricos, sociais e práticos.  

Sobre isso, Tardif (2014, p. 165) ressalta que a formação se dá em favor e a partir das 

interações discursivas entre os pares, afirmando que a ação educativa se trata: 

 
[...] do respeito à comunicação é à interação enquanto processo de formação 

que se expressa através da importância atribuída ao discurso dialógico ou 

retórico. A discussão com o outro não é somente um meio educativo; é, ao 

mesmo tempo, o meio no qual a própria formação ocorre e a finalidade da 

formação, que pode ser identificada através da aquisição de uma competência 

discursiva. 

 

Nota-se que os autores tratam, direta ou indiretamente, a comunicação entre os pares 

como componente importante nos processos de formação, pois nesses contextos um aprende 

com a experiência do outro ao partilharem suas vivências pedagógicas. A comunicação 

favorece os processos de aprendizagem tanto na aquisição das teorias como enquanto 

instrumento para a constituição da identidade docente. 

Além disso, as pesquisas sobre formação de professores mostram a importância de se 

analisar as experiências de aquisição de novas teorias, da partilha de experiências no contexto 

em que ocorrem como forma de asseverar que a formação se efetiva a partir da prática cotidiana, 

ou seja, dos momentos sociais em que a dialogicidade acontece.  

Desta forma, há que se mencionar acerca da subjetividade que permeia todos os 

processos formativos dos professores. Gatti (2013) assegura que as interações se estabelecem 

como “ponto de partida na relação educacional: seres humanos atuando/aprendendo com seres 

humanos, em condições sociais e psicossociais em uma dinâmica própria” (p. 171). Esses 

fatores tanto podem exercer influência como podem interferir na formação da identidade do 

docente, já que o professor enquanto ser de relações é dotado de emoções passíveis de múltiplas 

interpretações das suas vivências. 

Segundo Nunes (2001), foi a partir da década de 1990 que iniciou o desenvolvimento 

de pesquisas que, considerando a complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, 

buscam resgatar o papel do professor, destacando a importância de se pensar a formação numa 

abordagem integral, que vá além da acadêmica.  

Para Nóvoa (1995), esta nova abordagem veio em oposição aos estudos anteriores que 

terminavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas finitas, 

gerando uma crise de identidade dos professores em decorrência de uma separação entre o eu 

profissional e o eu pessoal. 

Pode-se dizer que, a partir da perspectiva da formação, enquanto processo contínuo em 

decorrência do movimento humano, cultural, social e escolar, as reflexões e descobertas passam 

por ressignificações no fazer escola, no ser professor e nos demais papéis desempenhados no 

ambiente escolar, na busca pela escola inclusiva e de qualidade. 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO BUSCA CONSTANTE DE SABERES 

 

Um ponto verdadeiramente importante e que valida toda e qualquer atuação docente é 

o investimento, quer capital, quer humano, na formação permanente do professor. Os avanços 

sociais em que a escola está imersa são elementos que devem compor as pautas de formação 
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continuada das políticas públicas, dos projetos de desenvolvimento dos gestores escolares, bem 

como dos projetos pessoais dos próprios professores. 

Imbernón (2009, p. 08) afirma que “Cada geração tem a sensação de que as mudanças 

foram vertiginosas, mas, a verdade é que nos últimos decênios estas mudanças foram bruscas e 

deixaram muitos na ignorância, no desconcerto e, por que não dizer, numa nova pobreza 

(material e intelectual) devido à comparação possibilitada pela globalização de fatos e 

fenômenos”.  

Libâneo (2002) corrobora com essa questão ao afirmar que a relação existente entre 

educação, economia e as transformações ocorridas recentemente no capitalismo internacional 

introduzem novas questões à prática docente. Ainda de acordo com o autor, o mercado do 

capital é acompanhado por transformações tecnológicas e científicas no processo de produção, 

as quais exigem profissionais com novas habilidades. Neste cenário em constante 

transformação, adquirem destaque contribuições de autores preocupados com a práxis 

pedagógica e consequentemente com a formação continuada na sociedade atual, que determina 

novas formas de trabalho e novas maneiras de viver e conviver. 

Para Marin (2002), a escola poderia vir a ser um espaço de troca e de reconstrução de 

novos conhecimentos através da formação continuada, visto que esta possibilitaria a interação 

entre as dimensões pessoal e profissional dos professores no próprio local de atuação. 

Freire (1996) assevera que a ideia de formação continuada parte da “condição de 

inacabamento do ser humano e a consciência desse inacabamento” (FREIRE, 1996, p. 40). Isso 

ocorre porque, devido ao contexto social, econômico e político transformados pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico, os professores têm de responder às diferentes 

exigências que a escola criou. É importante ressaltar que a escola tem o compromisso de 

promover a formação humana e, desta forma, é fundamental a formação permanente dos 

professores para que possam manter-se atualizados e desenvolverem práticas pedagógicas 

compatíveis às demandas e objetivos de ensino e aprendizagem.  

Freire ainda reforça que “a formação continuada de professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (2001, p. 43). Ou seja, a função do professor 

em Freire é a de ajudar o discente a refletir sobre a realidade à sua volta, provocando 

inquietações que o fazem avançar ainda mais e que essa reflexão só pode ser levada a bom 

termo pela crítica.  

Sobre esse assunto, Nóvoa (1991, p. 25) assevera que a formação continuada contribui 

para a “emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na 

produção de seus saberes e de seus valores”. A formação continuada passa, então, a ser encarada 

como fator de mudanças das práticas pedagógicas do professor contribuindo para uma prática 

guiada pela reflexão sobre si mesmo e no contexto profissional. 

Sobre essa questão, Freire (1997, p. 20) considera que:  

 
A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 

razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele 

tem de finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado 

à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber 

que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí. 

 

O professor, na sua constante busca pelo desenvolvimento cognitivo dos alunos, há que 

permanecer em estado formativo constante enquanto estiver no exercício da profissão, pois 

além dos saberes referentes aos conteúdos que devem ser ensinados, também envolve questões 

acerca da gestão do aprendizado dos alunos, da gestão da sala de aula e de como saber lidar 

com as demandas próprias do cotidiano escolar.  
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

FORMADORES DA UECE  

 

Até o momento tratamos, sobretudo, dos saberes docentes e da relevância que a 

formação continuada representa na atuação do professor. Aqui especificaremos acerca do curso 

de formação de formadores ofertado pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, 

considerando que uma das maneiras de dar continuidade à formação é através de cursos de 

especialização. Conhecendo sua proposta e organização, também abrimos o leque de reflexões 

sobre como esse curso posiciona-se frente à formação, a identidade do professor e as tidas 

demandas escolares. 

Conforme informações obtidas na secretaria do curso, outrora, a Especialização em 

Formação de Formadores e os Processos de Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no 

Ensino Superior intitulava-se Especialização em Formação de Formadores, tendo este formado 

quatro turmas no período de 2002 a 2009, compondo seu currículo uma carga horária de 450 

horas/aulas. Com nova formatação curricular, a Turma 1 (2016.2) com duração de um ano e 

meio, foi reestruturada e incorporada disciplinas que antes não faziam parte do currículo. A 

carga horária atual do curso é constituída por 465 horas/aulas, distribuídas em dois blocos de 

disciplinas afins.  

As disciplinas que compõem o primeiro bloco são: Tecnologias Digitais no Ensino 

Superior: A Analítica da Aprendizagem e a Didática; Metodologia do Trabalho Científico; 

Estágio - Pesquisa e Diagnóstico; Políticas de Formação Docente; Seminário Temático I e II; 

Produção de Textos Pedagógicos. As disciplinas que fazem parte do segundo bloco são: 

Didática e Formação de Professores; Fundamentos Pedagógicos, Sociológicos e 

Antropológicos do Trabalho Docente; Metodologia e Práticas Interdisciplinares; Paulo Freire e 

as Abordagens Contemporâneas de Formação de Professores; Desenvolvimento Profissional 

Docente; Estágio Supervisionado e Estudos Monográficos.  

Há que se perceber que o curso em estudo, em ambos os formatos, concebe como parte 

essencial, a formação continuada, haja vista que o objetivo é promover a formação mais 

abrangente possível, com temas abordados direta ou indiretamente, perfazendo a formação 

básica dos professores formadores. 

 

DADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi constituída a partir das questões 

elaboradas com o intuito de conhecer acerca da formação continuada e dos saberes docentes 

adquiridos no curso de Formação de Formadores ofertado pela UECE. As respostas obtidas 

foram analisadas à luz do referencial teórico mencionado anteriormente. 

As educadoras que aceitaram participar da pesquisa foram antecipadamente informadas 

dos objetivos da entrevista, desde que fossem mantidas no anonimato. Portanto, para fins de 

sigilo, foram aqui nomeadas por Glória, Lúcia e Raquel. 

Glória é formada em Letras - português/literatura pela Universidade Estadual do Ceará, 

atua como formadora de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza há dois anos e meio. Lúcia é graduada em Pedagogia pela Universidade 

Estadual do Ceará, atua como formadora de professores da Educação Infantil pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza há dois anos. Já Raquel possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, trabalha como formadora de professores da 

Educação Infantil às séries finais do Ensino Fundamental há onze anos em uma editora na 

cidade de Fortaleza e que atua em todo o estado do Ceará. 

Em seguida, as interlocutoras foram conduzidas a responder por que optaram pelo curso 

Formação de Formadores ofertado pela UECE. Diante de tal questionamento as respostas foram 

as seguintes: 
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Porque eu já estava atuando na função legalmente pela Prefeitura Municipal 

de Fortaleza [...] a ideia era aperfeiçoar minha prática, né? A gente atua dentro 

das orientações da SME, mas eu queria um título, né, um estudo, né? Um curso 

que estudasse isso especificamente, então é por isso que eu fui fazer essa 

especialização. Meu foco não era fazer mestrado ou colocar o pé no 

mestrado... não. Era realmente compreender melhor aquilo, né? O que a 

ciência diz a respeito de uma função que eu já estava exercendo, então a minha 

ideia era essa: ampliar os conhecimentos, né? Ampliar o meu saber sobre o 

universo da formação docente para poder respaldar melhor a minha prática, 

né? A minha atuação profissional nesse momento. 

(Glória) 

  

Porque sempre gostei da área de formação, almejava esse cargo por ele 

proporcionar estudos, discussões da prática. E paralelo ao curso passei em 

uma seleção para ser formadora. Então o curso só veio a contribuir com minha 

então profissão. 

(Lúcia) 

 

Pelo meu trabalho atual como formadora de uma editora. Fui à busca de 

ampliar meus conhecimentos. 

(Raquel) 

 

As respostas dadas pelas participantes desvelam a questão da formação continuada com 

o intuito de conhecimento identitário, da busca pelo saber teórico a fim de aprimorar a prática 

enquanto processo formativo. Sobre essas questões, Pimenta (2012, p. 19) declara que “a 

identidade não é um dado imutável. Nem extremo, que possa ser adquirido. Mas é um processo 

de construção do sujeito historicamente situado”. Isso mostra que a constituição da identidade 

profissional está diretamente ligada à questão do contexto em que o sujeito está inserido, ou 

seja, a partir das demandas sociais, políticas e históricas, e mais especificamente, do meio 

escolar do qual participa.  

Dessa forma, inicialmente nem sempre é exigida a formação específica, já que as nossas 

interlocutoras já exerciam a função de formadoras antes de ingressar no curso. É, pois, notório 

que a atuação como professoras precedem suas atuações como formadoras, e isso faz delas 

partícipes atuantes no contexto escolar, o que as ajuda a perceber as necessidades formativas 

que os professores demandam. 

Em sequência, as professoras foram questionadas sobre as experiências de 

aprendizagem mais significativas durante o curso. Sobre isso, relatam: 

 
A importância que a formação continuada tem para o aperfeiçoamento da 

prática profissional docente foi algo que percebi com muita força. Porque me 

permitiu estar por dentro das novas tendências de ensino, me permitiu estar 

atualizada diante dos conhecimentos, dos documentos norteadores da 

educação brasileira. A formação continuada me permite estar trabalhando com 

pessoas da mesma área e discutirmos juntos as dificuldades e os desafios da 

rotina. Outra coisa também, a importância do aprender de forma cooperativa, 

de forma dinamizada e não somente por meio da fala e da abordagem de um 

professor. Também foi algo que eu trouxe. 

(Glória) 

  

A interação com os pares de diferentes áreas ampliaram as discussões. E a 

prática com leituras, fichamentos, construção de projetos de pesquisa, com 

certeza foram bastante significativas para mim. 

(Lúcia) 

O curso de uma forma geral não atendeu uma expectativa individual, mas mais 

direcionado à formação contínua mais às trocas de ideias. Alguns textos e 
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autores que não estavam no meu léxico e cotidiano foi essencial para pesquisas 

futuras. 

(Raquel) 

 

Na concepção de duas das interlocutoras, percebe-se que os diferentes momentos do 

curso foram tidos como positivos no aspecto geral e que as interações e a experiência da troca 

de saberes com os outros alunos que compunham a turma representou importante mudança na 

identidade profissional. O mesmo não foi observado por Raquel, que demonstrou 

descontentamento nesse sentido, visto que esperava uma base teórica mais densa em detrimento 

das experiências profissionais dos cursistas. A questão da formação com os pares torna-se 

significativo pelas representações que cada um traz, da partilha dos conhecimentos adquiridos 

construídos/reconstruídos na coletividade. Conhecimentos esses que se consagram como 

referência para novas práticas, mediadas pela reflexividade que o momento provoca 

(IMBERNÓN, 2009). 

Ainda sobre essa questão, Nóvoa (2009) afirma que a formação docente deve passar por 

dentro da profissão, considerando as vivências dos professores experientes, dedicando atenção 

especial às dimensões pessoais da profissão, porque o professor é uma pessoa, é um sujeito com 

sentimentos, e tem as suas necessidades pessoais e profissionais, que não deixam de afetar o 

seu desempenho profissional. De acordo com Imbernón (2011b, p. 64), “a formação deveria 

fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores potenciando 

um trabalho colaborativo para transformar a prática”. 

Já quanto às práticas adquiridas a partir da experiência no curso de especialização, as 

entrevistadas elencaram: 

 
Eu pude perceber que a formação em um curso presencial é muito melhor e 

muito mais produtiva nessa forma, nessa modalidade. Eu lembro de um estudo 

que a gente fez em um determinado artigo que menciona com muita ênfase o 

formato EAD e esse estudo dizia que não tem a mesma qualidade na prática. 

Eu realmente vivi esse curso com a máxima intensidade que eu pude, então eu 

senti cada aula, cada assunto, estudei bem. Ninguém leu para mim ou refletiu 

por mim, não. Eu vivi cada momento, cada leitura desse que foi ofertado e 

proporcionado. E realmente eu pude perceber o quão valoroso é, essa 

formação acontecer de maneira presencial. 

(Glória) 

 

Como minha formação inicial foi a Pedagogia, eu vi mais como um 

aprofundamento em determinadas áreas da educação. Assim como o hábito da 

pesquisa como uma "preparação" para a carreira acadêmica.  

(Lúcia) 

 

Eu adquiri produção acadêmica e leitura a partir dos teóricos na linha da 

formação continuada. 

(Raquel) 

 

Segundo Passeggi (2011, p. 148) refletir sobre a experiência vivida “implica da parte do 

sujeito a capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece e do que lhe 

acontece”. É pertinente ressaltar que, conforme as respostas acima, as professoras destacam a 

importância do curso presencial pelas interações com os professores e com seus pares, também 

comentaram sobre a relevância da troca de saberes, e principalmente, pelo aprofundamento 

teórico que, na opinião delas, se torna mais significativo quando se pode discuti-los estando em 

contato com pessoas que compartilham eventos similares em seus cotidianos.  

Sobre essas questões, Tardif e Lessard (2014, p. 232-234) discorrem longamente sobre 

as relações de interatividade entre os sujeitos clássicos envolvidos (professor e alunos) 

destacando seis categorias de eventos que podem ocorrer numa sala de aula, a saber: “a 
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multiplicidade, a imediatez, a rapidez, a imprevisibilidade, a visibilidade e a historicidade”, 

sendo o último recorrente nas respostas das interlocutoras, pois retrata suas subjetividades como 

fator condicionante dos acontecimentos, bem como das repercussões dos momentos de 

interatividade, se desvelando como aquisições ímpares na vida de cada uma delas. 

 Quando indagadas sobre quais saberes foram construídos ao longo do curso de forma 

mais significativa para a sua prática enquanto formadoras, Glória respondeu: 
 

Sobre os aprendizados eu também levo vários. Aprendi muita coisa, 

principalmente a importância do refletir. Então hoje se eu esquecer tudo que 

eu ouvi, algo que está em mim agora de maneira mais intensa, mais forte é a 

reflexão. Eu não consigo mais ler nada sem refletir. Eu não consigo ler algo e 

levar para frente sem primeiro refletir, pensar o que, o que tá por traz aquelas 

palavras. O que está nas entrelinhas, o que está na mente da pessoa que criou 

aquele conceito, aquela frase etc. O que aquele conceito dialoga com outros 

que eu já li com ou com o que eu tenho de conhecimento prévio, a importância 

da reflexão especialmente a reflexão sobre a ação. Então, quando eu estou em 

acompanhamento com o professor ou quando eu estou analisando as minhas 

próprias ideias, minhas próprias intervenções, eu estou sempre me debruçando 

sobre a práxis. Eu fico o tempo inteiro refletindo sobre o que eu mesma estou 

fazendo e também no suporte ao professor, eu levo ele a essa condução 

também. E juntos analisamos se aquela ação ali é viável, se tem bons 

resultados, se vão ajudar o aluno ou não. A gente muda, a gente altera. E por 

aí vai, é constituída essa caminhada juntos. 

(Glória) 

 

Um mesmo curso traz aspirações e motivações diferentes para cada aluno que ali está. 

Suas perspectivas de formação são distintas, e é isso que dá o tom de partilha, de interação, de 

aprendizados simultâneos. Para a professora Glória, os aprendizados foram além do esperado, 

pois possibilitaram novas abordagens, de ora em diante amparadas numa perspectiva da 

reflexão da prática dos professores que acompanha em seus processos formativos.  

Um professor para ser reflexivo e crítico precisa desenvolver hábitos de trabalho que 

permita pensar e refletir a sua própria prática. Essa perspectiva traz à tona a ideia da práxis 

como uma exigência atual. (CANAM, 2015). 

A práxis é uma atividade que resulta da reflexão/ação/reflexão/ação/transformação. A 

consciência leva o professor a refletir sobre o seu trabalho, e segundo, Imbert (2003, p. 15, apud 

CANAM, 2015, p. 65), “distinguir práxis e prática permite uma demarcação das características 

de empreendimento pedagógico”. 

Para Lúcia, os saberes têm a seguinte conotação: 

 
Entrei com uma perspectiva e no decorrer do curso percebi que os objetivos 

eram outros. Porém, os aspectos relacionados diretamente à pesquisa 

acadêmica contribuíram muito em meu aprendizado. Os aspectos voltados 

também para a coordenação pedagógica, que estavam nos objetivos, foram 

conceitos novos para mim, que ampliaram bastante meus conhecimentos sobre 

essa área.  

(Lúcia) 

 

Na percepção de Lúcia, fica evidente que o curso não atendeu prontamente às suas 

pretensões, uma vez que se deparou com uma nova perspectiva, mas que, segundo ela, foram 

válidas para seus processos instrutivos enquanto formadora de professores.  

Da mesma forma, o curso, para Raquel, não supriu suas expectativas no que se refere à 

formação continuada, pois não esperava que a produção monográfica fizesse parte desse 

processo. É importante ressaltar que a especialização em Formação de Formadores adotou, a 

partir dessa turma, uma nova sistemática a fim de que os alunos desenvolvessem o trabalho de 
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conclusão desde o início do curso, permeando todas as disciplinas como forma de potencializar 

o maior número de alunos que finalizassem o processo de escrita concomitante ao término do 

curso. Para alguns alunos, essa prática mostrou-se positiva, já para outros não foi.  Para Raquel 

esse formato não foi visto sob uma perspectiva que pudesse ser totalmente positiva como 

representa a fala abaixo: 

 
Como fui buscar algo mais de formação continuada e foi desenvolvido mais a 

composição monográfica a prática nesse aspecto foi mais ampla. 

(Raquel) 

 

Sob essa ótica, García (1999, p. 144) pondera que os processos de formação continuada, 

entendida por ele como desenvolvimento profissional “facilitam a reflexão dos professores 

sobre a própria prática, que contribui para que os professores gerem conhecimento prático, 

estratégico e sejam capazes de aprender com a sua experiência”. De toda forma, a 

especialização em formação de formadores significou momentos de aprendizado e de abertura 

para novas perspectivas e novas abordagens.  

E por fim, solicitaram-se exemplos de práticas de formação baseados nos saberes 

adquiridos durante a especialização em estudo, tendo destaque para a reflexão como ponto 

chave da formação, o que representa o incentivo a outros professores à prática da ação reflexiva. 

Glória narra que: 

 
Além dessa questão da reflexão que está intrínseco a mim foi compreender 

que o aprendizado do aluno, está mais claro pra mim. Às vezes o aluno não 

aprende algo, não compreende alguma coisa e o professor acha que aquilo ali 

é problema do aluno. E hoje eu entendo que isso tem a ver com a figura do 

professor. Como é que ele levou ao aluno esse conhecimento? Ele levou esse 

conteúdo da mesma forma que ele aprendeu 30 anos atrás? Como aquela 

criança recebe esse ensino? Como é que ela compreende um conceito? O saber 

está ali e o professor tem que levar esse saber à criança. Eu tenho aprendido 

muito sobre isso, sobre o dinamismo e a metodologia do professor e caso a 

criança não aprenda, isso também tem a ver com a pessoa do professor.  

(Glória) 

 

Percebe-se na fala da professora Glória que a consciência aparece como elemento de 

reflexão do trabalho com o aluno. O fato é que existe uma realidade escolar que não pode ser 

desconsiderada. As preocupações se relacionam ao querer dos estudantes, e esse 

questionamento parece encontrar uma resposta no discurso dela, quando demonstra 

preocupação sobre suas ações, e, principalmente reconhece que seu ofício exige um processo 

de ressignificação, que não acontece por outras vias, a não ser pelo estudo, preparo e mudanças 

metodológicas.  

O pensamento de Carvalho (2005, p. 187) auxilia nessa reflexão reconhecendo que “a 

formação, [...] exige um envolvimento com o processo de estudar, que significa um fazer crítico, 

criador e recriador que se funda na análise crítica da própria prática”. 

 

Lúcia relata: 

 
Baseados nos saberes do curso, eu destaco mais a formação baseada na 

pesquisa. Uma formação crítica e reflexiva. Se delimitarmos as metodologias, 

houve algumas disciplinas que proporcionaram exemplos a serem realizados 

no coletivo que me auxiliaram em algumas situações. Mas para mim 

especificamente, os exemplos que tenho estão relacionados diretamente com 

minha experiência adquirida no trabalho. 

(Lúcia) 
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De acordo com a fala de Lúcia, entende-se que o curso precisaria ser 

repensado/reestruturado para possibilitar aos professores pensar e refletir criticamente sobre sua 

práxis pedagógica, entendendo que, a consciência teórica permite a coerência entre discurso e 

ação, e que de fato, teoria e prática sejam entendidas como processos totalizantes e 

indissociáveis. Assim, o que se fala e o que se faz deve ser estabelecido num campo coerente, 

para que a prática torne-se a extensão desse pensamento e dessa fala (FREIRE, 1996). 

É importante salientar que uma das entrevistadas não se dispôs a responder à última 

questão, o que significa que uma pesquisa com seres humanos está sujeita a certas 

imprevisibilidades. A questão é que sua resposta fez falta, pois era pertinente saber as suas 

colocações acerca dos exemplos de práticas de formação baseados nos saberes adquiridos por 

ela durante a especialização em estudo.  

Dessa forma, as narrativas das professoras demonstram que o curso foi oportunamente 

aproveitado no que diz respeito ao crescimento profissional, da aquisição de novos 

conhecimentos, tendo estes a possibilidade de serem convertidos em novas práticas. 

À vista disso, Tardif (2014, p. 39) observa que as “múltiplas articulações entre a prática 

docente e os saberes fazem dos professores um grupo social e profissional cuja existência 

depende, em grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes 

enquanto condições para sua prática”. E, por conseguinte, promover saberes que podem 

subsidiar acentuadas mudanças no fazer pedagógico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar uma formação para professores exige compreender política e historicamente o 

sentido da educação, bem como as intencionalidades do ensino e da formação continuada. 

Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo principal investigar as experiências de formação 

dos estudantes egressos do Curso de Especialização em Formação de Formadores e os 

Processos de Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no Ensino Superior, ofertado pela 

Universidade Estadual do Ceará - UECE, turma 1 (2016.2).  

Os resultados revelaram que o curso supracitado representou relevância para as 

professoras interlocutoras dessa pesquisa pelo fato de agregar aos seus saberes a ampliação de 

novos conhecimentos teóricos, bem como novas metodologias de trabalho que ensejem a 

formação do professor reflexivo, potencializando assim, a ressignificação das suas percepções 

sobre práticas formativas. Isto fez com que os sujeitos da pesquisa passassem a considerar o 

estudante e suas especificidades, perspectiva que faz a diferença na profissão deste educador. 

Esta percepção distancia-se das tão arraigadas concepções tradicionais de ensino. 

Percebeu-se, ainda, a importância da diversidade de áreas de formação e atuação dos 

cursistas para a multiplicidade de saberes construídos no decorrer do curso. Freire (1987, p. 68) 

já dizia que “Não há saber mais ou menos, há saberes diferentes”. Assim, quanto mais temos 

acesso e lidamos com as diferenças, mais aprendemos; o que ficou nítido na fala das 

entrevistadas em relação ao curso.  

Outro achado da pesquisa referiu-se à relevância da continuidade da formação docente. 

Os entrevistados reconheceram-na como importantíssima para o professor, influenciando em 

novos saberes e perspectivas de atuação sobre os processos socioculturais produzidos pelas 

novas gerações em emergência, as novas linguagens, formas de ver o mundo, comportamentos 

e hábitos, para além das aprendizagens formais. Tal dado revela a preocupação dos professores 

em atender, de alguma forma, às diferentes demandas pertencentes às escolas, nos dias atuais.  
Schön (1992) propõe o “practicum” reflexivo – um aprender fazendo, como modelo 

de atuação a ser utilizado na formação. Entende-se, assim, a partir da fala das professoras, que 

há a necessidade de se formar professores que reflitam sobre a sua própria prática uma vez que 

a reflexão será um instrumento de desenvolvimento do pensamento, da ação e de 

desenvolvimento profissional e, ainda, que este curso de especialização em questão colaborou 

nesse sentido.  
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Há ainda que se ponderar as considerações de uma das interlocutoras quando se 

posiciona em relação à forma como o curso propõe a construção do trabalho monográfico, de 

forma que este se desenvolve no decorrer do processo formativo, perpassando cada uma das 

disciplinas. A mesma faz uma crítica a tal metodologia levando-nos a refletir acerca das 

subjetividades de cada sujeito e de como as relações entre teoria, práticas pedagógicas e escrita 

acadêmica podem ser pertinentes. Esse olhar possibilita repensar o desenvolvimento 

profissional pessoal e, por conseguinte, dos seus pares. 
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RESUMO 

Este estudo é vinculado ao Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Prof.ª Maria 

Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Investigou-se neste trabalho como e em que aspectos os subprojetos vinculados ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) tem contribuído para a 

aprendizagem da docência nas licenciaturas do CAMEAM/UERN. A pesquisa é qualitativa, 

pois se insere numa ótica compreensiva do processo de aprendizagem da docência dos sujeitos 

partícipes da investigação, através da análise de questionários que buscaram caracterizar as 

maiores influências que a participação no programa trouxe para a formação docente e para as 

áreas/cursos, no período de vigência dos subprojetos pelo Edital PIBID n° 11 /2012 CAPES. 

Bem como, de entrevistas com os coordenadores de área e diário de campo, para 

complementação da pesquisa. O trabalho embasou-se nos estudos de Vygotsky (2008) Tardif 

(2011); Pimenta (2002); Brzezinski (2002) e Nacarato et al. (1998) entre outros. Os resultados 

obtidos apontam para uma constante aprendizagem dos saberes pedagógicos e experienciais, 

vistos pelos alunos como fundamental para o exercício docente, mas, também as vivências 

proporcionadas aos alunos, foram salutares para a identificação com a docência, preparando-os 

para o mercado de trabalho e compreendeu-se como todas essas contribuições são semelhantes 

nos diferentes cursos, conferindo ao PIBID um caráter multiformador. Portanto, a 

aprendizagem da docência é social, mediada pela interação do sujeito com o meio, que no 

PIBID é do graduando com a escola e demais espaços formativos como a universidade. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Docência. Formação. PIBID.  Saberes. 

 
 

 INTRODUÇÃO 

 No âmbito da formação, a atenção sobre a aprendizagem para a docência torna-se uma 

preocupação central por parte dos professores formadores, assim como dos aprendizes da 

profissão. Essa preocupação se justifica pelo anseio, há muito alimentado, de que a docência 

possibilite, desde o início do processo formativo, o despertar do sentimento de pertença à 

profissão, o que por sua vez implicaria na construção de uma identidade profissional docente 

orgânica. Assim, somente nessa perspectiva os cursos de formação poderão preparar 

adequadamente os futuros profissionais para o enfrentamento das questões acima colocadas.  

 Foi pensando nisso, que esta pesquisa foi realizada, a fim de compreender as 

contribuições que o PIBID pode proporcionar aos alunos de graduação envolvidos, 

principalmente no que concerne à aprendizagem docente, haja vista que o programa tem como 

um dos objetivos centrais a centralidade da docência na perspectiva do fomento e 

fortalecimento da formação inicial (início da graduação até a conclusão do curso de 

licenciatura) docente. Faz-se, assim, de suma importância para compreensão da comunidade 

acadêmica sobre os benefícios formativos deste Programa Formativo da CAPES tanto para os 

alunos em processo de formação inicial, como para o fortalecimento da docência na educação 

básica de um modo geral, já que neste se incluem professores da rede pública participantes 
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desse processo. De forma que possamos analisar os impactos para a formação docente, as 

dificuldades encontradas no decorrer do processo, bem como se os objetivos do PIBID estão 

sendo alcançados. 

O objetivo principal desta pesquisa é: Compreender como e em que aspectos os 

subprojetos vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

têm contribuído para a aprendizagem da docência nas licenciaturas do CAMEAM/UERN. Este 

objetivo, por sua vez, nos levou a investigar também se os objetivos do PIBID estão sendo 

alcançados pelos subprojetos das licenciaturas; compreender a relação dos objetivos com a 

aprendizagem da docência; identificar as contribuições dos subprojetos aos graduandos para 

aprendizagem da docência. 

Para a realização desta pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa, a qual permite a 

descrição fiel da natureza do objeto investigado e não apenas os seus aspectos quantitativos. O 

público alvo da pesquisa foram os alunos do PIBID (ativos e egressos), bem como dos 

professores coordenadores de área, do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque 

Maia (CAMEAM), na cidade de Pau dos Ferros/RN, Brasil, respectivamente nos cursos de 

Letras Português, Letras Espanhol, Geografia, Pedagogia e Educação Física. Compreendeu a 

etapa do programa 2012 – 2013 do Edital PIBID 40 n° 11 /2012 CAPES. 

 Nos aspectos metodológicos, realizamos inicialmente uma revisão bibliográfica dos 

autores e abordagens teóricas que discutem formação docente, aprendizagem, formação inicial, 

análise documental dos subprojetos PIBID do CAMEAM para saber o que cada licenciatura 

tem proposto, se condiz com os objetivos do referido programa e como salientam a 

aprendizagem da docência nas suas áreas específicas. Bem como fizemos uso das portarias e 

normas que regulamentam este programa financiado pela CAPES. 

Depois foram construídos os instrumentos e procedimentos para realização da pesquisa 

de campo, tendo questionário com perguntas abertas, aplicados aos alunos bolsistas, bem como 

entrevista semiestruturada aplicada aos professores coordenadores de área. 

 Quanto aos procedimentos de análise dos dados, utilizamos alguns no 1º momento: 

leitura minuciosa, escuta dos sujeitos através dos questionários, entrevista e diário de campo; 

atribuição de sentido e significado as falas; 2º momento: organização dos discursos e 

caracterizações dos sentidos em categorias; 3º momento: entrelaçamento das categorias com a 

teoria. 

 A partir desse ponto, fizemos análise de todas as respostas obtidas com base nos 

questionários e entrevistas, tendo como subsídio teórico, as contribuições de Tardif (2011); 

Pimenta (2002); Vygotsky (2008); Brzezinski (2002) e Nacarato et al. (1998), fazendo uma 

comparação entre o que diz os alunos, os professores e os princípios formativos do PIBID, para 

uma melhor compreensão.   

 

 
CONTRIBUIÇÕES DOS SUBPROJETOS PIBID NAS VOZES DOS APRENDIZES DA 

DOCÊNCIA 

 

 Apresentaremos aqui as considerações acerca das nossas investigações com os alunos 

integrantes do programa de iniciação à docência – o PIBID, mediante processo de atuação nos 

subprojetos de área dos cursos de Pedagogia, Educação Física, Geografia, Letras Português e 

Letras Espanhol. Para contextualização dessas contribuições proporcionadas para 

aprendizagem da docência dos discentes das licenciaturas do CAMEAM/UERN, adotamos 

categorias teóricas que dão sustentação e compreensão acerca do que está sendo abordado. As 
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categorias são: os saberes (experienciais e pedagógicos), identidade e formação profissional. 

Para isso, utilizaremos Tardif (2011); Pimenta (2002); Vygotsky (2008); Brzezinski (2002) e 

Nacarato et al. (1998). 

 

O PIBID ENQUANTO LÓCUS DOS SABERES EXPERIENCIAIS 

 

 Os alunos sujeitos dessa pesquisa que participaram do PIBID por meio dos subprojetos 

de área, alguns deles já tiveram experiência com a docência porque trabalharam em escolas, 

enquanto que uns nunca tinham tido contato com a sala de aula como professor, outros somente 

através do estágio supervisionado, que segundo tais discentes não supre todas as necessidades 

formativas dos alunos, por ser um período limitado. Em consonância a isso buscamos saber a 

relevância que estes alunos atribuem à experiência vivenciada no PIBID para sua formação, até 

que ponto foi importante. 

 Desse modo constatamos que, as maiores influências foram referentes ao contato em 

si com a sala de aula, ou seja, os saberes experienciais “esses saberes brotam da experiência e 

são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de saberes 

experienciais e práticos” (TARDIF, 2011, p.39). Dessa forma, podemos observar pela posição 

de Orquídea (201441) chama a atenção para as práticas que são contempladas no âmbito das 

escolas e como o PIBID lhe inseriu nesse contexto. 
 

O PIBID me trouxe o olhar mais real acerca das práticas realizadas 

diariamente por professores, coordenadores, diretores, assistentes gerais e 

toda a comunidade escolar [...] enquanto aluna em formação aprendi métodos 

e técnicas importantes da professora colaboradora às quais adquiridos com o 

tempo de profissão. As experiências do PIBID também me proporcionou a 

percepção da importância de uma liderança ativa da direção escolar, dos 

esforços diários dos profissionais que devem ser comprometidos. Enfim, o 

PIBID me inseriu na realidade escolar. (ORQUÍDEA, 2014, Resposta ao 

TRQ). 

 

 Esta fala está em concordância com o pensamento de Tardif (2011, p. 50), quando diz 

que:  

 
Os saberes experienciais possuem, portanto, três ‘objetos’: a) as relações e 

interações que os professores estabelecem e desenvolvem com os demais 

atores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e normas às quais 

seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição enquanto meio organizado e 

composto de funções diversificadas. 

 

 Fazendo relação, ao primeiro objeto proposto na fala de Tardif, ao falar dos saberes 

experienciais, Orquídea argumenta do contato e olhar que teve acerca das práticas 

desenvolvidas pelos profissionais da escola, não sendo somente os professores, mas, dos demais 

membros da instituição; o segundo objeto reflete na fala da aluna quando se refere aos métodos 

e técnicas que foram aprendidos com a prática da professora supervisora e o terceiro objeto se 

relaciona com o primeiro quando trata da organização dos profissionais da escola em suas 

diferentes funções. Há sintonia também com Vygotsky (2008) quando se refere ao processo de 

interação dos sujeitos com o meio social, que no caso os alunos do PIBID têm essa troca 

interacional com todos os sujeitos do corpo escolar, fornecendo mais experiência profissional. 

                                                           
41 Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, em caráter de investigados, receberam pseudônimos com nomes de 

flores. 



105 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

O PIBID foi importante ao ponto, que colocou os alunos na vivência da escola, da sala 

de aula, da profissão, aprendendo a partir da experiência como ser professor, vendo quais os 

desafios postos a prática, a partir daí despertaram ou não para o exercício da docência e 

qualificando-se para uma formação profissional. Foi possível aprender a prática do 

planejamento, os métodos e técnicas de ensino usado em sala de aula, concebendo uma nova 

postura ao ensinar. Desenvolvendo os saberes da experiência, pedagógicos e articulando com 

os saberes teóricos e científicos. 

Portanto, os saberes experienciais não são como os demais, estes são compostos por 

todos os outros, mas de forma reflexiva e repensada, contextualizando com as certezas e valores 

agregados a prática e a experiência pessoal e/ou coletiva. Esses saberes não bastam somente 

vivê-los e pensar que já sabe tudo, pelo contrário, tem que se fazer uma análise criteriosa das 

práticas experienciais. 

 

O PIBID E SUA INFLUÊNCIA COM A IDENTIFICAÇÃO DA DOCÊNCIA E OS 

SABERES PEDAGÓGICOS 

 

A docência é em si uma profissão desafiadora, que nos dias de hoje nem todo mundo 

deseja tê-la como ocupação profissional. É necessário ao indivíduo, construir uma identidade 

com a profissão, para compreender melhor os enfrentamentos e percalços postos dia a dia. 

Brzezinski (2002) reflete que a identidade do professor é pessoal, pois agrega sentidos 

e significados diversos, a partir das experiências adquiridas na história e é também coletiva, 

pois faz parte do contínuo dos professores o compartilhamento de questões referentes à classe 

de docentes, portanto, não se adquire de um momento para outro, é um processo permanente de 

construção e (re) construção do indivíduo e suas concepções acerca da docência e do contexto 

social. 

Pimenta (2002, p. 19) reforça como se constrói a identidade profissional, quando diz:  
 

[...] se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão 

constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas, 

também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. [...] Do confronto entre as teorias e as práticas [...] 

constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e 

autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores [...] 

 

Esta compreensão nos alude para os seguintes aspectos: primeiro, precisamos entender 

o status que tal profissão ocupa na sociedade, o que inclui aspectos positivos e negativos; 

segundo, analisar os métodos e técnicas usados para o ensino durante os tempos que 

culminaram em bons resultados; terceiro, o confronto da práxis, ver se realmente está havendo 

uma aproximação entre estas ou se permanece um distanciamento; quarto, da relevância que 

cada professor atribui em “ser professor”, que envolve suas percepções, valores e aflições. É 

verdadeiramente um composto de características que refletem na identidade profissional. 

Nesse sentido, intercalando aspectos profissionais da identidade docente com a 

influência que o PIBID tem para aprendizagem docente dos alunos temos a considerar que vem 

sendo preocupação dos discentes poderem ter esse contato inicial com a docência, já que o 

estágio supervisionado não consegue sanar todas as lacunas, ficando ainda medo e insegurança 

no desenvolvimento das atividades em sala de aula. Como nos diz este (a) aluno (a): 
 

Foi somente a experiência que me deu a certeza de que eu poderia prosseguir 

com êxito e de que posso ser um bom professor. Com o PIBID eu tive a 

oportunidade de me ver como docente, fato que nem mesmo os dois primeiros 

estágios conseguiram proporcionar (CACTO, 2014, Resposta ao TRQ). 
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 O partícipe deixa claro que o estágio para ele não foi suficiente para a aprendizagem 

do ser professor, foi necessária uma experiência mais duradoura para que sua convicção quanto 

à profissão pudesse ser confirmada.  

 Quando se trata de um processo formativo como o PIBID, suas influências para a 

aprendizagem da docência são singulares para cada aluno, pois, todos tiveram vivências 

individuais e também compartilhadas, mas, com diferentes formas de conceber o aprendizado 

e o conhecimento, cada fração internalizada pelos sujeitos é referente às suas maiores 

dificuldades, seus receios, porque buscamos aprender algo novo, que nos satisfaça 

profissionalmente.  

 No campo da formação docente, as características formativas se entrelaçam. Por isso 

que muitas falas dos alunos partem para o campo dos saberes, sendo um deles o saber 

pedagógico, que alia conhecimentos teóricos e práticos, dinamização do professor em sala de 

aula, entre outros. Com diz: 
 

O Programa influenciou sobre minha percepção conceitual em especial, pois 

até comento entre os colegas que entender os caminhos da didática se torna 

mais compreensível quando estamos em sala de aula. Afirmo isto, porque já 

tinha lido partes do livro de Libâneo “Didática Geral” e não o compreendia, 

mas após entrar no PIBID rebusquei o livro e a cada palavra era como se ao 

ler estivesse retratando minha prática (TULIPA, 2014, Resposta ao TRQ). 

 

A fala em destaque abre caminho para os saberes pedagógicos, onde Tulipa afirma que 

sempre achou difícil compreender a essência da didática, sendo melhor aprender com a prática 

de sala de aula e foi assim, em consequência das atividades realizadas enquanto bolsista do 

programa de iniciação a docência, que percebeu como e o que Libâneo retrata sobre a didática 

em sua obra de grande destaque neste campo, a “Didática Magna”. A aluna diz que depois de 

viver a profissão, rebuscou o livro e parecia que estava retratando sua própria prática.  

 Pimenta (2002), já dizia que muitos alunos de licenciatura concebem que a didática é 

saber ensinar, porque muitos professores possuem o conhecimento e não sabem ensinar, ou 

seja, não tem a didática. Isso de fato faz sentido, pois a didática é a parte da Pedagogia que 

articula os conhecimentos a serem aplicados nos métodos e técnicas do ensino e aprendizagem, 

não significa que vai dar artifícios prontos e acabados, pelo contrário, a função é fornecer 

subsídios teóricos que fomentam a orientação para a aplicabilidade prática. 

 Diante das falas aqui expostas, foi compreensível que esses alunos (as), na verdade 

sabem que para ensinar não bastam somente os conhecimentos experienciais e específicos, 

necessitando dos saberes pedagógicos e didáticos. Desde que atentem para o que Pimenta 

(2002, p.27-28) vem dizer: “os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo 

se forem mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendendo, pois, a 

dependência da teoria em relação à prática, pois está lhe é anterior”. Significa que se não houver 

um desdobramento dos problemas vistos na prática e evidenciar estes saberes em favor desse 

contexto, será trabalho neutro, que não vislumbra a realidade concreta. 

 

 A POLÍTICA FORMATIVA DO PIBID E A FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE 

TRABALHO DOCENTE 

 

 O PIBID enquanto política que fortalece o processo de iniciação a docência dos alunos, 

permitindo inseri-los na vivência da educação, principalmente da prática do professor, seja ele 

alfabetizador ou não. Essa política tem se destacado nas IES de todo o país, por ter alargado o 
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número de bolsas aos alunos e estes terem se destacado em suas atuações profissionais, tornam-

se discentes mais comprometidos com a docência e com as atividades da graduação.   

Este programa tem grande amplitude formativa, pois “insere-se em uma matriz 

educacional que articula três vertentes: formação de qualidade; integração entre pós-graduação, 

formação de professores e escola básica; e produção de conhecimento” (RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2009-2011, p.02). 

 Essas três vertentes contemplam todos os objetivos propostos, pois a formação de 

qualidade é o que os alunos estão precisando, uma vez que o programa possibilita a tríade 

ensino, pesquisa e extensão, muito importante no cenário de uma boa formação; faz um 

intercâmbio com a graduação através dos alunos, a pós-graduação, a formação docente e a 

escola básica, como sendo o desempenho dos professores supervisores e do ensino superior, 

enquanto coformadores dos discentes. 

 Dessa forma Lírio Tigre evidencia o seguinte: 

 

O PIBID enquanto política formativa vem contribuindo com a formação dos 

estudantes e comigo não foi diferente. O programa oportuniza a iniciação a 

docência, vez que é o objetivo maior deste, como também a inter/relação 

ensino, pesquisa e extensão (LÍRIO TIGRE, 2014, Resposta ao TRQ). 
 

 O aluno Cacto evidencia ser o PIBID uma política bastante promissora para formação 

docente, por conceber uma prática sólida e contextualizada, que confere aos alunos conviverem 

com as diferentes facetas da situação escolar. E Íris Azul complementa dizendo que é este um 

superador de alguns limites, que são por vezes arraigados nas práticas cotidianas dos docentes, 

que talvez por acomodação ou falta de tempo não se dedicam a promoção de aulas interativas 

e dinâmicas e com o PIBID foi possível romper essa barreira, através de aulas inovadoras, com 

metodologias diferenciadas centrando no tripé “técnico-científico-informacional” nesse mundo 

da informação e da tecnologia, desde que seja usado de forma consciente e orientado pelo 

professor, ajuda bastante no processo de ensino-aprendizagem. 

 A política formativa do PIBID tem permitido aos alunos envolvidos, conhecer e 

vivenciar as especificidades da docência, e os alunos compreendem isso, como bastante 

positivo, uma vez que tem sido exigido do professor uma postura, como aponta Nacarato et al. 

(1998) de “alquimista”, onde tem que transformar certas condições de trabalho não tão boas em 

espaços prazerosos de ensino – aprendizagem. É importante salientar também, que, sabendo da 

existência das dificuldades que permeiam a profissão, os alunos quando forem atuar enquanto 

professores, não perpetuem algumas práticas rotineiras, pelo contrário, busquem melhorar suas 

ações didático-pedagógicos, dá seguimento ao processo de formação continuada entre outras 

ações importantes. Assim, vemos como de fato o programa tem contribuído para um olhar mais 

crítico e reflexivo da realidade docente, conduzindo os alunos a uma prática mais autônoma e 

preparada para o campo de atuação profissional. 

 

O PIBID E SEU CARÁTER MULTIFORMADOR: CONTRIBUIÇÕES PARA OS 

DIFERENTES CURSOS DO CAMEAM/UERN 
 

O PIBID por ser um programa que abrange muitas áreas do conhecimento, chega assim 

a cada curso de forma diferenciada, pois estes submetem subprojetos com um dos objetivos em 

comum, que é a iniciação e aprendizagem da docência dos alunos. Mas, fora isso estes 

subprojetos partem de necessidades formativas particulares da demanda das diferentes 

licenciaturas, que em nosso caso são os cursos de Pedagogia, Educação Física, Geografia, 

Língua Portuguesa e Espanhola. Neste caso, apresentaremos aqui as contribuições que foram 

evidenciadas nos discursos dos alunos e professores coordenadores de área. 

No caso do Curso de Pedagogia, Cacto nos diz que: 
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Diria mesmo que para nenhuma outra graduação o PIBID é tão significativo 

quanto para a Pedagogia. Mas a maior contribuição do PIBID para a 

Pedagogia é mesmo o seu caráter formador, ou seja, o programa contribui para 

a definição da identidade profissional do graduando. Isto se dá por meio da 

vivência diária em sala de aula e na escola como um todo, o que contribui para 

que o graduando se veja como parte da instituição e como agente de mudança 

através da sua práxis pedagógica. (CACTO, 2014, Resposta ao TRQ). 

 

Compreendemos como Cacto está sempre bem seguro de suas palavras e sabe articular 

bem suas ideias, tem conhecimento e embasamento quando se trata da formação docente 

enquanto profissão do professor e como é proeminente para à sua atuação em sala de aula. O 

PIBID tem se destacado no curso de Pedagogia ao contribuir na formação identitária 

profissional dos graduandos, por meio da experiência em sala de aula e fora dela, no espaço 

escolar. 

 Há concordância entre o foco do subprojeto que é a reflexão e (re) construção dos 

saberes e práticas alfabetizadoras nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental com a fala de 

Clematite “Aprendi como acontece o desenvolvimento da escrita e da leitura no processo de 

alfabetização”. 

 Sinteticamente falando, para Pedagogia, o PIBID tem contribuído para compreensão 

dos métodos de alfabetização, já que era uma das metas do subprojeto; tem seu caráter formador 

para identidade profissional; estabeleceu os laços entre a universidade e as escolas; desenvolve 

saberes principalmente os pedagógicos e experienciais, proporcionando reflexão sobre a 

prática; têm compreendido e articulado a relação teoria-prática; tem colaborado para pesquisa 

e fornecido subsídios para produção científica. 

 No caso de Educação Física, como não foi possível obter questionários suficientes para 

um aprofundamento da análise, constatamos que para Alecrim: “O não fazer pelo fazer aprendi 

muito isso no PIBID. A desenvoltura do ser professor. Lidar com alunos desmotivados, que não 

consideram importante a Educação Física, e após ações realizadas, enxergarmos as mudanças 

de concepções. Isso é muito gratificante”. Essa posição atenta para os saberes pedagógicos na 

desenvoltura do ser professor como expressou na fala; a didática usada forneceu um melhor 

trabalho com os alunos desinteressados, que veem a educação física como apenas um esporte 

recreativo e finalmente diante das atividades que foram desenvolvidas, como sendo fruto do 

PIBID alcançou variações quanto às concepções dos alunos. 

 Para o curso de Geografia o PIBID foi importante, pois desmistificou o caráter 

tradicional da disciplina, como sendo discursiva e decorativa, ajudou no desenvolvimento do 

estágio, porque construíram materiais que foram usados nas metodologias das aulas físicas, que 

em si são difíceis. Contemplamos aqui a posição de Íris Azul: 

 

O PIBID contribui efetivamente no conhecimento geográfico, o professor de 

Geografia precisa ser pesquisador e produtor didático através de materiais e 

trabalhos científicos. O contato direto com a escola e a comunidade escolar 

como um todo nos proporciona uma experiência ímpar, conhecer a realidade 

vivida do alunado leva ao bolsista e os alunos uma visão geográfica, esta 

indispensável para a compreensão local, regional e nacional na construção do 

conhecimento. (ÍRIS AZUL, 2014, Resposta ao TRQ). 

  

 Essa compreensão evidencia o professor de geografia enquanto pesquisador para 

compreender o contexto global e articular com o local, espaço esse que os sujeitos da práxis 

estão inseridos. A experiência com o PIBID levou ao entendimento de que é necessário ao 
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geógrafo que ensina, levar o conhecimento geográfico da comunidade até os alunos, partindo 

das partes para o todo. 

 Os alunos da área de Língua Portuguesa veem fortes contribuições no que se refere a 

participação e produção em eventos acadêmico-científicos, porque é uma exigência do 

programa ver a produção científica dos alunos; conhecer e partilhar da realidade de um 

professor de Português e como apresenta Cravo Vermelho, no que tange a quebra do 

tradicionalismo com o uso da gramática.  
 

Na área de Português as principais contribuições foram a quebra do 

tradicionalismo do ensino de alguns conteúdos, como gramática, para o ensino 

dinâmico e contextualizado, já que muitas ações foram desenvolvidas nesse 

sentido. Dessa forma, as aulas de língua portuguesa tornaram-se mais 

dialogadas, mantendo uma relação de ensino/aprendizagem satisfatório. 

(CRAVO VERMELHO, 2014, Resposta ao TRQ).  

 

O uso da gramática a partir das ações dos alunos do PIBID proporcionou mais 

dinamicidade nas aulas, na perspectiva exatamente de romper com o tradicionalismo enfadonho 

que era as aulas de gramática, com essa nova roupagem dadas pelos alunos Pibidianos tornaram-

se aulas interativas em que não somente o professor falava, mas, também se ouviam as vozes 

dos alunos. 

Na perspectiva dos alunos do subprojeto de Espanhol as maiores contribuições foram 

referentes a vivência do professor, o conhecimento da cultura espanhola. 

 

São muitas as contribuições, as maiores são a oportunidade de manter um 

contato maior com o ensino da língua espanhola. Também estou tendo à 

oportunidade de conhecer de um modo mais profundo a cultura da língua 

espanhola e isso irá contribuir e muito para a minha futura prática docente 

(ALFAZEMA, 2014, Resposta ao TRQ). 

 

Já na perspectiva de Margarida como coordenadora de área, o PIBID tem contribuído 

para: “o estágio que é um dos componentes curriculares obrigatórios do curso, favoreceu a 

produção de materiais didáticos, a reflexão do ser professor”. E dentre as ações que foram 

propostas pelo subprojeto de Língua Espanhola, as ações mais pertinentes alcançadas foram: 
 

Das ações Eu acredito que, o que trouxe maiores contribuições foi à questão 

do pensar o material didático [...] pensar na sala de aula como um espaço 

produtivo, onde os alunos são ativos e não apenas passivo, [...] pensar 

realmente o livro didático como um novo viés, que é o viés comunicativo, 

sobretudo no que diz respeito ao enfoque cultural, porque o enfoque cultural 

foi privilegiado nas aulas de língua estrangeira, de língua espanhola. 

(MARGARIDA, 2014, Entrevista). 

 

 O livro didático foi bastante evidenciado na fala de Margarida, seguindo este, por um 

novo viés como ela mesma diz – o comunicativo, relacionando ao enfoque cultural que é 

indispensável nas aulas de espanhol. Também foi possível perceber através do diário de campo, 

que para tal a cultura é um fator intrínseco que une todos os PIBID, por ser a cultura um tema 

transversal. 

Portanto, cada curso apresentou contribuições diferentes e até semelhantes, que partem 

muitas das vezes das maiores necessidades formativas e lacunas dos cursos. Essas contribuições 

estão de acordo com as propostas dos subprojetos e de maneira geral para a formação da 

aprendizagem docente. Já que, a formação é um processo histórico, social e cultural 
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(VYGOTSKY, 2008), porque é construído pelos sujeitos durante toda vida, está inserido na 

sociedade em toda sua dinamicidade e complexidade e faz parte da cultura, dos valores de um 

povo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nosso primeiro aspecto investigativo se referia aos apontamentos de que os objetivos 

do PIBID estavam ou não sendo alcançados pelos subprojetos. Constatamos que são 

contemplados nas ações e são refletidos nos discursos dos alunos investigados. Uma vez que 

tem elevado à qualidade da formação inicial dos graduandos e integrado a universidade com as 

escolas públicas; é unânime pelos alunos a importante contribuição da inserção dentro do 

contexto escolar para aprender na e com a prática o fazer docente; a atuação dos professores 

supervisores enquanto coformadores dos licenciando também foi cumprida, vez que são 

destacados nas falas às aprendizagens que foram possíveis mediante esse contato; a 

aprendizagem articuladora dos saberes teóricos com os práticos foi elementar segundo os alunos 

para um melhor desempenho acadêmico e profissional, tudo isso caminha para a valorização 

do magistério e impulsionar a formação de professores do nível superior para educação básica 

através do conhecimento de que se faz necessário uma formação continuada. 

 O segundo objetivo pretendia saber a relação dos objetivos com a aprendizagem da 

docência. Assim compreendemos que esses objetivos são particulares dos cursos, em função de 

suas maiores necessidades formativas, mas, se relacionam entre si, chegando ao robustecimento 

da formação inicial e profissional docente dos nossos graduandos em licenciatura. Foi possível 

compreendermos que é comum aos subprojetos a preocupação com a experiência conseguida 

pelo contato com a escola, formando para o dia a dia docente, a relação dos saberes necessários 

ao educador e a construção e o fortalecimento da identidade profissional, esses foram aspectos 

comuns a todos.  

 Vimos que, os pesquisados de Pedagogia têm suas particularidades formativas no 

caráter identitário docente, na articulação teoria e prática e nos saberes pedagógicos. Na 

realidade do curso de Letras Espanhol ficou evidenciada a necessidade do conhecimento da 

cultura espanhola. O curso de Letras Português atenta para a quebra do tradicionalismo com o 

uso da gramática. Na área de Geografia há também uma desmistificação do caráter tradicional 

com que esta disciplina vem sendo ensinada nas escolas. E na Educação Física destaca-se um 

melhor papel do desempenho do professor, concebendo uma nova desenvoltura docente. 

 E o terceiro objetivo se refere às contribuições que os subprojetos trouxeram para a 

aprendizagem da docência. Dentre tantas abordadas pelos alunos destacaremos as que mais lhes 

foram significativas como: a aproximação e contato com a escola e com os sujeitos que dela 

fazem parte, serviu como um despertar para profissão docente e construção da identidade, 

aludiu para os saberes da experiência e os pedagógicos, que foram bastante expressados, 

influenciou na prática do professor reflexivo, na relação articuladora da práxis, na produção 

científica, no melhor desempenho acadêmico, associação do tripé ensino, pesquisa e extensão, 

inovação nas práticas e metodologias do ensino aprendizagem, ênfase na formação continuada, 

no planejamento de ensino, conhecimento da vivência pelos professores das diferentes áreas do 

ensino, união entre escola e universidade e consciência dos desafios implícitos a qualquer 

professor que tem a docência como base. 

 Portanto, a aprendizagem da docência é social, mediada pela interação do sujeito com 

o meio, que no PIBID é do graduando com a escola e demais espaços formativos como a 

universidade. Foi possível construir a identidade, adquirir saberes, formar para o mercado de 

trabalho docente independente de qual curso, isso através de significados por eles 

internalizados, que são concebidos na infância e amadurecidos na fase adulta, que neste estágio 

tornam-se saberes/conhecimentos próprios. Neste processo de aprendizagem os alunos 

pibidianos conferem uma relação entre o que já sabem com o que aprendem, é o que Vygotsky 
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(2008) chama de “zona de desenvolvimento proximal”, é neste aspecto que se centra a relação 

dialética entre a aprendizagem e o desenvolvimento profissional docente. 
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RESUMO 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi instituído por força do 

Decreto nº. 7.219/2010, do governo federal, sendo regulamentado pela Portaria 096/2013-

CAPES, cuja finalidade é a formação de licenciandos dos cursos de graduação e, 

oportunamente, na possibilidade de subsidiar trocas de experiências com professores veteranos 

por meio de parcerias entre universidades públicas e secretarias estaduais e municipais de 

educação. Pelo que, esta discussão, se voltou, notadamente, para a questão da formação 

continuada pedagógico regencial do professor supervisor durante sua atuação no pibid, tendo 

como pressuposto a permuta de saberes, bem como da extensão recíproca entre as instituições 

de ensino envolvidas. A pesquisa justificou-se em razão do princípio da valorização do 

profissional da educação escolar e seu aperfeiçoamento profissional continuado, objetivando 

avaliar o melhoramento da regência do professor supervisor em sala de aula e averiguar 

oportunidades facilitadas quanto à sua inclusão nas atividades acadêmicas e nos cursos de 

aperfeiçoamento e de pós-graduação, mestrado e doutorado, de modo a entender o seu 

protagonismo retribuído, como peça estratégica na formação dos pibideanos. A metodologia 

utilizada baseou-se no método do relato de experiências, pesquisando a história dos autores 

durante suas atuações no pibib, associando-se às informações obtidas com dados bibliográficos 

relacionados ao tema. Feito isso, organizamos os dados construídos no decorrer da pesquisa, 

analisamos e confrontamos todas as respostas dadas a partir do referencial de estudo.  

 

Palavras-chave: PIBID. Professor supervisor. Formação continuada. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi instituído por 

força do Decreto nº. 7.219/2010, do governo federal, com regulamentação da Portaria 

096/2013-CAPES. Por sua vez, o PIBID45 atua na formação de professores a partir de parcerias 

estabelecidas entre secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas. 

Por oportuno, as escolas assistidas pelo programa abrem seus espaços, especialmente suas salas 

de aulas, para que o licenciando bolsista possa participar, inicialmente, como observador da 

regência do professor supervisor46 em sua sala de aula e, logo, em seguida, na condição de 

                                                           
42 Professor Supervisor no PIBID de Geografia – CAMEAM/UERN. Professor na Escola Estadual “Profª Maria 

Edilma de Freitas”, antiga “Profª Luzia Ferreira de Castro”. Especialista em Geografia e Gestão Ambiental.  

Graduado em Geografia e Direito (UERN), Advogado - OAB/RN. valderiidalino@hotmail.com 
43 Professora Supervisora no PIBID de Geografia – CAMEAM/UERN. Professora na Escola Estadual de Tempo 

Integral “José Fernandes de Melo”. kaliana_freitas@hotmail.com 
44 Coordenador de área do PIBID de Geografia – CAMEAM/UERN. Doutor em Geografia (UFPE) 

rosalvonobre@uern.br 
45 “O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O 

objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o 

Pibid faz uma articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais 

e municipais”. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pibid. Acesso 23.03.2019. 
46 “Ao tratar do aperfeiçoamento da formação de professores, embora não conste nos objetivos do Programa, não 

se pode deixar de mencionar os professores supervisores, que ao mesmo tempo em que atuam como coformadores 

também vivenciam experiências que podem ser formativas para eles” (BORGES, 2015, p. 21). 

http://portal.mec.gov.br/pibid


113 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

colaborador pedagógico, situação em que o licenciando se depara com a realidade da docência, 

podendo obter desde já experiências47, as quais servirão de base para sua formação.  

Pois bem, nesse ínterim, o licenciando desenvolve em conjunto com o professor 

supervisor e os educandos da educação básica atividades didáticas desde lúdicas até mais 

complexas simulando oficinas na sala de aula com a produção de maquetes, mapas, 

experimentos científicos, materiais didáticos, produção e interpretação de textos, além de 

resolução de problemas. Nesse contexto, toda a atuação da equipe é periodicamente 

autoavaliada por meio da aprendizagem mútua de todos os envolvidos nesse processo 

pedagógico. 

Essa reflexão inicial nos coloca diante de uma questão problema que norteia toda nossa 

discussão, ora em pauta, a saber: Em que o PIBID contribui na formação pedagógico regencial 

do professor supervisor? Pode-se se dizer, num primeiro momento, que o PIBID fortalece as 

relações de extensão entre a universidade e a escola pública, de modo a proporcionar ao 

professor supervisor uma gama de experiências novas e contatos com professores pesquisadores 

da educação e das ciências em que são especializados. Ao mesmo tempo, o professor supervisor 

interage, por meio dos licenciandos, com metodologias e estratégias de ensino desenvolvidas 

em tempo recente, dado o fato dos pibideanos participarem em seus processos de formação das 

últimas tendências pedagógico didáticas.  

Por oportuno, toda esta nossa discussão tem como fonte predominante de informações 

relatos de experiências de seus autores como Professores Supervisores no Projeto PIBID de 

Geografia do Campus de Pau de Ferros da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Aqui falaremos do nosso processo de interação com a universidade parceira por intermédio do 

pibid, bem como das contribuições e reciprocidades no processo de ensino-aprendizagem e 

formação docente.   

O objeto da pesquisa justificou-se, sobretudo, em razão do princípio da valorização do 

profissional da educação escolar e seu aperfeiçoamento profissional continuado48. O professor 

do ensina básico tem uma jornada de trabalho exaustiva e pouca retribuída, especialmente numa 

época em que as “sociedades complexas49” vivem de momentos históricos em que abrigando 

forças concentradas explodem para criar o novo, num processo que Milton Santos (1998) 

denomina de “aceleração contemporânea”. E, em razão desse dinamismo cultural mais 

acelerado, as sociedades atingidas por diversos conflitos50 se refletem, por meio dos alunos, na 

sala de aula. Contudo, o professor, nem sempre está pronto para mediar essas relações de 

interesses, de modo a se permitir suscitar um ambiente de aparente oposição, o que potencializa 

a indisciplina na sala de aula51, assunto este, sobre o qual, poderemos discorrer mais 

especificamente em outro momento.  

Dada circunstância, o professor encontra dificuldade de prosseguir com seus estudos de 

aperfeiçoamento, indispensável à boa administração de suas aulas. Nesse cenário, o pibid 

estabelece uma ponte de cooperação mútua, isto é, os licenciandos ao aprenderem com o 

                                                           
47 “Obviamente esse pensamento dá margem ao pibidiano para compreender que, mais do que se configurar como 

um processo permeado de reflexão, o fazer docente é flexível, situado, contextualizado; portanto, não possui 

receitas quanto ao modo de se fazer. Mais ainda: o fazer docente é primordialmente passível de agência e, nesse 

caso, como destacamos, de engajamento” (OLIVEIRA, 2017, p.928). 
48 Art. 3º, VII c/c Art. 67, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
49 HABERMAS (2012).  
50 “O conflito social, assim, representa a disputa entre grupos com posições diferentes sobre um determinado tema, 

tendo como pano de fundo o modelo de desenvolvimento social de um grupo coletivo específico” (SANTOS, 

2014, p. 545). 
51 “Então, o recurso a diferentes formas de indisciplina, como a perturbação do bom funcionamento da aula, os 

conflitos entre pares ou os conflitos entre professores e alunos tornam-se formas vulgares de exercer o poder. No 

primeiro caso, ou seja, de perturbação do bom funcionamento da aula, a indisciplina pode decorrer do facto de o 

ensino assentar na passividade do aluno; de o aluno ter de dedicar-se a actividades triviais, aborrecidas; de não te 

descoberto o interesse e o encanto dos conteúdos ministrados; de se aperceber das falhas do professor enquanto 

líder das atividades” (ESTÊVÃO, 2008, p. 508-9). 
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professor veterano contribuem com sua formação, mas essa relação precisa ir mais longe, 

porque o professor supervisor, embora, não expressamente contemplado como prioridade no 

âmbito dos textos normativos do pibid, precisa ser de forma compreensiva, alcançado pelos 

programas de aperfeiçoamento docente52 das universidades parceiras e, não menos, pelas 

políticas públicas de qualificação profissional avançada do Ministério da Educação - MEC.  

Neste contexto, se pretende discutir a formação continuada do professor supervisor em 

parceria com o pibid, buscando, especialmente: avaliar o melhoramento da regência do 

professor supervisor em sala de aula mediante a aquisição de novos saberes e técnicas de 

exploração espacial no processo de comunicação com a equipe de pibideanos ao tempo de ações 

pedagógicas conjuntas; averiguar as oportunidades facilitadas pela instituição de ensino 

superior parceira quanto à inclusão do professor supervisor como também participante das 

atividades acadêmicas, congressos, seminários, simpósios etc, bem como, nos cursos de 

aperfeiçoamento e de pós-graduação, mestrado e doutorado; por fim, entender o protagonismo 

do professor supervisor na formação dos licenciandos pibideanos durante vigência da parceria 

estabelecida de cooperação mútua.    

 

REGÊNCIA DO PROFESSOR SUPERVISOR ANTES E DEPOIS DO PIBID  

 

Para referenciar o relato de nossas vivências, a seguir discorrido, de forma analítica, 

quanto à formação continuada do professor supervisor em parceria com o pibid, trouxemos à 

nossa discussão, como parte da fundamentação teórica, outros seguintes debates: a “Natureza 

do espaço numa perspectiva comunicativa ou pública53” CARNEIRO (2009), mormente, 

cabendo-se associar o processo de ensino à teoria da “ação comunicativa” de Habermas. 

Oportuno, também se faz evocar como fundamento a “Aprendizagem evolutiva na formação de 

professores: continuidade entre as certezas da ação e os acertos discursivos54” (DEVECHI; 

TAUCHEN e TREVISAN, 2016), sob uma perspectiva habermasiana referente aos mundos 

discursivo e da ação. Bem pertinente, são os questionamentos de BORGES (2015): “O 

professor supervisor do pibid: o que pensa, faz e aprende Sobre a profissão?55”. Notadamente, 

em um ligeiro confronto com “Metodologias de ensino em geografia: um olhar sobre a prática 

docente em uma escola do alto Oeste/RN56” (SILVA; CARNEIRO, 2019), por ocasião da 

abordagem vivencial em sala de aula.  

Pois bem, a metodologia utilizada durante a pesquisa, qual subsidiou esta discussão, 

desenvolveu os seguintes passos: trabalhamos num primeiro momento com a obtenção de dados 

bibliográficos relacionados ao tema, ora proposto; em seguida levantamos uma abordagem 

geral da história dos autores com relação às suas participações no pibib na condição de 

professores supervisores das escolas campo da pesquisa57, as quais mantêm parcerias 

pibideanas com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, recorrendo-se, portanto, ao 

método do relato de experiências58. Feito isso, organizamos os dados construídos no decorrer 

da pesquisa, analisamos e confrontamos todas as respostas dadas a partir do referencial de 

estudo. 

                                                           
52 Portanto, refletir sobre tais questões é de extrema relevância, considerando que a formação no PIBID, como 

programa que tem por finalidade incentivar a qualificação de professores para atuarem na Educação Básica, 

possamos proporcionar oportunidades que inspirem propostas de formação melhor qualificadas. BORGES (2015, 

p. 36).  
53 CARNEIRO (2009, p. 33-46). 
54 DEVECHI; TAUCHEN; TREVISAN (2016, p. 347-369). 
55 BORGES (2015, p. 14-109). 
56 (SILVA; CARNEIRO, 2019, p. 1-12). 
57 Escola Estadual “Profª Maria Edilma de Freitas”, antiga “Profª Luzia Ferreira de Castro” e Escola Estadual de 

Tempo Integral “José Fernandes de Melo”, ambas da cidade de Pau dos Ferros/RN. 
58 Referimo-nos a participação dos autores no PIBID como professores supervisores, como interagiram com o 

programa, de que forma contribuíram e o que aprenderam durante esse momento de formação continuada etc.  
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Nossa participação no pibid nos quadros de professor supervisor se iniciou em 2012, 

quatro e seis anos após iniciarmos nossa carreira docente como professores concursados pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Na época, erámos regente 

de sala de aula na escola estadual ‘José Fernandes de Melo’. Até, então, depois de termos nos 

tornados professores efetivos, mantínhamos uma interação inconstante e ocasional com a 

universidade pública, pois nossas parcerias de formação docente se davam mais entorno dos 

estágios supervisionados de alunos do curso de geografia do CAMEAM/UERN59.  

A carga horária de trabalho semanal de trinta horas e uma média de doze turmas, por 

professor, com cerca de quarenta alunos cada tornava difícil dedicar uma parte da vida docente 

à universidade com vistas a se aperfeiçoar, dado a acelerada multiplicação do conhecimento e 

a descoberta de novas metodologias. Essa realidade dificultava à extensão recíproca de ambas 

as instituições de ensino: escola e universidade. E, não menos, a produção científica, haja vista, 

ser o professor do ensino básico um portador de inestimáveis experiências na construção de 

remédios pedagógico-didáticos.   

Foi então quando ingressamos no pibid. E, apesar da carga horária de trabalho continuar 

exaustiva, porque o professor não trabalha exclusivamente em sala de aula ensinando pessoas, 

mas também em outros momentos, seja planejando, avaliando e corrigindo atividades, e esta 

última nem sempre plenamente possível em razão do tempo, além das reuniões pedagógicas e 

atendimento aos pais, o contato com os pibideanos, as reuniões semanais com estes, alunos e 

coordenadores do programa possibilitaram a aquisição de novos saberes e técnicas de ensino-

aprendizagem.  

Acontece que a universidade é um complexo laboratorial de produção do saber científico 

permanente e os alunos da graduação bolsistas do pibid foram para nós uma porta direta e bem 

presente de interação com as novas metodologias, digamos, mais adequadas à realidade escolar 

por causa da dinâmica sociocultural. É certo dizer: houve uma troca de cooperação e de saberes. 

A partir desse momento de observação da atuação dos pibideanos por meio da intervenção 

pedagógica, em conjunto com o professor supervisor, começamos a inovar nossa maneira de 

trabalhar em sala de aula pelo que obtivemos maior atenção dos alunos e visível desempenho 

destes. 

Nessa perspectiva, atuamos junto aos alunos bolsistas do pibid, desenvolvendo uma 

relação de trabalho conjunta, com intuito de melhorar a qualidade do ensino de Geografia e 

ajudar o nosso aluno a desenvolver comprometimento reflexivo acerca da aprendizagem, de 

modo a provocar o despertamento constante dele em sua formação nas três séries do ensino 

médio60 e o interesse em concluir seus estudos e ingressar no ensino superior61. 

A parceria entre os bolsistas do pibid e o professor supervisor promove um planejamento 

que atua no reforço do processo ensino-aprendizagem. Cuja interação bolsista-professor-aluno 

oportuniza um diálogo mais denso e, não obstante, possibilita um trabalho condizente com os 

critérios da eficiência. O programa incentiva e estimula a participação, tanto dos alunos 

bolsistas, quanto dos professores supervisores e coordenadores em eventos acadêmicos 

Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais, promovendo a pesquisa científica e o 

aprimoramento do profissional da educação, dando-nos oportunidade gradativa, conforme 

recursos disponíveis, ultimamente bem reduzidos. 

Oportuno, não poderíamos deixar de ressaltar, que o processo de ensino em sala de aula 

depende também de todo um conjunto de fatores, como infraestrutura, participação familiar, 

recursos didáticos atualizados e sofisticados disponíveis, assessoramento professoral, ambiente 

agradável e atrativo, interdisciplinaridade profissional e democracia. O professor não pode de 

forma predominante levar todo o processo de ensino nos ombros como se fosse o maior 

                                                           
59 Campus Avançados de Pau dos Ferros “Maria Elisa de Albuquerque Maia” da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. 
60 Nomenclatura, a qual consideramos vulgar, grosseira. Não acreditamos na existência de hierarquia entre os 

saberes. 
61 Reiteramos nosso ponto de vista anterior. 
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responsável por isso, porque cabe à administração pública, no seu conjunto, trabalhar com 

eficiência e compromisso. Geralmente, cobra-se mais do professor em sala de aula porque se é 

o agente mais visto, entretanto, há todo um aparato sistêmico responsável pelo decurso do 

processo de ensino escolar. 

 

PROTAGONISMO DO PROFESSOR SUPERVISOR: formação dos licenciandos  

 

Como já antes dito, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 

é uma política pública educacional voltada para ajudar na formação docente dos professorandos 

de universidades públicas em convênio com as secretarias municiais e estaduais de educação. 

“Nesse processo, o professor supervisor, sujeito do estudo, torna-se figura central, pois no 

desempenho de suas funções, também passa por experiências significativas que podem 

contribuir para a sua formação e desenvolvimento profissional” (BORGES, 2015, p. 14). 

Sobretudo, no mesmo instante em que saberes e experiências de anos de docência e convivência 

institucional do professor supervisor são compartilhados com os bolsistas pibideanos, de modo 

a antecipar-lhes a realidade desafiadora do ensino, no âmbito da escola. Esse primeiro contato 

permite o professorando se conectar com seu novo espaço de trabalho na medida em que vai 

despertando sua identidade profissional62  

Haja vista, poder-se compreender o ensino não meramente como um conjunto de 

metodologias capaz de alcançar certo padrão científico a ponto de se estabelecer o sim e o não 

pedagógicos como meros ritos instrumentais face à dinâmica discente. Pertinente, portanto, faz-

se inconteste o diálogo entre teoria e prática, isto é, no caso em tela, pesquisa e docência. Pois, 

“Sendo assim, a perspectiva comunicativa entre os discursos pode contribuir na possibilidade 

de fomentar uma discussão mais alargada no tratamento da formação docente, tendo em vista a 

possibilidade de produzir acordos sem reduzir o que é distinto” (DEVECHI; TAUCHEN; 

TREVISAN, 2016, p. 350). Ou seja, novos consensos didático-metodológicos versáteis à 

identidade peculiar referente ao quadro social discente com o qual se estará trabalhando.   

Essa troca de saberes e cooperação “Deve ter como foco as necessidades e situações 

vividas pelos professores em seu fazer docente, tendo em mente que a formação não termina 

quando encerra um curso, mas é permanente, e acontece ao longo da vida” (BORGES, 2015, p. 

34). Esse raciocínio permeia todo o sistema de ideias de políticas públicas voltadas para a 

formação docente, logo, entende-se, nas entrelinhas com a mesma relevância, que o pibib, como 

política pública notável, ressalvadas as críticas63 sempre necessárias, atinge seu objetivo macro 

quando seus esforços igualmente contemplam a formação continuada e não meramente inicial. 

O professor supervisor, até que se conclua seu mister, como agente público do Estado 

educação, estará sempre ali, pronto para receber novos alunos da comunidade e orientandos 

acadêmicos das instituições parceiras, por isso, sua relevante contribuição na forma de 

mediador e protagonista do desenvolvimento do educando no que diz respeito a seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Entretanto, “Numa mesma 

instituição é possível encontrar, por vezes, uma diversidade de concepções que parecem tratar 

de realidades completamente diferentes, havendo resistências e dificuldades em compartilhar 

experiências”.  (DEVECHI; TAUCHEN; TREVISAN, 2016, p. 349). 

Comumente, o professor supervisor percebe que o graduando em seu processo de 

formação docente inicial ao entrar em contato com o espaço escolar para exercer suas primeiras 

                                                           
62 “Por essa razão, ao desenvolverem suas práticas e realidades acerca da docência, da licenciatura e do trabalho 

profissional, os participantes do PIBID automaticamente se definem como indivíduos sociais e constroem suas 

identidades, na medida em que interagem com professores e colegas e com as próprias experiências educacionais” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 916). 
63 “No momento em que lhe outorga a condição de agente messiânico de práticas e o lança como única alternativa 

para a formação inicial docente. Longe de tomá-lo como ‘entidade salvadora’” (OLIVEIRA, 2017, p. 914). 
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observações, o faz através de certos paradigmas64, encontrados no espaço de sua graduação, de 

tal forma que, por vezes, os conceitos vão além de ponto de partida e acabam sendo 

interpretados, na práxis, como regras ideais em contraposição às identidades peculiares do 

complexo cultural discente-escolar.  

 
O modo como a técnica, o tempo, a razão e a emoção são utilizados pelos 

atores espaciais em um dado momento e lugar justifica a produção de uma 

natureza espacial determinada, baseada em formas, funções, processos e 

estruturas próprias, conforme a produção e reprodução do espaço seja público-

comunicativa ou privada-instrumental (CARNEIRO, 2009, p.34). 
 

Nesse âmbito de cooperação de saberes e técnicas entre pibid e professor supervisor, 

este último aduz como personagem bastante relevante, embora, até então, pouco mencionado65, 

dado sua capacitação para intervir oferecendo conhecimento de causa e/ou mais realista do 

ponto de vista dos comportamentos e reações emocionais dos agentes responsáveis pela 

configuração do sistema escolar.  

Dessa forma, o protagonismo do professor supervisor na formação dos pibideanos 

parece consistir centralmente no aprender fazendo quotidianamente, segundo as peculiaridades 

vivenciadas no ensino escolar. “Neste sentido, pensa-se sobre a importância que as 

metodologias de ensino proporcionam a este processo onde as aprendizagens e os aspectos que 

configuram a prática docente tornam-se elementos e questões principais no contexto atual” 

(SILVA; CARNEIRO, 2019, p. 5). Como se discorre nas ciências geográficas: é preciso entrar 

na paisagem social e, oportunamente, partir do geral até o particular observando-se a conjuntura 

e os fatores do problema, como um sistema de propagações antrópicas em permanente mutação.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pibid é certamente uma política pública educacional inovadora, pois sua existência 

permite maior reciprocidade e cooperação institucional entre as instituições de ensino, uma vez 

que alunos dos cursos das licenciaturas podem vivenciar a práxis docente ainda no decurso da 

graduação. Em contrapartida, os professores supervisores responsáveis pelo acompanhamento 

do aluno bolsista é também beneficiado em razão do aprendizado adquirido pela atuação 

pedagógica conjunta dos pibideanos em sala de aula, dado os saberes mais atuais socializados 

por esses em sala de aula e na escola. 

Não resta dúvida de que o ambiente escolar é bastante complexo e exige toda uma 

logística material e humana para atender de forma eficiente as demandas da educação, por esta 

razão, o pibib, por si só, não pode produzir os resultados de eficiência esperados no processo 

de formação plena do educando, mas apenas contribuir, dentro de suas possibilidades para o 

melhoramento do ensino a partir de uma formação mais condizente com as exigências do 

mundo do trabalho. 

Não restam dúvidas quanto ao fato do pibid precisar de mais investimentos públicos na 

proporção em que é avaliado com seus resultados e objetivos alcançados. E quanto ao professor 

supervisor, esse profissional merece institucionalmente melhor atenção no sentido de lhe 

proporcionar sua formação continuada, dado a razão de ser pessoa privilegiada, por além de 

conduzir o processo educacional em sala de aula, também participar de forma direta e incisiva 

na formação de novos professores, compartilhando com esses a práxis pedagógica.  

                                                           
64 “Este conjunto de características, que questiona velhas ortodoxias, dá bem a ideia de estarmos a caminhar para 

a mudança de um certo paradigma, que deixa cair a concepção de um mundo e de uma sociedade previsíveis e 

regulados e passa a valorizar o incessante fluxo das mudanças ao ritmo da evolução do próprio mercado” 

(ESTÊVÃO, 2008, p. 505). 
65 “De fato, as publicações que faziam referência ao PIBID, nenhuma delas dizia respeito especificamente às 

funções, ao trabalho e aprendizagem do professor supervisor” BORGES (2015, p. 23). 
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RESUMO 

Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre a formação do docente, com o objetivo de 

verificar quais metodologias são utilizadas para introduzir essa formação, visando o docente no ensino 

superior e quais contribuições são mais relevantes, bem como seus principais desafios. Discutindo 

assim os reptos e as contribuições do acesso a programas de formação continuada e das práticas 

pedagógicas adotadas no processo de desenvolvimento de novas práticas. Para tal, como 

embasamento teórico nos referendamos em: PERRENOUD (2000), LIBÂNEO (1994), PIMENTA 

(1997), GADOTTI (1999), entre outros. A metodologia utilizada neste trabalho consiste em uma 

pesquisa bibliográfica, bem como reflexões sobre a formação continuada, as práticas realizadas em 

sala de aula e o aprimoramento das mesmas. A análise levaram a concluir que o professor possui 

necessidade de formação continuada, bem como criar situações potencialmente motivadoras, de 

forma que atendam aos princípios básicos de interesse e aguce nos sujeitos ativos do processo 

educativo, o desenvolvimento de novas formas de ensino-aprendizagem, favorecendo assim, um 

trabalho sistematizado e significativo. 

 

Palavras-chave: Ensino superior. Formação continuada. Formação docente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Diante dos novos paradigmas da educação que se apresentam na sociedade moderna, a 

Formação Continuada para os docentes do ensino superior torna-se extremamente necessária, 

uma vez que vivemos em uma sociedade em que as informações mudam rapidamente 

fomentando assim, a necessidade de estarmos sempre atualizados e dispostos a aprender e 

estabelecer novos significados para nossas ações. E, como não se pode pensar a escola sem a 

sociedade, a mesma não pode ficar fora desse processo de transformação que coloca a cada dia 

novos desafios para a prática docente. 

Contudo, diversos problemas surgem nesse cenário. A preocupação dos docentes em 

atividades de pesquisa é um, isso porque esta prática proporciona um progresso profissional 

que não é conseguido no ensino superior. Diante disso, a formação de professores atuantes no 

Ensino Superior retrata essa preocupação, como também a deficiência em suas práticas em 

formar novos profissionais 

Os docentes do ensino superior estão de certa forma cada vez mais em pauta através dos 

alunos, pois é por meio deles que o professor tem uma afirmativa se sua didática está tendo os 

resultados esperados. Os novos métodos de ensino deve estar sempre sendo inovado e é a parti 

da comunidade da universidade do meio com outros docentes que essas inovações devem serem 

                                                           
66 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, pós graduada em 

Coordenação Pedagógica pela Faculdade do Seridó – FAS e pós graduanda em Formação do Educador em Práticas 

Interdisciplinares pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 
67 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e pós graduanda em 

Formação do Educador em Práticas Interdisciplinares pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN. 
68 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, pós graduada em 

Coordenação Pedagógica pela Faculdade do Seridó – FAS. 
69 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, pós graduada em 

Coordenação Pedagógica pela Faculdade do Seridó – FAS. 
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vistas, tentando sempre procurar formações que venham a contribuir, unindo se também com 

sua didática já utilizada proporcionando ao discente um ensino de qualidade onde os mesmos 

possam sair preparados também para atuar em sua área especifica.  

Assim, para se manter atualizado diante das mais variadas mudanças no campo da 

educação, os professores precisam participar de algum tipo de formação continuada, entendo 

que esta não se limita apenas a cursos de pós-graduação, mas também ao processo contínuo 

pela busca do conhecimento. Cabe ao professor se auto avaliar, perceber que a educação sempre 

precisa de algo a mais, seja uma pós graduação ou mesmo uma formação voltada para a 

metodologia que ele requer, para que suas metodologia de ensino capacitem seu alunado de 

forma inovadora e eficaz. 

Na implantação de qualquer proposta pedagógica que tenha implicações em novas 

posturas frente ao conhecimento, conduzindo a uma renovação das práticas no processo ensino-

aprendizagem, a formação continuada de professores assume um espaço de grande importância 

(PERRENOUD, 2000). 

Tendo em pauta que na reflexão sobre a necessidade de incorporar novos saberes e de 

que forma essa busca se reflete no discurso do professor, o artigo disserta sobre a Formação 

docente no ensino superior seus desafios e suas contribuições, apontando o que os docentes 

compreendem sobre o processo de formação continuada e quais suas expectativas.  

Considerando que o professor é mobilizador de saberes, será abordada a discussão a 

respeito do discurso do docente sobre modelos clássicos e das novas tendências na formação 

continuada de professores, suas contribuições para a profissionalização docente, assim como as 

implicações que retardam a busca pelo conhecimento. 

 

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR  

 

 Durante anos considerou-se a escola como possuidora de todo o poder em relação aos 

conhecimentos, transformando-a em único caminho para a aprendizagem e desenvolvimento 

dos sujeitos. A escola era baseada apenas em transmissão de conhecimentos e conteúdos 

formais, por meio de cartilhas e práticas muitas vezes mecanizadas. Não era permitido a 

participação dos alunos, considerando o sujeito sem nenhum conhecimento. 

Segundo Louro (1997, p.91): 

 
(...) à medida em que a instituição se tornava um espaço de formação 

privilegiado, tudo o que se passava no seu interior ganhava importância. 

Outros modos de educação e de aprendizagem continuaram a existir, é claro, 

mas as sociedades modernas ocidentais passavam a colocar a escolarização – 

uma atenção especial. Isso representou não apenas olhar para as crianças e 

jovens e pensar sobre as formas de discipliná-los, mas também observar – e 

disciplinar – aqueles que deveriam “fazer” a formação, ou seja, os professores. 

 

No cenário atual é importante compreender a indiscutibilidade e como principal meio 

as políticas educacionais, como também as transformações ocorridas no âmbito brasileiro, 

sendo que essas modificações apontadas pelo Estado, interferem consideravelmente no campo 

educacional. 

 Compreendemos que na formação docente é fundamental conhecer como a prática 

consegue provocar o desenvolvimento e o aprendizado. Formar profissionais em diferentes 

áreas, requer do professor conhecimentos específicos da área, bem como competência dos 

processos pedagógicos, principal meio para a mediação dos saberes do professor e do aluno. 

Segundo Libâneo (1994, pg.88): 

 
O trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-

aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de 
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conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva 

entre o aluno e as matérias de estudo.  

 

 Percebemos, então uma relação entre dois acontecimentos do processo de ensino: a 

transmissão e compreensão entre os conteúdos proposto pelo professor, e a experiência social 

do aluno. Portando a ação pedagógica propõe inicialmente ao educador a mediação dos 

conhecimentos anteriormente adquirido e os atuais, envolvendo os alunos na construção e em 

uma nova forma de mediação dos saberes. 

 A formação do docente no ensino superior perpassa por diversas etapas e não tão menos 

importante a construção da identidade profissional adquirida no âmbito acadêmico, bem como 

nos espaços escolares e nos cursos de pós-graduação, compreendendo que não é pronta e 

acabada, mas que está em constante transformação. Para PIMENTA: 
Uma identidade profissional constrói-se com base na significação social da 

profissão; na revisão constante dos significados sociais da profissão; na 

revisão das tradições. Mas também na reafirmação das práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 

inovações porque são prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade, 

do confronto entre as teorias existentes, da construção de novas teorias. 

Constrói-se também pelo significado que cada professor, como ator e autor, 

confere à atividade docente do seu cotidiano com base em seus valores, seu 

modo de situar-se no mundo, suas histórias de vida, suas representações, seus 

saberes, suas angústias e seus anseios (PIMENTA, 1997, p.42). 

 

 Desse modo, a identidade profissional, se dá pelo processo reflexivo da prática dos 

professores formadores. Não deve ser considerada somente a partir de seus conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos, em sala de aula, como aluno. Considerando o saber social e 

cultural do docente. 

A formação de professores é dinâmica, já que está em constante movimento e 

desenvolvimento, sobretudo por levar em conta as experiências já vividas pelos alunos na sua 

jornada acadêmica. Sendo que, os estudantes/formadores precisam de eixos que norteiem à 

gestão da formação, isto é, planejamento, intervenções didáticas, sistematizações de atividades, 

avaliação e de aprendizagens. 

Segundo GADOTTI (1999: 2): 

 
O educador para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na posição de 

detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe tudo, 

reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais 

importante: o da vida. 

 

Portanto, podemos destacar que o aprender se torna interessante quando o docente se 

sente competente pelas atitudes e formas de motivação em sala de aula, pois, o prazer em 

aprender não é uma atividade que se desencadeia de forma espontânea, mas, de uma série de 

métodos desenvolvidos pelo professor em sala de aula. 

Consideramos que a teoria tem papel importante e norteador na ação pedagógica, no 

entanto não atua de forma isolada. Através dela é possível formar sujeitos críticos e reflexivos 

diante da formação docente no ensino superior. 

 
A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua 

transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar 

tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, 

tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere 

um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios 

materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável 

para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na 
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medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só 

existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de 

sua transformação. (VÁZQUEZ apud SAVIANI, 2003, p. 73) 

 

Sendo assim, é pela formação de sujeitos emancipados que a educação pode se destacar, 

provocando reflexões sobre a atividade prática que ocasiona medidas transformadoras na 

organização do processo educacional, reconhecendo que a teoria, além de seu poder formativo, 

capacita os docentes com variados pontos de vistas e ideais sobre a ação pedagógica. Os saberes 

técnicos se associam aos teóricos e se articulam, formando um conhecimento amplo da ação 

dos professores e da prática institucional.  

Para Veiga-Neto (p.4): 

 
(...) sem um esquema ou arcabouço teórico, isso que chamamos mundo das 

práticas – ou, simplesmente, práticas – não faz nenhum sentido e, assim, nem 

é mesmo observado ou visto e nem, muito menos medido ou registrado. 

Inversamente, se dá o mesmo: sem alguma experiência, algum acontecimento 

nisso que chamamos mundo das práticas, não há como pensar, formular ou 

desenvolver uma ou mais teorias. 

 

Diante disso, na prática docente é necessária avaliar todo o contexto da sala de aula, 

considerando os problemas que perpassam os muros da escola e que de alguma forma chegaram 

a sala de aula. Conhecer cada experiência de seus alunos, proporciona ao docente criar e inovar 

os métodos adotados pelo profissional. 

Portanto, as ações do docente precisam levar em conta todo o contexto que envolve a 

sala de aula, servindo, além de mediador do conhecimento e da aprendizagem, de motivador 

em todo o processo educativo. Além disso, suas experiências devem servir de exemplos que 

enriqueçam sua prática docente, levando em conta todas as suas construções e vivências 

anteriores a esse processo e que irão influenciar diretamente nas práticas pedagógicas. 

As instituições brasileiras de ensino superior, perpassa por um processo de 

reestruturação. O aumento da procura nos cursos de ensino superior para suprir as exigências 

do mercado de trabalho e as novas exigências da sociedade por profissionais cada vez mais 

qualificados vem se modificando ao longo dos anos. Os alunos ingressantes nesse novo 

contexto e a formação superior oferecida estão além do compreender do ato pedagógico como 

simples transmissão de conteúdo.  

Segundo Morosini (2000), podemos afirmar que: 

 
“(...) conforme o tipo de instituição de ensino superior em que o professor 

atua, sua docência sofrerá diferentes pressões. Se ele atua num grupo de 

pesquisa em uma universidade, provavelmente sua visão de docência terá um 

forte condicionante de investigação. Já se ele atua numa instituição isolada, 

num centro universitário, ou mesmo numa federação, sua visão de docência 

terá um forte condicionante de ensino sem pesquisa, ou, quando muito, do 

ensino com a pesquisa. A cultura da instituição e daí decorrente a política que 

ela desenvolve terão seus reflexos na docência universitária.” (p. 14). 

 

Considerando as ideias do autor, é necessário que exista uma relação entre a docência 

na universidade e a formação dos acadêmicos dando ênfase as licenciaturas, essas relações se 

tornam mais complexas, ou seja, os formadores estão formando novos formadores, isto é, 

professores formando novos professores.  

 

DESAFIOS E CONSTRUÇÕES DO SABER NO ENSINO SUPERIOR 
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Sabemos que no processo formativo no ensino superior, tanto o professor quanto o aluno 

sofrem diversas transformações. Indiscutivelmente, enfrentam etapas de construção de novas 

didáticas e os desafios da prática diante do ambiente educacional, bem como reflexão do 

processo educativo.  

 A construção do conhecimento concebe pelo estimulo do pensar, abrindo caminhos para 

a reflexão do saber, do aprender e do questionamento do processo formativo intelectual do 

profissional. Embora a modificação do saber possa exigir que o conhecimento seja 

frequentemente renovado, a escola possui a papel predominante na construção de sujeitos que 

reflitam e questione sobre o sistema educacional, e que sejam criativos na aquisição de novos 

saberes. 

Segundo Freire: 

 
[...] não existe ensinar sem aprender e com isso eu quero dizer mais do que 

diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de 

quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira 

que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento 

antes aprendido e, de outro, porque, observado a maneira como a curiosidade 

do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando, sem o que não o 

aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos. 

(FREIRE, 2001, p. 1). 

 

Corroborando com a reflexão do autor, reconhecemos que a aprendizagem não se limita 

em apenas apresentar métodos de ensino e de recursos tecnológicos, mas fazer com que os 

sujeitos envolvidos no processo de formação tenham uma interação com o meio, possibilitando 

o ensino-aprendizagem e a criticidade de cada um, bem como refletindo sobre a troca de saberes 

existente no espaços. 

Schön (2000): 

 
[...] é possível através da observação e da reflexão sobre nossas ações, 

fazermos uma descrição do saber tácito que está implícito nelas. Nossas 

descrições serão de diferentes tipos, dependendo de nossos propósitos e das 

linguagens disponíveis para essas descrições. Podemos fazer referência, por 

exemplo, às sequências de operações e procedimentos que executamos; aos 

indícios que observamos e às regras que seguimos; ou os valores, às 

estratégias e aos pressupostos que formam nossas "teorias da ação". (SCHÖN, 

2000, p. 31). 

 

Acreditar que o processo reflexivo da prática docente, não caracteriza tarefa simples, 

sendo que muitos docentes ainda têm concepções atrasadas em relação a própria prática, o que 

dificulta a transformação e reflexão crítica do próprio trabalho. Acreditam ainda que a teoria 

não embasa a prática cotidiana e que suas ações estão prontas. 

Contudo, sabemos que diante de muitas situações, a teoria explica a prática e as mais 

diversas possibilidades de compreensão do problema enfrentado. Entender que a teoria embasa 

a prática e a prática embasa a teoria, torna-se papel importante na aquisição de conhecimentos 

e facilita o processo de ensino aprendizagem tanto do professor quanto dos sujeitos atuantes no 

processo educativo. 

Por isso, pensar a deficiência dos cursos de licenciatura e como os docentes preparam o 

outro para incorporar um sistema, é preocupar-se com a valorização das universidades, bem 

como o espaço para pesquisas. O ensinar passou a ser deixado como prática secundaria e deu 

lugar a produção de conteúdos científicos, o que é exigido para manter o professor na 

instituição.  

Para Morosini (2000):  
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Encontramos exercendo a docência universitária, professores com formação 

didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem sua experiência 

profissional para a sala de aula; e, outros ainda, sem experiência profissional 

ou didática, oriundos de curso de especialização e/ou stricto sensu. O fator 

definidor da seleção de professores, até então, era a competência científica 

(p.11).  

 

 Portanto, os professores do ensino superior não possui uma identidade única, suas 

particularidades variam de acordo com a instituição onde exercem à docência, bem como na 

sua trajetória social e de formação profissional. Constitui-se ainda, pelo processo de aquisição 

do conhecimentos: os cursos de pós-graduação e ensinos voltados para as áreas especificas.  

 Sendo assim, acreditamos que a universidade constitui-se não apenas de uma lugar para 

formar agentes para atuar na sociedade, mas também para construir sujeitos críticos e reflexivos 

diante de suas práticas cotidianas. Para tal, o desempenho dos demais agentes formadores é de 

suma importância para o desenvolvimento social e individual de cada um. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Visto que a formação docente do ensino superior ainda possui diversos conflitos em 

relação a formação continuada, o presente artigo visa enaltecer as contribuições que a prática 

proporciona no processo educativo. Conhecendo como o papel do professor universitário é 

formado e como desenvolve técnicas de aperfeiçoamento da profissão. 

 Sabemos da grande pluralidade de saberes que o docente do ensino superior pode 

desenvolver para fortalecer os saberes específicos de cada área e os saberes pedagógicos. 

Constitui-se de uma formação de aperfeiçoamento que envolve a formação integral que exceda 

os limites da escola, atentando-se para as especificidades de cada área educacional. 

 Em diversos momentos de nossa pesquisa, percebemos que o acesso aos meios de 

formação continuada é de difícil acesso, tanto na rede pública como privada, principalmente 

porque estão separados da prática docente. Um dos fatores que dificulta o acesso aos programas 

de formação continuada é a falta de informação, tornando-se necessário aos meios de 

informação e formação continuada. 

 Diante disso, o processo de formação do docente no ensino superior não se limita apenas 

a academia, compreendendo que o mesmo necessita de uma continuação do ensino e da teoria 

estudada anteriormente. Porém, precisamos enfatizar que, a formação continuada não depende 

somente de professores e alunos. É de fundamental importância que o estado enquanto 

incentivador da pesquisa cientifica, propicie condições necessárias para ingressar em programa 

de pós graduação. 

A pesquisa nos mostrou ainda que os professores possuem carência de formação 

especifica didáticos pedagógicas e reconhecem a necessidade de formação continuada no que 

relaciona ao processo de ensino-aprendizagem, estratégias e metodologias que orientem novas 

práticas de ensino e desenvolvimento da aprendizagem, que viabilize a atuar de forma clara e 

competente. 
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RESUMO 

O presente trabalho faz parte das experiências vivenciadas em sala de aula através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do curso de Pedagogia no Campus de 

Assú/UERN. Para tanto, tem por objetivo refletir e reconhecer a prática pedagógica do 

professor mediante o ensino de matemática nas salas de aula dos anos iniciais, possibilitando 

um novo olhar acerca das estratégias para as aulas de matemática. Assim, propomos nas 

atividades por meio do Pibid, o uso de elementos criativos que nasça não da proposição de 

estratégias inéditas, mas do próprio espaço e ou cotidiano da sala de aula. Assim, adotamos 

nesse trabalho, como nas nossas vivencias no Pibid, o conceito de criatividade desenvolvido 

por MITJANS MARTINEZ (2014), e buscamos construir uma discussão teórica sobre o ensino 

de matemática a partir da BNCC de modo a possibilitarmos uma reflexão sobre os objetos de 

conhecimentos, o direito de aprender e a proposta pedagógica estabelecida para o ensino de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF). A discussão aqui proposta 

aconteceu e vem acontecendo em uma turma do 2º ano dos anos iniciais do EF, onde foram 

realizadas diversas atividades voltadas para o ensino e aprendizagem da matemática. Nas 

atividades realizadas, identificamos e percebemos a necessidade da existência de práticas mais 

criativas e significativas para que o aluno desenvolva o conhecimento matemático.   

 

Palavras-chaves: Pibid. Ensino de matemática. Criatividade 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com o intuito de pensarmos juntos e construir reflexões valorativas acerca do ensino 

da matemática é que buscarmos ao decorrer deste trabalho, dialogar de que forma o uso de 

elementos criativos na aula de matemática poderá vir a contribuir para o ensino-aprendizagem 

da criança e a construção de seu conhecimento matemático.  Assim, esta pesquisa faz parte das 

experiências vivenciadas em sala de aula, mas diretamente nas aulas de matemática, por meio 

do Programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). Temos por 

objetivo refletir e reconhecer a prática pedagógica do professor mediante o ensino de 

matemática nas salas de aula dos anos iniciais, possibilitando um novo olhar acerca das 

estratégias para as aulas de matemática e contribuir de forma significativa com a construção do 

conhecimento matemático das crianças, através do uso da Criatividade. 

Assim, através do desenvolvimento das atividades criativas expostas em nossa 

pesquisa, buscamos contribuir com o processo de formação dos professores e com o ensino 

aprendizagem dos alunos mediante a construção do conhecimento matemático que atuam nos 

anos inicias do Ensino Fundamental, mais precisamente no 2 ano. De modo que tais ações 

possibilite uma reflexão e um reconhecimento de praticas pedagógicas, como também a 

necessidade de refletir sobre a construção de um ser/fazer docente criativo. 

A partir de nosso objetivo de pesquisa, como já apresentado neste, realizamos na escola 

momentos de observação, e após desenvolvemos atividades criativas, que nos possibilitasse 

refletir  sobre as práticas desenvolvidas pela professora titular, a fim de nos nortear, e trazer 
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reconhecimento ao processo de construção do conhecimento matemático nas aulas de ensino 

da matemática. 

Para contribuir com nossa pesquisa, as discussões tecidas trazem embasamentos 

teóricos desenvolvidos nos estudos de Mitjáns Martinez (1997), González Rey (1997), Priscila 

Monteiro (2010) além de outros documentos legais que possibilitam a discussão sobre o 

processo de construção do conhecimento matemático nas aulas de matemática e o uso da 

criatividade. 

Na perspectiva de Martinez (1997) sobre criatividade é que nossa pesquisa procura 

compreender refletir a prática do professor e a realização das atividades propostas mediante o 

ensino-aprendizagem do aluno na aula de matemática. Criatividade essa, no qual, o foco da 

ação criativa, não está apenas no produto, e sim no processo da ação.  

Trabalhar a criatividade no processo de construção do conhecimento matemático é 

olhar para a singularidade do outro e compreender a necessidade da busca criativa, de modo 

que, essa busca contribua para o desenvolvimento do aluno, tanto no âmbito escolar, quanto no 

meio onde ele vive. A criatividade se torna importante, quando ela ultrapassa e possibilita a 

construção das relações entre os sujeitos em sua subjetividade social e individual, como também 

respeita todo o processo de maturação que a criança necessita para desenvolver tal compreensão 

matemática. 

De acordo com Martinez (2011, p. 122) trabalhar com criatividade refere-se “as formas 

de realização deste que representa algum tipo de novidade e que resultam valiosas de alguma 

forma para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno”. Ou seja, segundo Martinez (2011) 

uma ação para ser criativa não precisa ter o real sentido de novo, mas sim, uma novidade valiosa 

que venha resultar e trazer significado para um determinado contexto.  

É a partir desse contexto, que nossa pesquisa sobre o uso da criatividade no ensino da 

matemática, enfatiza que a o processo de construção do conhecimento matemático do aluno se 

dar através de uma pratica criativa, proposta pelo professor pesquisador que busca 

reconstruções diárias para seu fazer docente através de um trabalho pedagógico capaz de 

exercer um valor significativo ao ensino-aprendizagem e ao desenvolvimento social e 

individual do aluno. 

 

A CRIATIVIDADE COMO CAMINHO PARA O CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

 

Trabalhar matemática hoje é um dos maiores desafios do professor da Educação 

Básica, ressignificar o conhecimento matemático ultrapassado é de certo modo um desafio, 

quando os alunos já estabelecem uma certa repulsa acerca da disciplina.  

Para pensarmos em trabalhar matemática nos anos iniciais se é necessário 

compreender a importância do conhecimento matemático na Educação Infantil, que por muitas 

vezes é realizado de forma inadequada, como se a criança não estivesse preparada para receber 

tal conhecimento.  

Observamos, portanto, que quase metade das crianças não reconhece alguns números, 

dificultando assim, a aprendizagem dos conhecimentos seguintes. Defendemos então, que 

trabalhar o conhecimento matemático na educação infantil é de suma importância para a 

continuação da aprendizagem da criança no Ensino Fundamental. 

Para Priscila Monteiro (2010, p. 15), é importante:  

 
[...] tratarmos da necessidade de incluir na Educação Infantil o ensino de certos 

conhecimentos matemáticos que se articulem com os conhecimentos que as 

crianças possuem e permitam ampliá-los. Desde pequenas, as crianças podem 

ir construindo ideias sobre o que é a matemática, sobre como se faz 

matemática e sobre si mesmas fazendo matemática.  
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Ou seja, permitir a criança a articulação de conhecimentos matemáticos na Educação 

infantil, possibilitará a mesma uma aprendizagem de mais significados no Ensino Fundamental, 

pois suas hipóteses já foram, de certa forma, construídas antecipadamente. Se é necessário 

também compreender o processo de maturação de cada criança, passar para um novo ciclo, 

conhecer novos conhecimentos sem construções prévias, requer um olhar mais profundo e 

subjetivo a sua aprendizagem.  

Dessa forma, levando em consideração as práticas ultrapassadas diárias de professores 

para ensinar matemática, que vimos na criatividade uma porta para novos significados de como 

ensinar e aprender matemática, de modo que, a criança articule, amplie, reflita, signifique e 

sinta prazer em estudá-la.  

A necessidade de ressiginificar saberes é fundamental para a construção/reconstrução 

de uma prática pedagógica capaz de centralizar na criatividade possíveis soluções para despertar 

nos alunos novos olhares acerca da importância de estudar matemática.  

Compreendemos a criatividade como elemento fundante para a construção de um 

conhecimento significativo e de qualidade. Criatividade essa, não compreendida como a 

existência de recursos inovadores, mas como elementos que possibilite a aprendizagem da 

criança mediante o conhecimento matemático. Assim, o conceito de criatividade, que 

discutimos em nossa pesquisa, não se refere a atividades inovadoras, mas ao que se refere a 

uma ação docente que produz algo novo e valioso dentro de um determinado contexto sócio 

cultural e histórico. Daí compreendermos que a ação desenvolvida pelos professores, nasce ou 

se produz a partir da construção subjetiva do professor, do reconhecimento da necessidade de 

uma nova forma de ensinar matemática, como ele ver o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos e suas reflexões acerca de sua práxis educativa. Por esta razão, que usamos da 

criatividade em todas as nossas intervenções em sala de aula, na aula de matemática. 

Mitáns Martínez (2014, p. 92) destaca que a criatividade no trabalho pedagógico: 
[...] radica na mudança de representação do que é uma sala de aula: a 

capacidade de enxergá-la como integrada por sujeitos diferentes com 

configurações subjetivas diferentes que exercem o processo e aprender de 

forma também diferente. O conceito de “turma”, sem pretender subtrair a 

importância dos processos grupais que podem favorecer significativamente os 

processos de aprendizagens e desenvolvimento, que coexistir com a visão da 

diversidade, das individualidades, passo inicial para procurar estratégias de 

aprendizagem e desenvolvimentos efetivos.  

 

Ou seja, para Martínez, é necessário observar que na sala de aula existem sujeitos 

diferentes, como subjetividades diferentes, e que passam por processos de aprendizagens 

diferentes. Para trabalhar com a criatividade, precisa-se reconhecer que ela começa nas 

observações, nas sondagens, nas teorias, nos estudos, ou seja, antecede a prática-ação da 

atividade criativa. 

Temos, portanto, a criatividade como uma possível solução para reconstruir junto com 

as crianças um novo conceito acerca da matemática. Jogos, brincadeiras, dinâmicas, estimula 

nas crianças vontades e prazeres de conhecer e aprender mais sobre tais conhecimentos. 

Reconhecer que o número, não é apenas o número, trazer significados aos cálculos e aos 

conhecimentos da área fara com que a criança desenvolva aprendizagens significativas, capazes 

de contribuir não apenas em sua formação, mas em sua vida em sociedade.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais, deve-se:  

 
[...] retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e 

espaço, e também as experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para 

iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades 

matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à 

aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar de sua 
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importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar, à 

realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cálculos 

mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e, ainda, para decidir quando 

é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo. Portanto, a BNCC 

orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em Matemática está 

intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de 

significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os 

significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem 

entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os 

diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas 

quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas 

eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a 

compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais 

precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à sistematização, 

para que se inicie um processo de formalização. (2010, p. 276). 

 

Como podemos observar a Base estabelece conhecimentos, competências e 

habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. 

Dessa forma, suas orientações são precisas quando tratamos de contextualizar o ensino de 

matemática, trazer significados ao conhecimento e principalmente trabalhar com recursos 

didáticos que possibilitem melhor compreensão e utilização das noções matemáticas, voltando-

se assim à criatividade. 

Um jogo, uma brincadeira, uma dinâmica, entre outros, são recursos criativos capazes 

de contribuir e dá melhor significado ao ensino de matemática. Tais materiais precisam ser 

braço direito do professor e está integrados as diversas situações-problemas que porventura 

venham a aparecer na sala de aula.  

Sendo assim, é nesse contexto que trabalhamos criatividade como passaporte de 

desenvolvimento e aprendizado das crianças mediante a compreensão e significados ao ensino 

de matemática, na busca insaciável pela reconstrução das práticas ultrapassadas e dos conceitos 

da mesma de modo que, as subjetividades do professor e aluno, seus processos de 

aprendizagens, de maturação, sejam respeitadas, afim de incentivar reflexões acerca da prática 

pedagógica do professor e ampliação e sistematização do conhecimento matemático das 

crianças de forma criativa. 

 

ENFOQUE METODOLOGICO DA PESQUISA 

 

A pesquisa vem sendo realizada em uma escola da rede municipal de ensino do 

município de Assú/RN, com alunos da 2° serie dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 

modo a contribuir para com o processo de aprendizagem destes no que diz respeito ao 

conhecimento matemático. 

A escolha por esse espaço para a realização da pesquisa, se dá por ser o lócus das 

atividades formativas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

programa qual participamos como bolsistas, como também, por observar a constante 

dificuldade das crianças em reconhecer os números, e em fazer pequenos cálculos matemáticos.  

Para a realização desse estudo, metodologicamente recorreremos a Epistemologia 

Qualitativa desenvolvida por Gonzalez Rey (1997), modelo de pesquisa que rompe com alguns 

modelos tradicionais de pesquisa, permitindo a identificação de questões outras presentes nas 

dimensões subjetivas dos alunos no campo de aprendizagem, que venha a interferir ou 

contribuir para o desenvolvimento/percepção do conhecimento matemático.  

Nessa perspectiva metodológica, o pesquisador está diretamente envolvido na 

pesquisa, se torna um ser completamente ativo, capaz de fazer aproximações e distanciamentos 

a partir das atividades e discussões realizados em sala acerca do tema em questão. Na 

epistemologia qualitativa, o pesquisador também é criativo, pois a mesma nos permite uma 
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aproximação com o nosso objeto de estudo, e é por meio desta que alcançamos os possíveis 

resultados da pesquisa, como também, possibilidades de, através da criatividade desenvolver 

atividades matemáticas, que venham a contribuir com o conhecimento matemático das crianças.  

Para González Rey (1997), a Epistemologia qualitativa se sustenta em três princípios 

fundamentais para a produção do conhecimento, no qual estão intrinsicamente relacionados. O 

primeiro princípio refere-se ao caráter construtivo interpretativo do conhecimento, onde o 

conhecimento é construído de acordo com as interpretações do pesquisador perante as 

informações obtidas no decorrer da pesquisa, a partir de suas concepções teóricas. O segundo 

princípio refere-se ao caráter interativo do processo de produção de conhecimento, no qual diz 

respeito ao processo dialógico entre o pesquisador e o pesquisado, tornando os participantes 

sujeitos ativos da pesquisa. No terceiro princípio, é destacada a singularidade como o espaço 

legitimo para a formação de conhecimento, onde acreditamos que aceitar o sujeito como 

singular é o elemento básico para a construção de conhecimento, compreendo-o assim, como 

um ser único e diferenciado.  

Considerando a singularidade do sujeito como elemento básico para a construção de 

conhecimento matemático, onde se caracteriza a Epistemologia qualitativa, adotaremos uma 

metodologia capaz de articular a construção de uma prática teórica sobre a prática pedagógica 

criativa e significativa do professor e sua relação entre as experiências do PIBID vividas no 

espaço de formação e em sua sala de aula de ensino regular, temos portanto, como metodologia 

base de nossa pesquisa a Pesquisa-ação.  

De acordo com Thiollent (2011, p. 20): 

 
[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo e participativo.  

 

Ou seja, para Thiollent a pesquisa-ação é capaz de unir o pesquisador e o pesquisado 

de forma subjetiva, de modo que, essa união venha a atingir um real sentimento de cooperação, 

colaborando assim, grandemente para a finalidade da pesquisa.  

A fim de despertar nos alunos uma aprendizagem prazerosa acerca do conhecimento 

matemático, que partimos para a realização de atividades pedagógicas criativas que despertem 

interesse em aprender matemática. Assim como Thiollent ressalta, trabalhamos com o coletivo 

e em constante participação e cooperação com o nosso objeto de estudo.   

Os possíveis resultados que tecemos até o dado momento, nos possibilita enxergar uma 

real dificuldade do professor mediador em trabalhar matemática de forma criativa e prazerosa, 

detendo-se apenas aos livros didáticos e práticas ditas ultrapassadas.  

 

ALGUNS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os possíveis resultados que tecemos até o dado momento, nos possibilita enxergar uma 

real dificuldade do professor mediador em trabalhar matemática de forma criativa e prazerosa, 

detendo-se apenas aos livros didáticos e práticas ditas ultrapassadas que distanciam as crianças 

do mundo e letramento matemático. 

A partir dos estudos teóricos que vem sendo realizado nos encontros na universidade 

com nosso coordenador do Programa, percebemos nas falas dos professores envolvidos em 

nossa pesquisa, a ausência de uma formação teórica mais solida que contribua para uma 

reconstrução sobre a compreensão do ensino da matemática e o processo de construção do 

conhecimento matemático que a crianças passa. 

Como já foi exposto em nossa pesquisa, as crianças, em sua maioria, veem o ensino 

da matemática como uma disciplina de práticas ultrapassada, mecanizada, e sem nenhum 
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sentido para sua realidade. É necessário envolver o aluno no conhecimento, trazer significados 

ao que se está aprendendo, de modo que, essas crianças não se distanciem do processo de 

construção do conhecimento matemático, mas sim, possibilite o desenvolvimento do mesmo, 

respeitando sua maturação. 

É necessário compreender o desenvolvimento profissional do professor como um 

processo amplo, dinâmico, flexível, completo, e que se caracteriza por diferentes etapas pessoas 

e coletivas de construção profissional. Com isso, reconhecer a subjetividade do professor e sua 

construção diária e inacabada, é de certa forma, contribuir para seu crescimento profissional e 

pessoal. 

Dessa forma, precisa-se de uma ação criativa na prática pedagógica do professor, um 

reconhecimento de que aprender é uma responsabilidade para toda a vida, e que o professor é o 

principal agente estimulador de mudanças dentro de uma sala de aula, sendo assim, um 

professor criativo estimula diariamente o desenvolvimento social e individual do aluno de modo 

que, o mesmo venha a atuar de forma ativa na sociedade e que seu conhecimento matemático 

seja construído de forma prazerosa e significativa. 

No momento das atividades era perceptível a interação e participação dos alunos. Eles 

conseguiam fazer relações diretas com seus cotidianos quando o conteúdo era abordado através 

do jogo, da brincadeira ou da dinâmica. 

Dessa forma, reconhecemos que as aprendizagens cognitivas, a leitura de mundo e a 

construção do conhecimento matemático se torna mais qualitativa quando se busca trabalhar 

por meio daquilo que se torne interessante para os alunos. Compreender a importância da 

criatividade no momento em que estamos planejando as atividades, refletir suas significações e 

efetivá-la em sala de aula é fundamental. 

Com nossas observações, percebemos que a partir de nossas atividades propostas para 

a sala de aula, a professora despertou em si, a necessidade de mudança, reconhecendo a prática 

criativa como um caminho mais significativo para a  aprendizagem das crianças no ensino da 

matemática, dessa forma, vem trazendo sempre novas estratégias de expor o conteúdo abordo, 

através do jogo, dinâmica ou brincadeira.  

É de extrema importância pensar as atividades no momento do planejamento e está 

atento as flexibilizações, de modo que, a atividade atribuída para aquele contexto contemple o 

aluno com o conhecimento matemático já desenvolvido, como também aquele que esta no 

processo, e para que isso venha a acontecer, é preciso que o professor reflita sobre sua prática 

pedagógica.  

Sendo assim, as informações construídas e em andamento dessas experiências que o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), nos possibilitou compreender 

a necessidade de uma ação criativa na prática pedagógica desenvolvida pelos professores, sendo 

essa uma das maiores dificuldades que diagnosticamos em sala, pois as aprendizagens das 

crianças a partir do jogo, da brincadeira, ou de outro instrumento criativo foram significativas 

e atribuíram qualidades valorativas ao ensino da matemática, fazendo com que este se tornasse 

mais prazeroso e significativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendemos até então em nossa pesquisa, a necessidade de uma formação teórica 

e prática sobre as metodologias adotadas no processo de construção do conhecimento 

matemático nos alunos do EF anos iniciais, como também, o reconhecimento da necessidade 

de trabalhar esse conhecimento na Educação Infantil de forma valorizada. 

Esperamos, portanto, contribuir e possibilitar aos alunos envolvidos um 

reconhecimento do mundo matemático, onde o processo de aprendizagem seja capaz de 

despertar neles noções qualitativas e significativas acerca da importância da disciplina em 

questão neste trabalho. 
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Reconhecer o processo de maturação da criança é de extrema importância, mas negar 

a ela o desenvolvimento da construção desse conhecimento é negar-lhe um direito atribuído 

pelos documentos que nos norteiam. Por esta razão, precisamos compreender que é na 

Educação Infantil que a criança começa essa construção, e que se ela trouxer para o EF uma 

bagagem prévia de conhecimentos, o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos mais 

sistematizados vão ter um melhor reconhecimento e participação na aprendizagem da criança. 

Concluímos, portanto, que ao usarmos a criatividade na construção do conhecimento 

matemático contribuiu  para um desenvolvimento amplo, de qualidade, significados e 

reconhecimento de sentidos que antes não eram enxergados pelos alunos envolvidos no 

programa (PIBID). Eles começaram então a encontrar sentido para estudar matemática. 
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RESUMO  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) proporciona aos estudantes 

de cursos de licenciatura aprendizagens significantes no seu processo de formação inicial. 

Possibilita aos seus participantes observarem e conciliarem a prática e teoria através do seu 

contato com a sala de aula de forma supervisionada. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar reflexões sobre experiências vivenciadas em uma turma de 5º ano do Ensino 

Fundamental, espaço onde acontecem as atividades de iniciação a docência (Pibid), 

evidenciando contribuições significativas na formação docente inicial de alunos de graduação 

e professores supervisores. Destacamos a importância das experiências no PIBID, valorizando 

as aprendizagens mútuas com os alunos e professora/o ao executar as atividades proposta pelo 

programa. O referencial teórico situa-se em Freire (2016), Nóvoa (2002) e Candau (2012). A 

proposta metodológica pauta-se nas observações e analise de atividades produzidas em sala 

junto com os alunos e professora supervisora. Os resultados em aberto evidenciam a 

importância do planejamento para a realização das atividades, salientando as estratégias de 

planejamento como fundamental no processo de ensino-aprendizagem refletindo na nossa 

formação seja como futuros professores quanto na nossa formação pessoal.   

 

Palavras-chave: PIBID. Formação docente inicial. Aprendizagens significativas. 

Planejamento de atividades.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho é fruto de nossas vivências que vem acontecendo durante as atividades do 

PIBID/Pedagogia do Campus de Assu. Para tanto, as atividades nos motivaram a fazer uma 

reflexão sobre contribuições que vêm sendo oferecidos pelo PIBID a nossa formação inicial. 

 Tomamos como base para fazermos nossas reflexões sobre experiências vivenciadas 

em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamenta a proposta de Freire(2016) em adquirir uma  

reflexão crítica sobre a prática tornando-se uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual 

a teoria pode ir virando blá blá blá e a prática, ativismo.   

Novoa(2002) ressalta a troca de experiência e a partilha de saberes fatores que consolidam os 

espaços de formação mútua, no qual  cada professor é chamado a desempenhar ao mesmo tempo 

o papel de formador e de formando.  

Na questão de planejamento das atividades realizadas em sala de aula junto com os 

alunos e a professora supervisora destacamos Candau (2012) enfatizando a importância da 

análise da didática na formação de educadores, no qual o processo ensino-aprendizagem 

consiste nas dimensões humana, técnica e político-social.  

  Compreendemos que o ensinar vai além de técnicas, visto que o ambiente escolar está repleto 

de culturas, empatia, afetividade. É nessa multidimensionalidade que se articula o ensino-

aprendizagem. 

 O presente trabalho objetiva apresentar reflexões sobre experiências vivenciadas em 

uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, espaço onde acontecem as atividades de iniciação 
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a docência, evidenciando contribuições significativas na formação docente inicial de alunos de 

graduação e professores supervisores. Destacamos a importância das experiências no PIBID, 

valorizando as aprendizagens mútuas com os alunos e professora/o ao executar as atividades 

proposta pelo programa.  

Para a produção deste trabalho fizemos aporte aos princípios da pesquisa qualitativa, 

por ela oferecer os meios para uma reflexão que possibilite compreender a prática educativa 

como uma ação articulada com o processo formativo dos professores. Assim, também 

utilizamos outros instrumentos para a reflexão como: Observações e analise de atividades 

produzidas em sala junto com os alunos e professora supervisora do 5º ano. 

Os nossos resultados em aberto evidenciam a importância do planejamento para a 

realização das atividades, salientando as estratégias de planejamento como fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem contribuindo na nossa formação seja como futuros 

professores quanto na nossa formação pessoal.   

  O trabalho se organiza em duas seções, além dessa introdução e as considerações finais 

em aberto. Nas seções a seguir objetivamos refletir sobre a importância do PIBID na formação 

inicial docente e relatar aprendizagens significativas das experiências vividas na sala de aula do 

5º ano. 

 

A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 

 

O PIBID promove a interação de alunos dos cursos de licenciatura e escolas 

possibilitando aos seus participantes fazerem suas observações e compartilharem experiências 

de modo a conciliarem a prática e teoria através do seu contato com a sala de aula  no inicio do 

curso.  

As articulações entre universidade pública com escolas de Ensino Fundamental 

propiciam aos alunos do curso de licenciatura um olhar de como se dar o fazer e o ser professor/a 

em sala de aula.  As experiências entre teoria/prática ao elaborar projetos e atividades junto com 

os seus pares e os professores favorece assim a qualidade da formação inicial dos estudantes 

dos cursos de licenciatura. 

Os pibidianos tem a oportunidade de ver as relações dos alunos e professores, 

professores e gestão compreendendo o cotidiano escolar, possibilitando pensar maneiras e 

caminhos de ser e se fazer professores/as. 

 
O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso do 

fogão, como acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, a chama, 

como lidar com certos riscos mesmo remotos de incêndio, como harmonizar 

os diferentes temperos numa síntese gostosa e atraente. A prática de cozinhar 

vai preparando o novato, ratificando alguns daqueles saberes, retificando 

outros, e vai possibilitando que ele vire cozinheiro. A prática de velejar coloca 

a necessidade de saberes fundantes como o do domínio do barco, das partes 

que o compõem e da função de cada uma delas, como o conhecimento dos 

ventos, de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, 

o papel do motor e da combinação entre motor e velas. Na prática de velejar 

se confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes. (FREIRE, 2016, 

PP. 23-24) 

 

  O ensinar pode ser compreendido no ato de cozinhar e de velejar. O PIBID nos  

proporciona a oportunidade de refletir sobre as práticas e assim vamos adquirindo formas para 

equilibrar os empasses que surgirem.  Adquirindo saberes fundantes para a nossa formação 

formulando e reformulando nossas práticas ampliando-as dia a dia junto com toda instituição 

escolar. 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID contribui de forma 

significativa na formação inicial docente dos seus participantes. Oportunizam aos pibidianos 
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experiências, vivências no âmbito escolar logo no inicio do curso de licenciatura permitindo-

lhes uma reflexão do vim a ser professor.    

Nóvoa (2002, p.41) Admiti que a supervisão na formação estabeleça o espaço de 

transição entre a formação inicial e o exercício profissional, o PIBID permite aos pibidianos 

adentrar no âmbito escolar logo no inicio do curso de licenciatura com a supervisão de 

professores, ou seja, a supervisão na formação inicial assegura os alunos direcionamento e 

instruções ao estar na escola, dando-lhes mais segurança na hora de planejar projetos e 

atividades ao receber instruções dos professores.  

O contato com a sala de aula  antes dos estágios é bastante enriquecedor para o aluno de 

licenciatura dando-lhes a oportunidade de relacionar teoria/prática sendo um referencial a mais 

na formação de quem faz parte do PIBID.  

Freire(2016 p.17) “Ensinar não é apenas transferir conhecimento e conteúdo, nem 

formar e a ação pela qual um sujeito criador da forma, estilo ou alma a um corpo indeciso ou 

acomodado.” Em sua citação Freire nos faz refletir que ensinar não e apenas transferir 

conhecimentos e conteúdos, mas as interações com os alunos e os demais professores nos 

oportunizam aprendizagens significativas e através das nossas vivências no PIBID nós promove 

estes conhecimentos no inicio da nossa formação.  

Nóvoa (2002, p.36) “o professor tem que possuir certo saberes, mas sobre tudo tem que os 

compreender de modo a poder intervir sobre eles, desestruturando-os e reorganizando-os”. 

Nessa perspectiva o PIBID nos proporciona refletirmos sobre a teoria e a prática, vamos 

adquirindo experiência em sala de aula no retorno dos alunos sejam eles positivos ou negativos, 

nos acontecimentos previstos e imprevistos. 

Diante de nossas experiências e vivências na sala do 5º ano, percebemos que a cada dia 

vamos adquirindo mais saberes pertinente ao saber docente. Seguindo a ideia de Tardif (2002, 

p. 57) onde ele diz que “o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, modifica também, 

sempre com o passar do tempo, o seu saber trabalhar”. 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência nos proporciona a possibilidade de 

refletirmos sobre a prática/teoria sendo um diferencial a mais na nossa formação.  

 
A reflexão na ação, permitindo a reflexão sobre ações passadas, pode se 

projetar no futuro como novas práticas. Esse movimento, que, espera-se, 

aconteça após a aula do professor reflexivo[...] Esse tipo de reflexão leva o 

professor a desenvolver novos raciocínios, novas formas de pensar, de 

compreender, de agir e equacionar problemas. Tais noções de reflexão 

apresentadas têm lugar na prática docente, no mundo real, que permite fazer 

experiências, cometer erros, conscientizar-se dos mesmos e tentar novamente, 

de outro modo. (FONTANA, FÁVERO, 2013, P.4). 

 

Durante o PIBID vamos nós descobrindo, redescobrindo nas nossas ações em sala de 

aula, no mundo real, onde podemos nos conscientizar diante dos erros e acertos e tentarmos 

novamente, como citam os autores essas novas práticas serão projetadas no futuro. 

 

RELATANDO AS EXPERIÊNCIAS DA SALA DE AULA 

 

 Através do projeto “Somos o que comemos”  que propôs como objetivos orientar os 

alunos a adquirirem hábitos alimentares saudáveis, estimular a curiosidade dos alunos de 

pesquisarem sobre os alimentos que consomem e promover uma reflexão acerca dos alimentos 

saudáveis e não saudáveis.  

Começamos a planejar atividades relacionadas ao tema escolhido pelos alunos 

pibidianos/as junto com a professora supervisora. Descobrimos o quanto é difícil planejar 

atividades de modo a despertar o interesse de toda uma turma. Durante o período de 

observações, constatamos as diversidades da turma onde uns sabem ler e escrever, os que 
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querem fazer as atividades, assim como existem os que ainda têm dificuldades com a leitura e 

a escrita e os que não se interessam por certo tipo de atividade.   

Ressaltamos a importância do planejamento, de conhecer o aluno para se pensar em 

atividades que venham de encontro com o interesse dele naquele momento, nos proporcionou 

momentos de reflexões sobre nossas práticas para melhora-la, modifica-la de maneira que 

contribua para o aprendizado dos alunos. 

As observações foram o ponto norteador para o planejamento das atividades. Durante 

os planejamentos surgiram questões tais como: Como fazer? O que fazer? Para que fazer? e 

Para quem fazer? Com algumas orientações da professora supervisora conseguimos planejar 

atividades que fossem interessantes para a turma e que contribuíssem para atingir os objetivos 

do tema do projeto. A heterogeneidade da sala e a nossa inexperiência dificultaram o 

planejamento e a realização das atividades. 

 Diante das atividades que planejamos para realizar com a turma, recebemos retorno, 

diríamos que foram bastante gratificantes. Mas ocorreram casos em que os alunos não 

atenderam as nossas expectativas. Fomos surpreendidos por alguns alunos ao fazer a mais do 

que as atividades propunham, como tiveram os que não manifestaram interesse algum.  

No tocante a realização das atividades na sala do 5º ano, elas nos proporcionaram 

momentos de reflexões sobre planejamento das atividades, na forma de como iriamos 

aplicarmos. Não poderíamos deixar de falar nas nossas expectativas, dos questionamentos que 

fazíamos sobre como iriamos proceder para realizar as atividades, de refletirmos sobre nossas 

ações dentro da sala de aula. 

Ao planejarmos as atividades criamos expectativas no qual toda a turma venha interagir, 

mas caso isso não aconteça, não é motivos para ficarmos triste, mas sim, serve para repensamos 

e refletirmos sobre os nossos planejamentos na elaboração das atividades. A ação de refletir 

sobre nossas ações ajudaram a identificarmos os motivos que aconteceram para não atingirmos 

o nosso objetivo com aquela atividade, nos auxiliando nossas futuras ações.  

Fontana e Fávero (2013) evidenciam a importância de ser reflexivo nas nossas práticas, 

esse fazer reflexivo possibilita ao professor formas de vencer as dificuldades que tem a sala de 

aula. 

 
Nesse espaço que exige tamanha agilidade e competência dos profissionais, 

insere-se a docência, atividade que necessita de constante questionamento e 

reformulação para se adequar às exigências e atender às necessidades do 

aluno, tornando-se uma atividade satisfatória não só para os educandos, mas, 

sobretudo, para quem a desempenha. (FONTANA, FÁVERO, 2013, P.1). 

 

A partir do momento que começamos a questionar nossas atitudes frente aos imprevistos 

que surgem na sala de aula nos impulsionou a buscar novos saberes para lidar com os 

acontecimentos inesperados que acontecem na sala de aula. 

Tardif (2002) da ênfase a experiência como fundamental para adquirir saberes inerente 

a profissão.  

 
Os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos 

professores, não se limitam aos conteúdos bem circunscritos que dependem 

de um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande diversidade 

de objetos, de questões, de problemas que estão todos relacionados com seu 

trabalho. Além, disso não corresponde, ou pelo menos muito pouco, aos 

conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzido pela pesquisa na 

área da Educação: para os professores da profissão, a experiência de trabalho 

parece ser a fonte privilegiada do seu saber-ensinar. (TARDIF, 2002, p. 61). 

 

Estamos formando nossa identidade profissional e nossas experiências vivenciadas no 

PIBID aprimoram desde os primeiros anos da nossa formação a nossa identidade docente. Cabe 
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a nós atentarmos para esses detalhes e irmos adquirindo os saberes necessários com o intuito 

de compreender e intervir, construindo e reconstruindo saberes que iram nos auxiliar quando 

estivermos atuando em sala de aula.  

A todas essas vivências e experiências na sala do 5º ano nos ajudaram na nossa formação 

profissional quando, os saberes docentes não ocorrem sozinho, mas em conjunto nas interações 

com os outros, através das relações em sala tanto com a professora, quanto com estagiário, os 

alunos e instituição. A reflexão sobre o fazer, sobre nossas ações contribuem para a o nosso 

desenvolvimento profissional quanto pessoal. 

Segundo Pimenta (2005) ela entende que a identidade profissional se constrói em 

processos constantes e continuo, mas que:  

 
Se constrói, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e 

autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, 

de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida o ser professor.( PIMENTA, 2005, P. 12). 

 

Iluminados por uma fala de Brandão (2012, p.58) [...] a prática exige “soluções 

imediatas” para “levar ou manter o barco” pelos “mares turbulentos”.  As atividades planejadas 

muitas vezes tomaram rumos diferentes na prática, tivemos que buscar soluções imediatas para 

manter o foco das atividades, então percebemos a importância da flexibilidade na realização 

das atividades. Tomamos o cuidado para planejarmos as nossas atividades levando em conta o 

contexto social de cada aluno que compõem a turma do 5° ano.  

Candau(2012, p.23) nos mostra a necessidade de uma reflexão crítica nas nossas práticas 

pedagógica para que de fato o ensino venha ser deveras eficiente.  
 

Formar educador, em síntese, é, ao meu ver, não deverá ser uma imposição 

autoritária e sim um modo de auxiliar o sujeito a adquirir uma atitude crítica 

frente ao mundo que o habilite a agir juntos a outros seres humanos num 

processo efetivamente educativo. (CANDAU, 2016, p.). 

 

A professora supervisora que nos acompanha na sala também nos deixa a suas 

contribuições na nossa formação inicial. Na sua relação com os alunos, na sua didática de forma 

dinâmica com seus alunos, levando em conta sua cultura, religião e etc. A professora traz uma 

proposta com aulas que visam o trabalho em equipe, além de trabalhos individuais. 

O professor não é só um reprodutor de conteúdos ele desempenha o papel de tornar o 

aluno crítico no mundo, isso é notado entre a relação como os outros alunos, que também tem 

sua singularidade. O professor não deve ser autoritário em sala de aula ele deve auxiliar o aluno 

a pensar, a refletir para serem sujeitos críticos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PIBID proporcionou vivências e experiências no cotidiano escolar, fez nos adentrar 

dentro de uma instituição escolar, que até então nosso olhar era só de aluno. Ao entrarmos com 

o olhar de futuros professor o cenário mudou, constatamos que professor/a vai além do sujeito 

que passa conteúdo, que encaminha tarefa para casa. Percebemos o tamanho do papel de um 

professor/a. Compreender a dimensão desse papel a teoria por si só não consegue explicar, mas 

na prática, percebemos a maestria que o professor/a tem. 

A sala de aula é palco de atos esperados e inesperados, por ser composta de sujeitos 

singulares, e diante de tantas singularidades o professor/a tem que interpretar, planejar, 

replanejar suas ações para atingir de fato o seu papel como sujeito produtor de saber.   

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência nos fez refletir sobre a prática 

docente, nos aproximou da realidade escolar.  
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Evidenciamos a importância do planejamento para a realização das atividades, salientando as 

estratégias de planejamento as interações como fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem refletindo na nossa formação seja como futuros professores quanto na nossa 

formação pessoal. 

Como cita Luckesi (2012, p. 26) “Todos somos educadores e educandos, ao mesmo 

tempo. Ensinamos e somos ensinados, numa interação contínua, em todos os instantes de nossas 

vidas”. No mesmo instante que somos educadores somos educandos é nas interações 

espontâneas que nós ensinamos e somos ensinados. Assim é as nossas vivências na sala de aula 

uma interação onde ensinamos e somos ensinados todos os instantes por todos que fazem a 

escola. 

  Segundo Luckesi (2012, pp 29-28). “Compreendo o educador como um sujeito, que, 

conjuntamente com outros sujeitos, constrói, em seu agir, um projeto histórico de 

desenvolvimento do povo que se traduz e se executa em um projeto pedagógico”. Buscamos 

em nossas práticas pedagógicas a consciência de educar os nossos alunos para serem sujeitos 

de suas histórias.  

Por tanto nossas considerações finais estão em aberto, pois como afirma Luckesi(2012, 

p 29) “O educador nunca estará definitivamente pronto, formado, pois a sua preparação, a sua 

maturação se faz no dia a dia, na meditação teórica e sobre sua prática”.  E assim vamos dia a 

dia, nos formando através de nossas reflexões sobre nossa prática seja quanto alunos pibidianos, 

quanto seres humanos, ensinando e sendo ensinados e as nossas experiências vivenciadas na 

sala de aula do 5° ano através do PIBID são muito importantes para a nossa formação 

profissional e pessoal.  
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RESUMO: 

O presente trabalho discute sobre nossas experiências desenvolvidas no Programa de Iniciação 

a Docência (Pibid) do Curso de Pedagogia no Campus Avançado de Assú/UERN. Assim, tem 

por objetivo apresentar por meio de uma atividade sobre o conto de fadas, nossas experiências 

como graduandas em processo de iniciação a docência. Para tanto, buscamos uma discussão 

teórica e epistemológica em Lima e Rosa (2012), e outros autores discutidos nas disciplinas de 

instrumentalização do curso de Pedagogia. A atividade, na qual trazemos como eixo de 

discussão e apresentação de nossas experiências em formação docente, foi o uso das fábulas em 

uma turma de 4º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como a realização da atividade, 

identificamos que a ação docente está permeada por uma busca constante de estratégias 

didático-pedagógica que contribui para o envolvimento do aluno nas praticas que acontecem 

em e na sala de aula. Assim, a atividade de iniciação a docência, realizadas no Pibid, vem 

possibilitar a existência de uma maior relação e ou articulação como o que discutimos nas salas 

de aula de Pedagogia, e com o que acontecem nos cotidianos das escolas da Educação Básica. 

  

Palavras-chave: Pibid. Estratégias pedagógicas. Experiências de formação. Ensino-

aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Explicitaremos sobre as nossas experiências no Programa de Iniciação a Docência 

(Pibid), retratando as nossas percepções, em dias alternados na sala de aula, através do ensino 

das fábulas, trazendo como embasamento o artigo de Lima e Rosa (2012) citado no resumo 

acima e algumas referências do artigo: O gênero fábula como ferramenta e incentivo na 

produção textual de Silva (2017). 

Este ano estamos atuando com uma turma de 4º ano do ensino fundamental e nós já o 

acompanhamos desde o 3º ano quando iniciamos o Pibid, cada uma em um dia fixo da semana, 

então decidimos reunir um assunto que trabalhássemos com eles em comum, sendo assim as 

fábulas, a partir disso sentamos para pensar em como essas fábulas, em nossas experiências, 

influenciava na imaginação e processo criativo deles, tanto na escrita, como na fala dos mesmos 

e o quanto a imaginação e essa viagem que eles fazem pela mente os motivam e os auxiliam no 

processo de ensino/aprendizagem. 

A fábula é um gênero textual curto, de fácil compreensão, sendo trabalhado desde a 

educação infantil, mas sendo mais bem abordado no ensino fundamental, que relata sempre a 

história de poucos personagens, e no fim trazem a moral da história, que no caso pode entrar 
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como um valor moral a ser ensinado para criança em que na maioria das vezes nos ensina uma 

atitude ou uma ação que deve ser trabalhada com as mesmas. 

A praticidade da leitura em diferentes contextos propõe a clareza de âmbitos e de 

comunicação, os procedimentos se encaminham na interação do projeto PIBID com a sala de 

aula realizando o exercício da leitura, no qual é indispensável para o indivíduo lhe 

proporcionando conhecimentos de inúmeras áreas, da construção de novos conteúdos de 

reprodução e restabelece a leitura e escrita. 

Desse modo, os alunos podem levantar e buscar a fim de contribuir para a oralidade e 

escrita, estabelecendo uma amplitude no vocabulário que possa contribuir para uma 

aprendizagem significativa do aluno. Diante de desafios advindos a capacidade crítica, está 

presente o processo de ensino aprendizagem, onde evidenciamos que as fábulas vão além dos 

ensinamentos lúdicos, trazendo como enfoque a formação do indivíduo. 

Assim, o conceito de criatividade, que discutimos em nossa pesquisa, não se refere a 

atividades inovadoras, mas ao que se refere a uma ação docente que produz algo novo e valioso 

dentro de um determinado contexto sócio cultural e histórico. Daí compreendermos que a ação 

desenvolvida pelos professores, nasce ou se produz a partir da construção subjetiva do 

professor, do reconhecimento da necessidade de uma nova forma de ensinar os gêneros, com 

foco nas fábulas, como ele vê o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e suas reflexões 

acerca de sua práxis educativa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A fábula tem seu surgimento no Oriente, em que teve suas primeiras aparições a partir 

de um escravo chamado Esopo que viveu no século 6º a.C. na Grécia antiga, foi ele que 

começou a inventar histórias onde os animais eram os personagens, através dos diálogos em 

que ele envolvia os bichos o mesmo tentava transmitir sabedoria ao homem. O francês Jean de 

La Fontaine (1621-1695) foi quem mais divulgou os trabalhos de Esopo, a intenção de recriar 

as fábulas era de educar o homem de sua época. 

De acordo com pesquisas realizadas, fábula vem do latim e significa “falar” e do grego 

que significa “dizer”, contar algo é uma composição em que geralmente os personagens são 

animais e que a eles são atribuídas características humanas, como o fato dos animais falarem, 

nossos costumes, finalizando sempre com um ensinamento moral, de caráter instrutivo. É 

importante ressaltar o fato de que a fábula por ser uma história imaginária, não traz a intenção 

de enganar, mas de incentivar os fatos, torná-los mais reais. 

As fábulas são gêneros literários que nos da oportunidade de abordar um assunto de 

diversas maneiras, ela está presente em nosso meio há muito tempo, com a fábula conseguimos 

lidar com a adversidade em sala de aula enfrentando desafios diários dos professores.  

A grande necessidade de dinamizar a aprendizagem nas escolas pública, tendo em 

construção de conhecimentos e formação de valores, através do ensino significativo e prazeroso 

na formação de valores dentro e fora da escola, Lima e Rosa77 expõe o quanto à fábula contribui 

em uma perspectiva sociológica: 

 
Descobrir ou revelar o que está por trás de cada fábula, quais valores passam 

e que mensagem há para a vida são questões que despertam nos alunos o 

hábito da leitura e da escrita, da criação e da produção. (2012, p. 154). 

 

 No Brasil as fábulas surgem a partir da figura de Monteiro Lobato, que tomou como 

inspiração Esopo e La Fontaine para suas obras, foi quando surgiu Sítio do Pica-pau amarelo 
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criada a partir de outras duas obras de Monteiro Lobato que são A menina do narizinho 

arrebitado e Reinações de Narizinho, Narizinho futuramente faria parte do corpo de 

personagens do Sítio, nesta obra Monteiro Lobato nos mostra características das fábulas, além 

dos personagens humanos, a obra traz animais e bonecos que se comunicam com os outros 

personagens, que sentem felicidade, tristeza, dor, ensinamentos e atribuições de característica 

de seres humanos, que vemos que é presença marcante no gênero fábula78. 

 
A fábula tradicional apresenta um relato direcionado a uma lição de conduta. 

Mesmo que os personagens sejam animais, como ocorrem muitas vezes, elas 

representam emoções e sentimentos humanos, servindo para divertir e educar. 

Além de contar uma história, apresenta um ensinamento, procurando alertar 

os homens a pensar antes de agir, a fazer amigos, a evitar inimigos, a defender-

se, tentando reconhecer a esperteza dos outros que julgam ser mais sabidos e 

fortes (2012, p. 155). 

 

 Podemos também ver como a fábula pode vir configurada de diversas formas, 

apresentada em diversos contextos dependendo que o autor da obra quer passar, Sócrates queria 

passar uma imagem exemplar, já Esopo costumava fazer advertências em suas obras, 

Aristóteles usava a fábula como recurso retórico enfatizando também as virtudes e as 

prudências. 

 Outra questão em que as fábulas exploram são os valores humanos trabalhados através 

delas nas crianças, esses valores estão presentes no cotidiano das crianças e as fábulas retomam 

isso em suas contações, contribuindo para o comportamento, a inteligência e a criatividade. Na 

fábula do Leão e do Ratinho, vemos a intenção do rato em ajudar o leão, mesmo que esse não 

acredite em sua palavra; podemos compreender que o ratinho além de sensível, demonstra uma 

gratidão imensa pelo Leão, que também demonstra valores, por mais que seja o rei da selva 

retribui o favor ao ratinho.  

 Trazemos para nós uma reflexão acerca deste assunto, pois trazendo esses valores para 

nossa vida vemos que há uma quebra de paradigma, muitas vezes em nosso cotidiano nos 

deparamos com experiências em que pessoas com mais condições financeiras se recusam a 

ajudar pessoas menos favorecidas ou o contrário, pedem ajuda a pessoas com menos condições 

financeiras e se surpreendem ao receber auxílio. No artigo Lima e Rosa ainda dizem que79: 

 
Segundo Coelho (2000), os valores integram o conhecimento, a família, a 

escola e a vida em sociedade. Vinculam o ensinamento ministrado na escola 

às circunstâncias da vida, construindo uma consciência da ética e da estética 

do bem. As fábulas oferecem conteúdos riquíssimos para aplacar nossa sede 

de encontrar o ponto de coexistências das tensões positivas e negativas da 

personalidade. Muitos são os valores que podem ser trabalhados através das 

narrativas: amor, curiosidade, prudência, honestidade, paciência, respeito, 

responsabilidade... . É impossível falar em educação sem trabalhar valores 

com os alunos. Através das fábulas, nota-se que a vivência dessa experiência 

aumentará bastante a1possibilidade de um melhor relacionamento social. Eis 

o porquê de trabalhar valores com as crianças, através das narrativas, 

especificadamente as fábulas por serem curtas e bastante diretas. (2012, p. 160 

e 161). 
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 Foi durante o romantismo na França do século XVII foi quando o processo de início das 

fábulas começou a tomar forma, tornando-se narrativas clássicas, entrando até no folclore 

popular. Regina Zilberman (2003) afirma que foi pensando no zelo com as histórias, em salvar 

elas do esquecimento que por sua vez estavam ameaçadas por trazer narrativas de modo de vida 

moderna, que foi grande propulsor no futuro para os materiais de cunho popular e assim foi 

ganhando sentido por retratarem de forma utilitária um gênero textual com função de educar 

através da transmissão de valores morais ou informativos.  

Góes ainda afirma que a fábula teria nascido sob o império do absolutismo e em torno 

do medo, por isso muitas acreditam que as fábulas tiveram suas origens no tempo da escravidão, 

contudo questões éticas vendo sendo envolvidas em torno desse gênero textual. O texto ainda 

retrata que as fábulas poderiam debater temas como injustiça, ganância, vaidade, solidariedade, 

aplica-se então o questionamento em torno deste assunto, até que ponto as lições de moral 

contidas nas fábulas refletem na sociedade atual?80  

 
Conforme esses questionamentos, entende-se que essa reavaliação das fábulas 

tradicionais tem sido feita por muitos escritores, humoristas e artistas em 

geral. A fábula da cigarra e da formiga talvez tenha sido aquela que mais 

passou por esse tipo de (re) interpretação. Humoristas como Jô Soares e Millor 

Fernandes já fizeram suas paródias dessa fábula. Como interpretar a atitude 

da formiga e da cigarra nessa história? Dependendo do ponto de vista pode ser 

entendida como um elogio da acumulação de bens, ou uma crítica à vida 

despreocupada e ociosa dos artistas. (2012, p. 158). 

  

 Por ser um produto espontâneo de nós seres humano, a fábula constitui-se com duas 

finalidades: de divertir e instruir. Rosseau afirma que apesar desta diferença, das duas faces da 

moeda que a fábula nos apresenta, ela possui propósitos didáticos e valores pedagógicos ligados 

ao processo educativo das crianças, a fábula tem o atributo de esclarecer uma boa literatura, 

enriquecendo nossos conhecimentos, nos da consciência de problemas que envolvem o ser 

humano nos ajudando a como resolver nossos conflitos, o que nos da um norte de como auxiliar 

aos alunos quanto a descobrir estratégias no texto.81 

 
Ao se trabalhar a fábula, percebe-se que ela tem nas aulas de literatura ou de 

português um significado especial na formação da personalidade dos alunos. 

Enquanto discurso, a fábula é uma fórmula específica de comunicar 

pensamentos críticos. Ela dirige-se à inteligência, provoca discussões, desafia 

a crítica e fomenta capacidade dos alunos de analisar e julgar. (2012, p. 160). 

 

METODOLOGIA  

 

 O artigo aqui presente se constitui a partir de relatos das experiências vividas por duas 

alunas do Pibid, em que relatamos os processos que vivemos e os que ofertamos a eles, levando 

o gênero fábula como principal meio de contribuição. Tomamos como base a revisão 

bibliográfica dos artigos: O uso das fábulas no ensino fundamental para o desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita que escolhemos como texto base norteador e a partir da sua leitura fez 

a correlação das experiências realizadas em sala de aula com o estudo da contribuição que a 

fábula traz para as crianças nesse processo de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa vem sendo realizada em uma escola da rede municipal de ensino do 

município de Assú/RN, com alunos 4º ano do Ensino Fundamental, de modo a contribuir para 
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com o processo de aprendizagem destes no que diz respeito às experiências de 

ensino/aprendizagem com o gênero fábula.  

A escolha por esse espaço para a realização da pesquisa se dá por ser o lócus das 

atividades formativas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

programa qual participamos como bolsistas, onde semanalmente, juntamente com a professora 

e seguindo sempre seu plano de aula, desenvolvemos uma atividade com os alunos que estejam 

correlacionada com o assunto trabalho no momento presente da aula. 

Para a realização desse estudo, metodologicamente recorreremos ao método de 

pesquisa-ação82 que segundo Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p. 2), 

“com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em 

condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 

pedagógico”, o que promove a partir da pesquisa, ações e transformações dentro do ambiente 

escolar, podendo superar lacunas que existem entre a pesquisa educativa e a docência, 

ampliando com isso a compreensão dos professores quanto as suas práticas. 

 
"Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 

coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 

melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 

educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações 

onde essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas 

quando ela é colaborativa...” (KEMMIS e MC TAGGART, 1988, apud Elia e 

Sampaio, 2001, p.248). 

 

A pesquisa também é de caráter qualitativo, pois permite que o pesquisador desenvolva 

sua criatividade, permitindo assim uma aproximação com o nosso objeto de estudo, e é por 

meio desta que alcançamos os possíveis resultados da pesquisa, como também, possibilidades 

de, através desta criatividade desenvolver atividades que venham a contribuir para o 

conhecimento das crianças, sendo também diretamente envolvido na pesquisa, tornando-se um 

ser completamente ativo, capaz de fazer aproximações e distanciamentos a partir das atividades 

e discussões realizados em sala acerca do tema em questão.  

No decorrer deste parágrafo irá se relatar duas atividades realizadas em sala de aula 

com os alunos, as duas trabalhando gênero textual fábula. A primeira foi intitulada de: Roleta 

das fábulas; Consistia em uma roleta, sua imagem visual era dividida em fatias, cada uma 

continha uma característica da fábula que anteriormente foi apresentada a eles: A lebre e 

tartaruga; Após ler a história, pedimos que eles prestassem atenção, para que de forma diferente 

interpretassem a história, chamávamos a frente cada um para que girasse a roleta, o elemento 

que caísse, por exemplo: Chegada, as crianças teriam que referenciar em que situação da 

história se fala na chegada, qual o contexto em que a palavra foi dita no texto. 

A segunda atividade foi intitulada de Teatrinho com palitos, foi usada uma caixa de 

sapato, para fazer o apoio do teatrinho, com folhas de papel, havia vários cenários da fábula 

escolhida, que foi: A cigarra e a formiga; em cada palito de churrasco estava colado um 

personagem da história, conforme a história era contada a eles, se introduzia um novo 

personagem, havia a troca pelos cenários que eram as folhas no fundo da caixa de sapato, 

mostrando uma maior interação com as crianças, porque elas participam mais, algumas vezes 

até continuavam a história antes de nós, sempre esperavam pela próxima atitude ou personagem 

mostrado na caixa. 

A outra fábula trabalhada foi a do Leão e o ratinho, a atividade desenvolvida com eles 

foi uma com perguntas e respostas sobre a própria fábula, dividimos a sala em dois grupos, e 

entregamos as mesmas perguntas para os dois grupos a cada grupo pediam que tirassem um 

papel com o número referente a uma pergunta, todo o grupo junto teria que formular as respostas 

baseada na fábula contada, assim eles trabalhariam em conjunto o espírito de equipe, fazendo 
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assim que a sala possa estar mais unida e aprender mesmo com as particularidades de cada um, 

da mesma forma, além disso, eles não poderiam deixar que o outro grupo visse ou escutassem 

as respostas um do outro, no fim fizemos as perguntas que demos e todos puderam socializar 

juntos com a atividade. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos até aqui nessa caminhada com os alunos foi de grande 

contribuição para nossa vida acadêmica, por sermos alunas hoje do 4º período de pedagogia, 

não passamos ainda pela fase dos estágios, ter iniciado no Pibid logo no 2º período fez com que 

desde cedo nos preparássemos melhor, com a visão mais ampla de sala aula, o contato direto 

com os alunos. 

A professora em que nós acompanhamos na sala de aula também nos dá uma base 

norteadora de como é a vivência no dia a dia de uma escola, não só no contexto de sala de aula, 

mais a enxerga-los em outros espaços. Assim que chegamos nesta sala percebemos de que antes 

de começar cada aula os alunos realizam a leitura de uma fábula ou histórias curtas e a cada 

aula, hoje com eles no 4º ano, percebemos o quanto cada um desenvolveu potencialmente sua 

leitura, o que acarretou em resultados também na escrita, em alguns casos específicos quem 

ainda não sabia ler, hoje lê fluente. Vem sendo um momento agradável para toda sala, 

percebemos que o gênero fábula estimula a criatividade e o gosto pela leitura na medida em que 

estimula o imaginário infantil despertando o interesse pela leitura e escrita de forma lúdica e 

agradável. 

Em uma das atividades com eles, denominada de: roleta das fábulas percebeu-se a 

grande interação e melhoramento da comunicação dos alunos conosco, em relação à 

participação da história apresentada.  

Na roleta havia personagens e referências da fábula “a lebre e a tartaruga”, no centro 

uma seta que girava, como contamos a história para eles antes, eles ficaram muito atentos, o 

fato de colocarmos neles uma responsabilidade, de ter que nos ajudar a girar a roleta fez com 

que eles se empolgassem alguns no ritmo de competição, mas a maioria atenta, porque eles só 

poderiam referenciar o que saísse na roleta a partir da interpretação de texto, percebemos que 

eles interpretam melhor as fábulas por serem curtas, o fato de ser contada de outra forma, como 

na dinâmica mostrada, instiga-os a um melhor desempenho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso trabalho teve como objetivo demonstrar as fábulas e os valores fundamentais na 

formação do indivíduo, ampliando os conceitos humanos. Compreendemos que as fábulas têm 

o objetivo de refletir e analisar na iniciação da leitura na medida em que estimula o imaginário 

como conduz os valores morais, o estudo teórico realizado em nosso trabalho nos mostra onde 

a fábula nos permite a capacidade discursiva associada à prática educativa. 

Neste sentido foi possível adaptar o gênero textual com o desenvolvimento do projeto 

de leitura enriquecendo na sua formação social. Conclui-se que a partir das fábulas as crianças 

aprendem os valores fundamentais na formação do indivíduo levando-as a agir na sociedade de 

forma crítica.  

Além do desenvolvimento das crianças apresentado, as experiências tem sido de suma 

importância para nossa caminhada no curso de pedagogia, pois nos prepara a uma vivência que 

será presente no estágio e que acarretará conhecimento para o nosso futuro e podendo articular 

estas experiências ao que discutimos teoricamente em sala de aula como referência, podendo 

entender as fases de leitura e escrita, de comportamento das crianças, sabendo que cada uma 

desenvolve a sua maneira em ritmos diferentes. 
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RESUMO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) tem como objetivo 

possibilitar a inserção de alunos graduandos em espaços escolares, de modo a colaborar com a 

formação inicial de futuros professores. Essa expansão dos programas de iniciação à docência 

tem evidenciado o quanto é importante na etapa de formação enquanto docentes. O objetivo do 

presente trabalho é relacionar os conhecimentos adquiridos de duas bolsistas do pibid fazendo 

reflexões acerca das contribuições obtidas no decorrer do programa e compreender a 

importância que os programas de formação inicial representam para a formação docente. A 

proposta metodológica é traçada a partir de relatos de experiências das autoras deste artigo, 

assim como pesquisas bibliográficas. O referencial teórico apoia - se em Freire (1996) ao 

pensarmos na reflexão critica que o ensinar exige uma diversidade de saberes, e em Nóvoa 

(1999) que aborda sobre o processo de formação de professores. Os resultados analisados na 

pesquisa evidenciam até o momento a importância do Pibid, para ampliar a formação docente 

em diversos espaços, contribuindo assim, para o desenvolvimento de uma prática educativa que 

atenda às necessidades escolares e sociais.  As reflexões tecidas nos permitem compreender que 

o Pibid, além de inserir os graduandos em formação no cotidiano que se vivencia a prática 

docente, possibilita a pensar em novas praticas, fazeres/saberes docentes e, ao mesmo tempo, 

na construção da identidade profissional docente. 

 

Palavras-chave: Pibid. Formação Docente. Experiências docentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A docência como qualquer outra profissão é permeada por desafios, alguns estudiosos 

até compreendem a docência como algo natural, dessa forma, sem a necessidade da formação. 

Porém entendemos o ato de ensinar como sendo a principal função do professor, onde é 

colocado em prática o planejamento feito, e o conhecimento necessário que é obtido durante a 

formação. Nesse ponto, compreendemos o quanto é importante uma formação mais especifica, 

além disso, também consideramos importante à própria experiência obtida no exercício da 

carreira.  

Partindo da importância das práticas realizadas no cotidiano, que é o local onde o 

profissional vive aprendizagens e experiências que permeiam o processo de se tornar professor, 

direcionamos nosso olhar para os alunos da graduação que ainda estão construindo sua 

formação e que nunca tiveram contato com a sala de aula, fato que consideramos importante 

visto que a formação docente é construída também no chão da escola, e que também nos 

formamos na prática, então refletimos sobre o que diz (McBride, 1989), conforme é citado por 

Nóvoa (s.d):  

 
Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola como 

um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam actividades 
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distintas. A formação deve ser encarada como um processo permanente, 

integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, e não como uma função 

que intervem à margem dos projectos profissionais e organizacionais. 

(NÓVOA, s.d., P 18). 

  

Ao longo do texto iremos explanar acerca das questões, dando ênfase a importância da 

formação inicial, destacando a importância da pesquisa e dos programas institucionais como é 

o caso do Pibid que colaboram de forma significativa para uma formação inicial no contexto 

escolar. 

Diante desse cenário de formação inicial de professores, surgem programas com a 

iniciativa de inserir estudantes da graduação em contexto escolares, e públicos, como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) que vem para propor essa 

iniciativa, com o intuito de que possam desenvolver nesse contexto, atividades didático-

pedagógicas, com a orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

O Pibid proporciona a nós, graduandas de pedagogia, a oportunidade de uma formação 

inicial de qualidade, permitindo uma relação que integra a educação superior e educação básica, 

proporcionando o convívio cotidiano nos espaços das escolas da rede pública de educação, 

vivenciando experiências sobre as práticas docentes, e aprendizagens importantes no dia a dia 

da escola, com o auxilio da professora participante, nesse artigo queremos demonstrar como a 

participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) influencia na 

nossa formação acadêmica.  

Enquanto graduandas tivemos uma oportunidade de vivência e experiência, iniciar no 

terceiro ano de faculdade, no Projeto que acontece em parceria com uma escola inserida no 

sistema público de ensino municipal, e ter a oportunidade de relacionar a teoria que é estudada 

na Universidade, com a prática vivenciada na escola. 

Partindo das nossas aprendizagens enquanto bolsistas que vivenciam experiências no 

ambiente escolar, refletimos nas mudanças que programas como esse podem ocasionar nas 

nossas práticas educativas, planejando, desenvolvendo, e avaliando nossas atividades com os 

professores que já atuam nesse contexto, e principalmente vivenciando as dificuldades e 

superando os desafios encontrados na realidade da educação brasileira.  

O objetivo do nosso trabalho é relacionar os conhecimentos que adquirimos enquanto 

bolsistas do Pibid, fazendo reflexões acerca das contribuições e aprendizagens obtidas no 

decorrer do programa, assim como compreender a importância que os programas de formação 

inicial representam para a formação docente. 

Os nossos resultados se entrecruzam em nossas narrativas, enquanto graduandas do 4º 

período de pedagogia, assimilando a teoria/prática e relacionando com o Pibid. Desse modo, 

buscamos evidenciar quais experiências contribuem para o nosso processo de formação como 

educadoras. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Compreender o processo de formação docente é essencial para a atuação de futuros 

professores. Contudo, é indispensável que essa formação seja refletida criticamente para que 

desta forma, haja um melhor entendimento e assim associar teoria e prática. Durante o processo 

de formação enquanto docentes, que deve ser permanente, devemos nos auto avaliar. É preciso 

que enxerguemos o porquê de estarmos em um curso de formação de professores. Freire nos 

mostra que: 
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por 

aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, 

que ele é o sujeito que me forma e eu, objeto por ele formado, me considero 

como um paciente que recebe os conhecimentos – conteúdos- acumulados 

pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. [...] É preciso que, pelo 

contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, 
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embora diferente entre si, quem forma se forma e (re) forma ao formar, e quem 

é formado, forma-se e forma ao ser formado. (FREIRE,2016, P 24-25). 

 

Conforme o atual cenário da educação é necessário (re) pensar sobre nossas práticas 

enquanto alunos e futuros professores. Compreender que não optamos por frequentar um curso 

de licenciatura, para que sejamos formados no sentido, de meros receptores de conhecimentos. 

Ao contrário, devemos participar desse processo de forma ativa, crítico e reflexiva.  

Deste modo os programas de iniciação à docência, como o Pibid instituído pelo Decreto 

nº 6.096, de 24 de abril de 2007 aqui tratados, possuem alta relevância no processo de formação. 

Detém o intuito de inserir graduandos de licenciatura em espaços escolares da educação básica 

para que possam relacionar os conhecimentos adquiridos em seu curso com a prática. Uma vez 

que, introduz o aluno em espaços escolares antes mesmo do estágio, o qual possibilita inúmeras 

experiências e ao mesmo tempo, contribuirá de forma significativa em seu processo enquanto 

futuros educadores. 

Analisando os estudos em Freire (1996) compreendemos que, além desse conhecimento 

adquirido nas próprias práticas, os professores também continuam se formando a partir do 

momento que refletem sobre o modo como ensina: “Por isso é que, na formação permanente 

dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Nós, 

enquanto graduandas que participam do Pibid também vivenciamos esse processo de formação, 

quando refletimos sobre nossas ações no contexto escolar.  

 Ao estudarmos a história da educação, pontuamos que para se formar professor não 

precisaria necessariamente de uma formação específica. Muitos eram considerados obterem um 

“dom” para o ensino, ou na maioria das vezes este trabalho teria que ser desenvolvido por uma 

mulher, o qual se considerava que as meninas deveriam ser ensinadas a se tornarem boas 

esposas e/ou professoras. Nóvoa aborda que, 

 
Os professores nunca tiveram o seu conhecimento específico devidamente 

reconhecido. Mesmo quando se insiste na importância da sua missão, a 

tendência é sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a matéria 

que ensinam e possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os 

alunos. O resto é indispensável. Tais posições conduzem, inevitavelmente, ao 

desprestígio da profissão, cujo saber não tem qualquer “valor de troca” no 

mercado acadêmico e universitário (Nóvoa,2002, p,22). 

 

É notório observar que os professores não são devidamente reconhecidos. Muitas vezes, 

o trabalho docente é visto em apenas dominar determinado conteúdo e saber aplica-lo em sala 

de aula. Não se considera os meios, mas, os fins. Desse modo, a profissão é desvalorizada. A 

sociedade está acostumada com essa realidade, e o preconceito só aumenta. Porém, mais uma 

vez, percebemos o papel fundamental da formação inicial, e compreendemos como uma etapa 

de grande importância para os professores que estão em formação, principalmente quando 

refletimos o pensamento de Nóvoa (1999) abordando que “É impossível imaginar alguma 

mudança que não passe pela formação de professores”.  

 

SOBRE A METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A fim de entender as contribuições que o Pibid oferece aos alunos que estão cursando a 

graduação, realizamos uma pesquisa básica com o intuito de abranger o nosso conhecimento, 

segundo Gil (2008) em seus trabalhos, a pesquisa básica, ou pura, como é mencionada “busca 

o progresso da ciência, procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação 

direta com suas aplicações e consequências práticas”.  

Classificamos nossa pesquisa como qualitativa, já que o nosso intuito não é quantificar 

dados, e sim compreender a importância de um programa de inserção inicial a docência, 
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relacionando com nossas vivencias, com a intenção de nos apropriarmos do conhecimento 

científico, e do universo da pesquisa, a fim de compreender a importância do Pibid na profissão 

docente.  

A produção da pesquisa foi feita por meio da pesquisa bibliográfica, como trás Gil 

(2008, p. 35) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”, nossa escolha partiu do ponto de 

vista de que os autores que citamos anteriormente abordam em seus trabalhos os processos que 

abrangem a formação de professores, as contribuições dos programas institucionais de 

formação inicial docente como é o caso do Pibid, e as possibilidades de aprendizagens advindas 

das vivencias no contexto escolar.  

Realizamos o estudo para o Pibid em uma escola que faz parte da rede municipal de 

ensino da cidade de Assu/RN, em uma turma que corresponde ao 4º ano do ensino fundamental, 

com quarenta e cinco crianças, que possuem idades aproximadamente entre 10 anos e 11 anos.  

 O pibid tem nos proporcionado inúmeras experiências. Podemos conciliar teoria e 

prática empiricamente através de nossas vivências. É de extrema importância que alunos 

graduandos de licenciatura, obtenham a oportunidade de participar de programas como este. 

Em decorrência de nossas reflexões, ao decorrer deste trabalho, podemos ressaltar que é 

essencial o contato com o “chão da escola” antes mesmo do estágio presente na grade curricular 

do curso.  

 Durante o programa, realizamos reuniões semanais com o professor que coordena o 

projeto na UERN-Campus Assu, da qual somos alunas. Nessas reuniões foram trabalhados 

textos que nos possibilitaram um aparo Teórico para pensarmos nas nossas praticas no cotidiano 

escolar, com momentos de discussão sobre como podemos lidar com os fatores que vão 

acometendo no nosso dia a dia na escola.  

 Além disso, pensamos e avaliamos a possibilidade da produção de alguns projetos que 

podiam ser trabalhados na escola de modo que colaborassem com o processo de ampliação do 

desenvolvimento da criança, de acordo com as demandas dos alunos, e com as nossas 

observações. 

Para iniciarmos o ano letivo de 2019, elaboramos junto com a professora titular da turma 

que fazemos parte, um projeto de leitura e escrita, para suprir as necessidades de alguns alunos, 

da mesma forma ampliar o pleno desenvolvimento da criança, despertando nos alunos o gosto 

pela leitura, e proporcionar momentos de reflexão.  

Juntamente com a professora, buscamos estimular a leitura com atividades 

multidisciplinares, trabalhando diversos pontos, como a prosa e verso, valores, o sistema de 

numeração, a arca de Noé, noção de espaço rural e urbano, os seres vivos microscópicos e as 

relações alimentares no ambiente. Planejamos nossa atividade levando em consideração o 

projeto, e os assuntos que vão sendo trabalhados durante a semana.  

 Ressaltamos, o quanto é relevante o contato com os diferentes saberes existentes no 

ambiente escolar. Por mais que sejamos iniciantes nesta área, sabemos que podemos contar com 

os professores e demais funcionários que compõe a escola, na qual participamos. Desse modo, 

fica evidente o quanto é significativo essa pluralidade de experiências. Experiências essas, não 

só exclusivamente, daqueles que já são formados e/ou atuam na área há anos.  

 É imprescindível valorizar as experiências que, tanto alunos como professores, dispõe 

em seus diversos contextos. De certa forma, planejar atividades nos ocasionaram várias e 

importantes contribuições. Percebemos que não se trata de tarefa fácil, é preciso pesquisar 

bastante. Conciliamos em nosso planejamento, aquilo que a professora titular da sala propõe 

em seu plano de aula. 

É bastante pertinente (re) pensar a nossa prática enquanto futuros professores. É crucial 

que saibamos que o “ser professor” se concretiza na reflexão sobre a prática, do mesmo modo, 

é indispensável agir sem o concílio da teoria. Tornamo-nos professores em nossas práticas 

cotidianas, não sendo somente, ao término do curso de licenciatura. 
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ALGUNS ACHADOS NO ESTUDO 

  

 Nossos resultados atuais demonstram que o programa de iniciação a docência, o Pibid, 

possibilita aos estudantes da graduação, a oportunidade de vivenciarem experiências e 

aprendizagens formativas no contexto escolar. Assim como nas suas relações com os 

profissionais que compõem a escola. As aprendizagens que a nossa participação no Pibid 

proporciona na nossa formação inicial à docência, estão sendo por meio da prática e o contato 

estabelecido com as crianças, presenciamos os desafios encontrados na escola, o 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças, assim como a possibilidade de colocar em 

prática o que estudamos na teoria.  

Voltando o eixo para o Pibid, esse programa que permite ao estudante a sua inserção na 

área de pesquisa, aliando o ensino com as reflexões acerca das avaliações feitas. Como explicita 

Freire (1996):  

 
Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador. 

 

 Portanto temos a compreensão que, na formação dos professores, é fundamental a 

reflexão crítica sobre a prática, o Pibid permite essa aliança entre ensino e pesquisa na formação 

inicial de professores, fornecendo estágio curricular nos cursos de formação de professores, 

conduzindo a uma análise de interpretações acadêmicas diante da realidade escolar. Atendendo 

às demandas do trabalho docente da realidade local, apoiados em realização de pesquisas. 

 Reforçamos, de acordo com as nossas leituras, ser de fundamental importância, mais 

iniciativas de projetos como esse, que visem à formação de professores iniciantes. Também 

ressaltamos a necessidade do envolvimento da escola e das instituições formadoras, que podem 

por meio do trabalho coletivo entre os estudantes (que também são pesquisadores), os 

professores e demais profissionais da escola, favorecer a construção do conhecimento 

pedagógico aderente às demandas da educação na sociedade como um todo, colaborando para 

uma possível transformação das condições de ensino das escolas públicas. 

 Como estudantes da Graduação de Pedagogia, ter a oportunidade de estar na escola 

ainda no 4º período na licenciatura, constitui-se como um momento de aprendizagens 

significantes, e de grande importância para a nossa formação.  

 É por meio dessa experiência que podemos fazer relação do que temos estudados no 

decorrer do curso, desde o primeiro período. Entender como se pode pensar na nossa pratica, 

tendo como base um apoio teórico, compreender o quanto é importante o planejamento das 

atividades que vamos trabalhar junto com as crianças. 

 O trabalho pedagógico intencional é o que buscamos fazer durante todo o período que 

estamos participando do Pibid, nenhuma atividade que vamos aplicar pode ser vazia e sem 

intenção, dessa forma só estaríamos enchendo as crianças de conteúdos vazios, como se fossem 

apenas receptores do saber, nosso trabalho é possibilitar que as crianças construam seus 

conhecimentos, e consigam se desenvolver plenamente.  

 Outro ponto que consideramos indispensável é o momento de convívio com a professora 

titular e também participante do Pibid, com ela vivenciamos incontáveis momentos de 

aprendizagens, aprendemos e refletimos em suas práticas, e a partir dos relatos das 

aprendizagens que ela obteve ao refletir sobre sua própria pratica. Ela nos relata os desafios que 

já enfrentou, a forma como aprendeu a lidar com as diversidades que foram surgindo, a 
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compreensão sobre as necessidades dos alunos durante o processo de desenvolvimento do 

aprendizado. 

 São aprendizagens como as que foram mencionadas que nos possibilita ter compreensão 

da importância de um programa tão rico de experiências, como é o caso do Pibid, para a 

formação de alunos que estão na graduação, além disso, o programa também favorece a 

iniciação a pesquisa, construindo laços entre a Universidade e o contexto escolar.   

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO 

 

 As reflexões decorrentes desta pesquisa nos possibilitou compreender seu importante 

papel na formação docente. Obtivemos a oportunidade de conciliar teoria e prática 

empiricamente, dessa forma, ao longo do trabalho fica claro o quanto o Programa de Iniciação 

e Bolsas à Docência (PIBID) contribui para com a formação inicial de professores, ao 

possibilitar o primeiro contato para alguns, com a realidade escolar, enquanto ainda estão na 

Universidade, proporcionando a ampliação das experiências com a escola, assim também com 

a pesquisa. 

 A colaboração entre supervisores, professores da educação básica e alunos graduandos 

de licenciatura evidenciam claramente o quanto esses diferentes conhecimentos estão 

unificados. Esta parceria, contudo, propicia uma formação diferenciada, pois na medida em que 

estão em constantes pesquisas sobre as suas práticas, poderão realizar trocas de experiências e 

construir novos saberes. Desse modo, considera-se de suma importância que programas como 

esses sejam ampliados para que uma quantidade maior de graduandos possa ter a oportunidade 

de vivenciar a prática escolar, e de pesquisa, mesmo antes do estágio obrigatório.  

Compreendemos que estão sendo possível experienciar os desafios de uma sala de aula. 

Planejar atividades com intuito pedagógico de certo modo é algo que exige bastante pesquisa, 

são crianças diferentes, com características diferentes, que vem de diversos contextos sociais, 

que possuem as suas respectivas dificuldades, e estão em momento de construção de sua própria 

identidade enquanto criança, e adolescente. Essa experiência nos proporciona o entendimento 

de como ocorre, e como se dá as atividades nos espaços escolares. Através do Pibid podemos 

conhecer essas realidades de perto e refletir mais intensamente sobre como serão nossas práticas 

futuras.  

Compartilhar conhecimentos, dúvidas, inquietações, anseios, vitórias quando 

conseguimos alcançar nossos objetivos com as crianças, participar deste projeto é enriquecedor. 

Sabemos que podemos contar com o outro, e nesse momento temos o apoio da professora titular 

da sala, contamos com ela para desenvolver as atividades, identificar as dificuldades dos alunos, 

a elaborar projetos para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, da mesma forma 

nossa relação com a professora permite uma troca, também apoiamos, e auxiliamos em suas 

tarefas, atividades, é uma relação interligada de conhecimentos, e experiências que permeiam 

o nosso convívio. Consideramos de grande importância à socialização dos diversos saberes 

presentes nesse ambiente, pois são fundamentais para o processo de formação docente. 

Como graduandas, entendemos os diversos desafios a encontrar em nossa profissão. Em 

virtude dos fatos mencionados, compreendemos que a docência se constitui em um campo 

difícil em nossa sociedade. Difícil, no sentido de não ter o devido reconhecimento em nosso 

país, e algumas vezes recaem sobre os professores, outras responsabilidades que estão fora do 

seu campo de atuação, são nesses momentos que identificamos a importância da pesquisa, 

compreendemos que é um meio de buscar, adquirir um novo conhecimento. 

 De certa forma, cabe a nós, observar as múltiplas situações ocorridas no cotidiano da 

escola. Freire nos diz que a pesquisa e o ensino devem estar juntos, pois “Não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino” (P,30) Sabendo disso, é preciso estarmos cientes de que não 

devemos parar de pesquisar. A cada dia surge algo novo, então é na pesquisa que iremos buscar 

respostas para os novos fenômenos que estão a surgir. 
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É evidente que na contemporaneidade a educação pública de qualidade em nosso país 

está a desejar. No entanto, não podemos cruzar os braços e esperar que um dia essa realidade 

seja mudada. Sabemos que a educação sozinha não irá mudar o mundo, mas nós como 

educadores e/ou futuros educadores, precisamos cada vez mais unir forças para contribuirmos 

para a formação de cidadãos críticos-reflexivos. É notório que como futuros educadores, 

devemos ser conhecedores de tais desafios que encontraremos na educação como um todo. A 

oportunidade de participar do Pibid tem nos ocasionado um vasto leque de conhecimentos sobre 

nossa futura área de trabalho. 

Através do presente artigo foi possível relacionar os diversos saberes com a prática 

vivenciada no “chão da escola” e assim fazer uma melhor assimilação dos conhecimentos 

adquiridos ao decorrer do programa. Não nos tornamos professor, ao término do curso de 

licenciatura, ao contrário, nos tornemos professor no cotidiano e em nossas práticas. Não há, 

portanto, um limite para a busca por conhecimento, essa busca deve ser contínua e permanente. 
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RESUMO 

Em nossas experiências em sala de aula com uma turma de 5° ano dos anos iniciais do ensino 

fundamental, vimos à necessidade de trazer as realidades vivenciadas por eles mesmos para a 

sala de aula, para que houvesse uma maior interação da parte deles. Este trabalho é resultado 

de experiências que vem sendo vivenciadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid), onde observamos a pouquíssima relação entre o ensino-aprendizagem da 

matemática com a vida cotidiana dos alunos. Assim, o presente artigo, tem como objetivo 

discutir sobre a relação entre o ensino da matemática com as práticas cotidianas por meio das 

atividades realizadas no Pibid, buscando compreender a importância dessa relação e como ela 

pode contribuir no desenvolvimento do conhecimento matemático. Como referencial teórico 

para nosso trabalho, buscamos uma discussão a partir de trabalhos publicados na área, como 

artigos, monografias e autores que discutem sobre tal objeto de estudo. Com as atividades 

realizadas no Pibid, compreendemos que as vivências dos alunos podem ser usadas de forma 

pedagógica para que o aluno se sinta envolvido com a aula, e que a relação da vida cotidiana 

articulada com o processo de ensino contribuem para com a aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chaves: Pibid. Ensino de matemática. Prática cotidiana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que a matemática faz parte do nosso processo de evolução social desde a pré-

história, e como todas as outras disciplinas é bastante importante para o nosso desenvolvimento 

sociocultural. Piovesan e Zanardini (2008) afirmam que a matemática é pela maioria conhecida 

como uma matéria difícil do processo ensino-aprendizagem, pois há uma desmotivação por 

parte dos alunos em aprendê-la de forma tradicional. Acreditamos com base em nossas 

vivências em sala de aula com o Pibid que a falta de interesse e participação dos alunos na 

disciplina de matemática se dá pelo fato de não haver nenhuma interação com o que eles vivem 

fora da sala de aula, muitas vezes sendo apenas uma aula expositiva, prejudicando o interesse 

do aluno pelo assunto. Sobre isso Andrade (2013, Pág. 11) diz: 

 
“Muitas são as reclamações acerca do modelo atual do ensino da matemática 

e frisa-se bastante a questão de que a matemática da escola é 

descontextualizada da utilizada na vida prática do aluno e assim, essa 

realidade do ensino da matemática, torna as aulas pouco atrativas e o aluno 

não sente necessidade de aprender tal matéria, que para ele é desvinculada da 

sua vida cotidiana.” (ANDRADE, 2013). 

 

Sobre a falta de interesse do aluno com a aprendizagem da matemática Siqueira (2007, 

Pág. 11) diz que isso acontece pela falta de práticas pedagógicas que relacionem a matemática 

a realidade do aluno, sobre isso ela afirma que “Em geral, isso ocorre porque durante a formação 

desses professores os mesmos não aprenderam a como estabelecer tal relação. Dessa forma, 

observa-se a necessidade de mudanças na formação de professores.”  
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88 Professor do Curso de Pedagogia. Campus Avançado de Assú/UERN. E-mail: aldecyfernandes@hotmail.com.  

 

mailto:domilemos015@hotmail.com
mailto:marcia.antunes@live.com
mailto:aldecyfernandes@hotmail.com


155 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

E é também na formação do professor que se constrói e estabelece essa relação com a 

teoria estudada e as práticas vivenciadas, e a partir daí desenvolver práticas pedagógicas que 

relacionem a matemática ao cotidiano do aluno. 

Rodrigues (2004 Pág. 2) fala em dois tipos de matemática, “a Matemática da Escola “e 

“a matemática do cotidiano”, as quais se diferem em relação ao modo como é passado o 

conhecimento para o aluno”. A matemática ensinada na escola tem um caráter formal, 

“preocupa-se com o ensino das regras e fórmulas, buscando resultados precisos através de 

exemplos que estão fora da realidade do estudante. Esse método de ensino muito rígido e 

regrado pode fazer com que o aluno se sinta pressionado pela escola e pelo professor a aprender 

um conteúdo que para ele não faz nenhum sentido e não terá nenhuma utilidade no seu dia-a-

dia, podendo causar traumas e bloqueios psicológicos que poderá carregar pelo resto da vida. 

A matemática do cotidiano é oposta a primeira, caracterizada pela informalidade, e como o 

próprio nome já diz pode ser percebida com a simples observação ao nosso redor diariamente, 

desde um objeto, uma compra ou em uma conversa com amigos. Esta acontece de forma natural, 

por isso é necessária uma sensibilidade por parte do aluno para perceber sua utilização.  

Para que “a matemática do cotidiano”, citada anteriormente, seja percebida com mais 

facilidade pelos alunos cabe ao professor pensar suas práticas pedagógicas de modo que aflore 

neles uma percepção mais apurada das aplicações matemáticas as quais podemos nos deparar 

todos os dias e fale-los perceber as duas matemáticas não podem se separar.    

No ensino-aprendizagem de matemática identificamos algumas tendências, 

significativas para nossa pesquisa, de acordo com Zorzan (2007). Essas tendências referem-se 

a revisão do ensinar e aprender matemática. São elas: a matemática sob a perspectiva 

etnomatemática; matemática sob a perspectiva da modelagem; a solução de problemas no 

ensino da matemática; tecnologia e o ensino da matemática; e a filosofia da educação 

matemática, as quais explicamos brevemente a seguir. 

Segundo Zorzan (2007) a matemática na perspectiva etnomatemática nasceu na década 

de 1970 por estudiosos da área a partir de contradições encontradas entre a matemática vista na 

escola e a matemática do cotidiano. O nome dado a essa tendência foi criado por Ubiratan 

D’Ambrósio. 

Para Zorzan (2007 Pág. 4) “A etnomatemática apresenta em seu âmago a dimensão 

política, pois, ao conceber a matemática como um produto cultural, torna-a uma ciência do 

povo, recuperando-o enquanto sujeito histórico.” A matemática na abordagem da modelagem 

também surge na década de 1970 e tem o objetivo de ligar a realidade com o ensino da 

matemática. 

 
[..]promovendo o estudo a partir do mundo vivido/concreto para a análise dos 

conteúdos abstratos e a resolução de problemas que propiciam a compreensão 

e a constituição de saberes e alternativas para o contexto (ZORZAN, 2007 

Pág. 6). 

 

 É considerado por Zorzan (2007 Pág. 6) como “uma alternativa de ensino-

aprendizagem na matemática” tendo como objetivo unir a realidade à matemática e na escola 

esse método trabalha com a problematização da realidade que os alunos estão inseridos. 

A resolução de problemas no ensino de matemática compreendido por Zorzan (2007 

Pág. 8): 

 
“Durante estudos e discussões que buscavam uma melhor Educação 

Matemática, a tendência resolução de problemas começou a caracterizar-se 

pela sua abrangência ao mundo real, ou seja, o problema matemático deixaria 

de ser, na matemática, um conteúdo de mera aplicação dos conceitos para 

tornar-se um meio de aprender e compreender os conhecimentos teóricos e 

práticos desta disciplina.” (ZORZAN, 2007, pág. 8). 
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Na tecnologia e educação matemática Zorzan (2007) fala de uma educação matemática 

que não pode mais ser a mesma, que enfatiza as tabuadas e o exercício de cálculos, mas que 

necessita de transformações nos aspectos didático-metodológico.  

E por fim, a filosofia da educação matemática. Que, entendido por Zorzan (2007 Pág. 

13) “instiga o professor pesquisador, a revisitar suas concepções em relação ao ensino-

aprendizagem da matemática, para pensar e analisar o saber sistematizado.” O professor como 

pesquisador e profissional da sua área deve sempre buscar novos métodos de ensino para 

possibilitar o ensino e aprendizagem, e com o professor de matemática não é diferente. 

Azambuja (2013) também vai falar sobre o professor e indica as várias formação dos 

professores, e para a compreensão da influência da pratica do professor em sua formação deve-

se observar e refletir quais as influencia que os professores tiveram em sua formação.  

Siqueira (2007 Pág. 24) também falara sobre as tendências no ensino da matemática: 

 
“Existem hoje publicadas e entendidas como tal, cinco tendências para o 

ensino da Matemática que propiciam um trabalho ativo por parte do educando, 

que desperta o interesse desse educando pelas aulas. Estes métodos são: a 

Etnomatemática, a História da Matemática, a Matemática Crítica, a 

Modelagemm Matemática e a Resolução de Problemas.” (SIQUEIRA, 2007). 

 

Diante dessas tendências podemos compreender, junto com Siqueira (2007), que as 

tendências são indissociáveis, assim, podemos usar não apenas uma única tendência, mas 

articula-las entre si. 

E então qual seria o papel de um professor de matemática? Para Andrade (2013, Pág. 

17):  

 
A prática educacional exercida pelo professor de matemática vai de acordo 

com uma série de crenças sobre o ensino e aprendizagem que ele tem. Alguns 

profissionais se convencem de que tópicos da matemática são ensinados por 

serem úteis para o aluno futuramente. 

 

E ainda fala que a grande preocupação que assola os professores é a questão dos 

conteúdos, ter que passar o maior número de conteúdos possível, pra que no final do ano tenha 

cumprido e batido o livro de capa a capa, sendo que a preocupação devia ser com o ensino-

aprendizado do aluno, se ele aprendeu e se desenvolveu (Andrade, 2013). 

Azambuja (2013 Pág. 20) vai falar também sobre contextualizar dos conceitos 

matemáticos a fim de que os alunos tenham um ensino significativo e não apenas um conteúdo 

distante da sua realidade: 

Contextualizar os conceitos matemáticos, para o ensino, significa articular vivências 

concretas e diversificadas, que podem oportunizar um aprendizado significativo. No caso da 

Matemática, pode-se a partir das vivências, perceber e interpretar os conceitos matemáticos 

presentes na vida do estudante, para que futuramente ele saiba lidar com situações que lhes 

remetem ao que foi aprendido. 

Sob a perspectiva do ensino da matemática relacionada com o dia a dia dos alunos e a 

partir de nossas observações, nas práticas desenvolvidas no Pibid e por conhecemos a realidade 

do ensino da matemática nas escolas, sentimos a necessidade de falar sobre a disciplina de 

matemática, a qual foi escolhida por nós para ser trabalhada no início deste ano escolar, como 

vem sendo desenvolvidas as práticas pedagógicas, como essas práticas tem se relacionado com 

a vida cotidiana dos alunos, e como essa interação irá ajudar na relação dos conteúdos pelos 

educandos.  

 

METODOLOGIA  
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Para ajudar a classificar nossa pesquisa utilizamos os estudos de Antonio Carlos Gil 

(2002), a partir dele entendemos que a pesquisa é de cunho exploratório, que segundo ele, “têm 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o Problema”. Caracterizada como estudo 

de campo, já que essa pesquisa, como dito anteriormente está sendo desenvolvida na sala de 

aula do Pibid, baseado em sua fala: “Já no estudo de campo, estuda-se um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre seus 

componentes.” 

  Definida também como pesquisa-ação, pois estamos lidando diretamente com o 

questionamento tratado na pesquisa, de acordo com Thiollente (1985), citado por Gil (2002 

Pág. 55): 

 
[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 

e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (GIL, 

2002). 

 

E assim também serão desenvolvidas atividades durante a pesquisa. Por fim, será uma 

pesquisa estruturada qualitativamente.   

Andrade (2013) discorre exatamente sobre a matemática em interação com o cotidiano, 

falando sobre o assunto por diversos olhares como: o ensino atual de matemática, o papel do 

professor de matemática, porque estudar matemática, métodos do ensino e as dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem de matemática. Todos os olhares voltados para o ensino da 

matemática com o cotidiano do aluno, com o objetivo de analisar o atual ensino da matemática 

e como o cotidiano dos alunos pode auxiliar o professor no ensino e aprendizagem. 

Para nossa pesquisa aplicamos atividades levando em consideração a faixa etária e nível 

de desenvolvimento das crianças, de modo que relacionassem da maneira mais simples possível 

a matemática com a vida cotidiana dos alunos da turma do 5º ano do ensino fundamental, em 

uma das escolas do município de Assú/RN, a partir de observações e práticas pedagógicas que 

nos foram proporcionadas através do Pibid. Nosso objetivo com essas atividades foi fazer com 

que eles percebam que a matemática está presente em diversas situações diárias, até mesmo em 

simples afazeres domésticos, como foi o caso da atividade que será explicada a seguir.  

A ideia para esta atividade partiu do pressuposto que alguns alunos desde cedo 

participam das compras mensais ou semanais de suas casas, então utilizamos panfletos de um 

supermercado da região para que pudessem fazer suas compras para uma semana com o valor 

de $50,00 reais. 

Em nossa segunda atividade falamos sobre os números decimais, a fim de desenvolver 

o raciocínio lógico matemático, compreender a estrutura organizacional do sistema de 

numeração decimal, explorar diferentes representações de números e desenvolver habilidades 

de leitura numérica, com o objetivo de identificar dezenas e centenas exatas representando-as e 

conceituando unidade, dezena e centena. Pedimos para eles decomporem os números 

escrevendo-os por extenso, identificarem as casas decimais e formar novos números com uma 

quantidade de algarismos pedindo no enunciado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Será com base nas nossas atividades realizadas com os alunos e nos trabalhos de 

Andrade (2013) que falará em sua monografia de especialização sobre o ensino da matemática 

para o cotidiano e como o professor de matemática deve ser o elo entre o referencial teórico 

existente nos livros e a realidade dos estudantes, Azambuja (2013) com o uso do cotidiano para 

o ensino da matemática e a articulação dos conceitos matemáticos e conceitos do cotidiano, 

Piovesan e Zanardini (2008) com um estudo tratando do ensino e aprendizagem da matemática 



158 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

por meio da resolução de problemas, Zorzan (2007) com uma sistematização reflexiva das 

tendências da educação matemática e apresenta elementos para identificar concepções 

pedagógicas de educadores, Siqueira (2007) apresenta sua monografia que vai falar sobre as 

tendências da educação matemática e a importância da formação dos professores a partir de 

uma pesquisa bibliográfica, Gil (2002) nos auxilia na elaboração da pesquisa, Rodrigues (2004) 

falara em seu artigo sobre a matemática da escola e a matemática do cotidiano e quais as 

diferenças entre elas, bem como nossas experiências em sala de aula que iremos nos basear para 

escrever nossa pesquisa e chegarmos a resultados satisfatórios. 

 

RESULTADOS 

 

Em nossas atividades realizadas em sala, observamos uma maior interação, rapidez e 

melhor desenvolvimento dos alunos, pois além de estarem praticando atividades do cotidiano e 

conseguindo relacionar com o conteúdo visto na aula também puderam realizar cálculos 

matemáticos simples como adição, subtração e multiplicação. Percebemos que as crianças 

demonstraram maior interesse e desenvolveram muito melhor a atividade quando tratamos de 

assuntos que as tais realizam diariamente, o que nos faz concordar com a afirmação de 

Azambuja (2013 Pág. 8) que supracita Giardinetto (1999) quando diz que: 
 

a matemática no cotidiano é uma vertente dessa área do conhecimento 

considerada como agente potencializador do ensino e da aprendizagem, e 

ainda, como um elemento indispensável ao processo pedagógico. 

(GIARDINETTO, 1999). 

 

É importante lembrar que para a realização de atividades matemáticas que envolvam o 

cotidiano do aluno devemos considerar as suas dificuldades e notar também qual a utilização 

do cotidiano para o ensino de matemática e o contexto escolar, que faz essa união, como afirma 

Azambuja (2013 Pág. 8): 

Na primeira, procura-se captar o envolvimento/conhecimento dos professores em 

atividades realizadas que articulam o cotidiano dos alunos à matemática, envolvendo o 

raciocínio lógico ou que exista, de alguma forma, ligação a conceitos matemáticos. Na segunda, 

procura-se compreender a percepção dos professores em relação à realidade escolar, sobre a 

estrutura das escolas, perante a matemática como área de conhecimento e, também, as 

dificuldades e possibilidades de inclusão do cotidiano em atividades realizadas no ambiente 

escolar. 

Neste trabalho falaremos sobre duas atividades desenvolvidas com os alunos, a primeira 

como explicado anteriormente, consistiu em trazer panfletos de supermercado para sala de aula. 

Pedimos para que eles fizessem as compras da semana com um valor máximo de $50,00 reais 

tomando como base os alimentos que seus pais ou responsáveis compram para suas casas. 

Pudemos observar que eles não tiveram grandes dificuldades em somar ou subtrair os valores 

dos produtos, porém esqueciam ou se confundiam com o uso da vírgula na hora de organizar o 

cálculo no papel, sendo uma dúvida frequente em todos os casos e um problema que foi 

facilmente compreendido e corrigido por eles, por isso: 

É necessário que a matemática ensinada na escola proporcione inúmeras alternativas 

que levem os alunos não somente a abstração de conceitos, mas que os levem a desenvolver o 

pensamento com criticidade e ao mesmo tempo com criatividade, proporcionando-lhes a 

capacidade de fazer descobertas e compreender o “mundo” em todos os seus aspectos (social, 

cultural, político, etc) Rodrigues (2004 Pág. 10).  

Ao final da atividade conversamos com eles sobre os valores dos alimentos escolhidos, 

percebemos que alguns alunos já tinham certa noção de preços dos produtos, pois já tinham 

certa familiaridade com os mesmos, chegando a fazer comparações com o que viam em casa. 

Desse modo acreditamos que os pais têm certa influência nesse conhecimento, quando falam 
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abertamente sobre gastos domésticos e a inflação dos preços. Sendo assim estamos certos de 

que a relação entre matemática e o cotidiano começa dentro de casa a partir de conversas com 

o grupo social no qual a criança está inserida. 

O tema escolhido para a segunda atividade foram números decimais. Nela explicamos 

para os alunos como se desenvolveu o sistema numérico de diferentes culturas pelo mundo, 

além do indo-arábico, que nós utilizamos até hoje, bem como, a importância de se contar 

grandes quantidades de objetos. Nosso objetivo com esta atividade foi fazer com que eles 

conseguissem identificar dezenas e centenas exatas representando-as e conceituar unidade, 

dezena e centena. Podendo desenvolver na criança o raciocínio lógico matemático, a 

compreensão da estrutura organizacional do sistema de numeração decimal, compreensão das 

regras de troca do sistema de numeração decimal, conhecer diferentes representações de um 

número, além de desenvolver habilidades de leitura.  

A atividade consistia em pedir que se fizesse a decomposição de números escrevendo-

os por extenso, identificar as casas decimais, formar novos números com uma quantidade de 

algarismos pedidos no enunciado, e também reforçar a interpretação de texto.  

 Também foi considerada por nós uma atividade simples, porém dentro do nível de 

conhecimento da turma, observamos que assim como na primeira não houve grandes 

dificuldades na resolução do exercício por parte dos alunos, foi observado também cooperação 

entre eles, os alunos que terminaram primeiro ajudavam aqueles que demoraram um pouco mais 

para finalizar a atividade. 

E para o desenvolvimento dessas atividades entendemos que: 
 

Uma alternativa poderia para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem em matemática seria a realização de atividades práticas 

abordando os conteúdos matemáticos de um modo lúdico e capaz de propiciar 

uma aprendizagem muito mais significativa para o aluno.” (Andrade 2013 

Pág. 21). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização dessa pesquisa bem como as experiências adquiridas ao longo dela 

podemos constatar a importância da matemática e o uso dela no nosso dia-a-dia. A matemática 

não pode se restringir a uma aula expositiva de conceitos e regras, mas a uma aula dialogada e 

que tenha relação com o que os alunos vivenciam para que possam formar cidadãos em 

exercício da cidadania, Azambuja (2013). 

As atividades realizadas foram de aprendizado tanto para nós estudantes em formação, 

quanto para os alunos que desenvolveram as atividades de forma que relacionasse a vida 

cotidiana à matemática, como diz Onuchic “o aluno tanto aprende matemática resolvendo 

problemas como aprende matemática para resolver problemas”.  

As atividades contribuíram para que os alunos compreendessem que a matemática pode 

e deve andar junto com as ações vividas por eles mesmos no cotidiano, que a matemática não 

deve ser vista como uma disciplina que não tem nenhum uso diário, mas como uma disciplina 

que nos auxilia justamente no nosso dia-a-dia, mesmo com tantas teorias. 

E como alunos em formação compreendermos a importância da matemática em nossas 

vidas e a importância de se trabalhar a matemática sabendo que ela não pode se distanciar das 

nossas ações diárias. A matemática é uma importante aliada em nosso desenvolvimento 

humano, como foi falado inicialmente, e por isso está tão presente em nossas ações, sejam elas 

simples ou mais complexas.  

E por fim, queremos deixar nossa contribuição com a pesquisa para os professores de 

matemática. A matemática pode ser utilizada e ensinada de diversas maneiras, e com esse 

trabalho queremos também incentivar os professores em formação ou que já estão em sala de 

aula a repensarem suas práticas no ensino de matemática de acordo com suas realidade e 
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necessidades de sua turma, e que possamos ir a busca de um objetivo coletivo, que é o ensino-

aprendizado efetivo do aluno. 
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Aldeci Fernandes da Cunha 91 

 

  
RESUMO 

Este trabalho é fruto de nossas experiências que vem sendo construída por meio do Programa 

de Iniciação a Docência (Pibid), do curso de Pedagogia do Campus Avançado de 

Assú/UERN.  Assim, tem como objetivo apresenta uma reflexão acerca da importância da 

ludicidade em sala de aula, como elemento fundante para o envolvimento e participação do 

aluno nas atividades desenvolvidas em sala de aula. Para a discussão teórica, buscamos apoio 

nos estudos de FERREIRO E TEBEROSKY (1985), FERREIRO (1985), KISHIMOTO (1996) 

e outros autores que discutem sobre o uso da ludicidade na sala de aula. As reflexões sobre o 

uso da ludicidade se constroem a partir da realização das atividades feitas em uma sala de aula 

do 2º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde realizamos nossas atividades do Pibid. 

Com a atividade proposta para a turma, identificamos o quanto é importante o uso de estratégias 

lúdicas e práticas criativas para o processo de aquisição da leitura e escrita. 

 

 Palavras- chave: Pibid. Ludicidade. Leitura. Escrita. 

  
 

INTRODUÇÃO  

A partir de estudos vimos que a palavra Lúdico vem do latim Ludus, que significa jogo, 

divertimento. No entanto esta definição deixou de ser apenas sinônimo de jogo, pois a ludicidade 

vai para além do brincar espontâneo. De acordo com LUCKESI (2005) "Brincadeiras lúdicas 

são aquelas atividades que propiciam uma experiência de plenitude, em que nos envolvemos 

por inteiro estando flexíveis e saudáveis". 

Por isso a ludicidade é tão importante no processo de alfabetização para que as crianças 

se sintam atraídas e à vontade na hora de participar da atividade com prazer, não se sentindo 

obrigados e sim livres para o momento proposto. O professor deve proporcionar a curiosidade 

nos alunos contextualizando a realidade de seu espaço, do seu cotidiano usando o lúdico como 

facilitador na aquisição da leitura e escrita.  

O interesse pela temática se deu a partir de nossas experiências em sala de aula ao 

perceber que quando planejávamos as atividades mais dinâmicas a turma participava mais e 

havia uma interação melhor com o conteúdo abordado. Daí percebemos que o planejamento das 

atividades lúdicas eram fundantes para a melhor aprendizagem da turma. Freire afirma que...  

 
“Planejar a prática significa ter uma idéia clara dos objetivos que queremos 

alcançar com ela. Significa ter um conhecimento das condições em que 

vamos atuar dos instrumentos e dos meios de que dispomos. Planejar a 

prática significa também saber com quem contamos para executá-la.” (1989, 

p.47). 

 

Sendo assim, buscamos trabalhar com uma turma do 2º ano do ensino fundamental de 

forma dinâmica e sempre buscando mostrar para as crianças o quanto a aprendizagem da leitura 

e escrita pode ser prazerosa e divertida. Utilizamos à oralidade na contaçâo de histórias 

instigando às crianças a reflexão e trazendo suas experiências de vida.  

 

LEITURA E ESCRITA: o lúdico como facilitador da aprendizagem  

 

                                                           
91 aldecyfernandes@hotmail.com 
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Quando falamos de alfabetização estamos nos referindo a um processo complexo e que 

requer atenção para que se possa construir um espaço que haja a promoção do desenvolvimento 

ativo e criativo da criança. Como diz Freire... “A leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. (1989, p.13). 

Nesse sentido que Paulo Freire trás, para que o educando consiga obter a aquisição da 

escrita necessita de se integrar as experiências do educando e sua realidade. No entanto, a leitura 

da palavra vem antecipada pela leitura da realidade acompanhada de um contexto ao qual o 

educando compreende.    

Sabemos que trabalhar com a leitura e escrita de forma lúdica não é fácil, assim é 

necessário que o educador introduza em sala de aula atividades que venham promover essa 

aprendizagem contextualizada, tendo como facilitador as atividades lúdicas, uma vez que as 

mesmas proporcionam experiências diversificadas. O educador tem que entender que essas 

atividades precisam ter uma finalidade especifica para que, não entendam que são somente 

brincadeiras ou atividades sem nenhuma intenção educativa. Para isso ele deverá: 

 
(...) conhecer as necessidades básicas das crianças, características evolutivas, 

e ter dados referentes aos aspectos de saúde, nutrição e higiene; conhecer os 

processos de desenvolvimento das crianças; privilegiar no planejamento das 

atividades lúdicas diárias, as experiências de vida dos educandos; desenvolver 

uma postura criativa, perspectiva e reflexiva e proporcionar a criança a 

vivencia de diferentes formas de brincar. (MALUF, 209, p. 4 - 45). 

  
Além disso, a organização do ambiente é de suma importância, pois quando esse 

ambiente proporciona a imaginação, a curiosidade, motivação as crianças desperta cada vez 

mais o gosto pela aprendizagem.  

Do mesmo modo, é relevante que os docentes conheçam o nível da escrita de suas 

crianças, que eles possam estar cientes das necessidades de seus educandos para conseguir com 

o auxílio da ludicidade chegar às necessidades de cada um.  

Emilia Ferreiro aborda sobre a sondagem diagnostica que ajuda o professor a identificar 

em qual nível conceitual da escrita o educando se encontra. Para que este diagnostico seja eficaz, 

precisa ter em mãos uma escrita espontânea da criança. “Quando uma criança escreve tal como 

acredita que [...] deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 

valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser avaliado” (FERREIRO, 

1985, p.16-17). Segundo a autora, a produção espontânea ela não é uma cópia que a criança faz 

da escrita de outra pessoa, mas sim é a sua escrita, ele escreve como sabe, escreve do seu jeito 

o que não significa escrever de qualquer jeito e que devem ser consideradas como produções de 

grande valor, porque o que estar escrito é decorrente de seus esforços e que está representando 

algo. 

Atualmente muitos educadores têm buscado um melhor e eficaz método para alfabetizar 

os alunos. Seja o método analítico que consiste no reconhecimento global das palavras ou 

orações; do todo para a parte ou no sintético que preserva a correspondência entre o oral e o 

escrito, entre som e a grafia. O que se destaca neste método é o processo que consiste em partir 

das partes do todo, sendo letras os elementos mínimos da escrita. Não compreende que o 

processo de alfabetização é uma atividade continua e que não se inicia na escola, antes mesmo 

da criança adentrar a escola ela já teve contato com a língua escrita, ela não chega à escola 

esvaziada de conhecimento ela carregar com sigo sua própria bagagem de conhecimento.   

Para Ferreiro (1985) os métodos não oferecem mais do que sugestões, rituais e um 

conjunto de proibições. Segundo a autora o método não possibilita conhecimento. A autora em 

suas obras não apresenta nem um método que deva ser seguido pelos professores para alfabetizar 

seus alunos, porém revela os processos de aprendizagem das crianças. Ensinando que o 

educador não pode olhar para a criança com o seu olhar de um adulto alfabetizado, ele deverá 

adaptar seu ponto de vista ao da criança para que sua prática se desenvolva eficazmente.   
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O lúdico é considerado um elemento fundante para superar os métodos tradicionais de 

ensino que torna a educação tão entediante. Muitos docentes têm inserido dentro de sua sala de 

aula jogos, brinquedos e brincadeiras como um aliado no melhor desenvolvimento das crianças, 

acreditando que elas aprendem mais quando os momentos são divertidos e prazerosos.  

Para Kishimoto (1996, p.17), no Brasil ainda não se tem um nível baixo de conceituação 

de jogo, brinquedo e brincadeira. A autora para definir o jogo e o brinquedo relata outros 

importantes autores. 

 
Para compreender o significado de tais termos foi indispensável a leitura de 

obras como a de Brougêre (Le jeu dans La pédagogie prescolaire depuis Le 

Romantisme, 1993), Henriot (Sous couleur de jouer-la méyaphore ludique, 

1989) e Wittgentein (Investigações filosóficas, 1975).  

 

A autora traz vários significados de jogo de acordo com os estudos das obras citadas 

anteriormente. No primeiro caso, o jogo é visto como os resultados de um sistema lingüístico, 

assim cada contexto social ver o jogo de forma distinta de acordo com seus valores e modo de 

vida. No segundo caso o jogo será diferenciado por seu conjunto de regras, cada jogo tem suas 

regras especificas e ao executar essas regras ao mesmo tempo, desenvolve uma atividade lúdica. 

E o terceiro caso refere-se especificamente ao objeto em si. “Os três aspectos citados permitem 

uma primeira compreensão do jogo, diferenciando significados atribuídos por culturas 

diferentes, pelas regras e objetos que o caracterizam”. 

Em relação ao brinquedo, a autora mostra que há uma relação intima do brinquedo com 

a criança, o brinquedo propõe um mundo imaginário da criança, estimula a representação e a 

reprodução da realidade. O brinquedo não necessita de regras por isso a criança sente-se mais a 

vontade para explorar sua criatividade.         

Para Kishimoto o lúdica ajuda no desenvolvimento da linguagem, as crianças 

desenvolvem melhor a imaginação, se expressa melhor; é o momento que pode ser observado o 

que a criança faz, adquirindo conceitos de convívio significativos. 

 
 É de grande valor social, oferecendo possibilidades educacionais, pois, 

favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, 

contribui para a adaptação ao grupo preparando para viver em sociedade, 

participando e questionando [...] (KISHIMOTO, 2008, p.13). 

 

OS RELATOS DAS ATIVIDADES PIBIDIANAS 

 

No decorrer dos primeiros seis meses em sala de aula, podemos observar como é feito o 

desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita dessas crianças na escola, e tem um 

resultado satisfatório quando ela é desenvolvida de maneira prazerosa e não obrigada, quando 

os educandos estão desenvolvendo a leitura e escrita com auxílio de jogos, brincadeiras, 

brinquedos e contação de histórias, pois, para eles tudo se torna mais prazeroso e atrativo com 

o auxílio dessas ferramentas.  

A leitura para o educando ela só se torna atraente quando ela é do interesse do aluno, 

pois é através da leitura que a criança embarca no mundo da fantasia, da imaginação, das 

brincadeiras, além de ser uma atividade que desenvolve não só a aprendizagem da leitura, porém 

ajuda também no raciocínio e na perspectiva de mundo que ele desenvolve mediante o hábito 

de ler, pois a criança está em exercício constante tanto nos aspectos emocional, físico como 

também no intelectual, desenvolvendo cada vez mais a oralidade e escrita. 

Através das observações e da pratica em sala de aula, tivemos a compreensão de que os 

alunos participam e interagem mais por meio das brincadeiras e jogos. Podemos especificar 

essas brincadeiras em: roda de leitura; pintura; jogos educativos; jogos matemáticos como a 

dama; brincadeiras com bexigas com frases inseridas dentro do balão para que eles estourem e 

possam ler e gravuras para a interpretação. A uma diversidade de brincadeiras e brinquedos que 
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podemos usar como auxiliador em sala de aula resta ao professor inserir em sua prática 

momentos lúdicos para facilitar a aprendizagem das crianças.  

Aprender brincando permite que a criança aprenda a lidar com suas emoções a respeitar 

as regras dos jogos e principalmente a encarar a questão do perder e ganhar. É com o brincar 

que o educando aprende a equilibrar suas tensões, cria sua personalidade e desenvolve suas 

habilidades tanto cognitiva, motora e ao mesmo instante amplia sua leitura e escrita, como cita 

Vygotsky (1987), que: 

 
é importante mencionarem a língua escrita, como a aquisição de um sistema 

simbólico de representação da realidade. Também contribui para esse processo 

o desenvolvimento dos gestos, dos desenhos e do brinquedo simbólico, pois 

essas são também atividades do caráter representativo, isto é, utilizam-se 

signos para representar significados.  

 

Em sala de aula foi desenvolvida atividades que auxiliasse as crianças na escrita e leitura, 

sempre buscando formas lúdicas para a melhor compreensão dos educandos. Ao planejarmos as 

atividades, sempre buscamos compreender as especificidades da turma, seu contexto social e 

cultural, pois quando conhecemos melhor os contextos dos educandos podemos planejar com 

mais eficiência nossas práticas em sala de aula. Todas as atividades desenvolvidas com a turma 

foi de grande aprendizagem para nós que estamos em formação. Foi uma oportunidade de 

relacionarmos as teorias que vemos na Universidade, com as práticas desenvolvidas no 

cotidiano escolar.  

As atividades realizadas foram: releitura da música Aquarela de Toquinho, roda de 

leitura e diálogos interativos da leitura, contação de histórias e musicalização. Todas essas 

atividades foram pensadas de acordo com a idade das crianças, pensadas deforma lúdicas para 

estimular os educandos a participar e interagir em cada momento. Não foi fácil planejar as 

atividades, pois costumamos olhar para as crianças com o nosso olhar de adulto e não 

compreendemos que elas não aprendem da mesma forma que um adulto. Não foi fácil trabalhar 

com a releitura de uma música, explicar para as crianças que elas podiam expressar o seu 

entendimento sobre tal canção, porém quando víamos suas produções espontâneas nos 

alegrávamos, pois ali estava representado o seu pensamento sobre tal canção. O uso do diálogo 

nas atividades foi fundante para as crianças, elas tinham seus momentos de contribuição nas 

aulas, elas tinham a liberdade de expressarem seu pensamento no momento da roda de leitura. 

Assim acreditamos que a realização dessas atividades contribuiu tanto para os alunos 

lhes trazendo momentos de diversão na aprendizagem, destruindo o sentimento de que não se 

pode aprender brincando, como também para nós que estamos em sala enquanto futuras 

docentes, podendo sempre está refletindo sobre nossas práticas no futuro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No decorrer deste artigo, procuramos nos remeter a reflexão sobre a importância do uso 

da ludicidade em sala de aula, sendo assim possível perceber a importância dela na 

aprendizagem dos educandos, pois para eles, brincar é aprender. 

É sempre importante que o docente esteja cotidianamente refletindo sobre a finalidade 

do lúdico em sala, sempre se perguntando: Quais objetivos de tais brincadeiras? Como elas estão 

sendo apresentadas as crianças? O que queremos?. Para que esses momentos não sejam 

entendidos somente como diversão, mas como um recurso pedagógico de grande relevância para 

o desenvolvimento das crianças. 

O lúdico não está somente no ato de brincar, mas também no ato de ler, atividades lúdicas 

atraem, favorece o desenvolvimento motor e psicomotor e a aquisição da leitura e escrita de 

maneira agradável e compreensível. 
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Com as atividades lúdicas realizada na turma do 2º ano do ensino fundamental, nos 

mostrou uma maior participação dos educandos nas atividades realizadas em sala, eles 

compreendiam melhor os conteúdos abordados e o interesse pela leitura que foi bem satisfatório.  

O PIBID é fundante para nós graduandos em pedagogia, pois nos proporciona a inserção 

em sala de aula antes dos estágios e também antes da nossa formação, assim cada dia em sala é 

um dia de grandes aprendizagens e reflexões sobre a importância desta profissão que é tão 

desvalorizada.  

Nas realizações das atividades com a turma do 2º do ensino fundamental, nos ajudou a 

repensar os métodos tradicionais de ensino e entender a importância da ludicidade como um 

recurso pedagógico em nossas práticas em sala de aula, enxergando a criança não como um 

adulto em miniatura, mas como um individuo cheio de conhecimento e que se desenvolve mais 

quando se é pensado como as crianças pensam.     
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RESUMO 

O programa de monitoria tem a capacidade de contribuir na formação do discente, no que diz 

respeito ao tripé que permeia a universidade: ensino, pesquisa e extensão. Tendo como 

principais funções, iniciar e preparar o aluno acadêmico para a atuação como docente no nível 

superior e juntamente a isso aprimorar o ensino na graduação. O aluno-monitor realiza 

atividades extraclasse, buscando maneiras de minimizar as dificuldades identificadas e 

enfrentadas por um grupo de alunos em uma determinada disciplina na graduação. O presente 

trabalho tem como objetivo descrever a minha experiência na monitoria de práticas pedagógicas 

do curso de Química, vinculado a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –UERN, 

campus central Mossoró/RN. O método adotado para a realização da pesquisa se constitui de 

uma abordagem qualitativa. Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, 

realizado a partir da participação do discente no programa de monitoria de práticas pedagógicas, 

na qual é uma atividade extracurricular que ocorre todo o semestre, na tentativa de inserir o 

discente licenciado em espaços formais ou informais de aprendizagem, em que seja possível 

trabalhar temáticas relacionadas a química. As ações no programa de monitoria se desenvolveu 

junto ao programa de Residência Pedagógica, e se davam por meio de orientações de projetos 

pedagógicos que seriam desenvolvidos em escolas públicas ou privadas, ou até mesmo em 

outros locais, como, postos de combustíveis, grupos de adolescentes (Escoteiros), postos de 

saúde, museus, cinemas e etc.; tendo esses projetos como base, temas norteadores (água, 

poluição) que eram escolhidos semestralmente pelo departamento do curso. Ao final do 

semestre ocorre a socialização de todos os projetos que foram feitos durante o período, a fim 

de compartilhar as experiências vividas por cada discente. Trabalhar com projetos é uma 

metodologia que facilita o processo de ensino aprendizagem, à medida que o indivíduo se torna 

um agente ativo na construção do conhecimento. As práticas pedagógicas agem como um 

instrumento de aprendizagem por parte dos discentes, devido a inserção e correlação dos 

conteúdos vistos nas disciplinas, com os temas norteadores. A atividade de monitoria se faz 

muito importante na formação do graduando, principalmente se o mesmo estiver em um curso 

de licenciatura, sendo capaz de proporcionar um crescimento pessoal e profissional, enquanto 

futuro professor. Participar do programa como aluno-monitor contribui de maneira significativa 

para a formação inicial, preparando o discente para o universo da docência, no que diz respeito 

a desinibição, oratória, apresentação em público, orientações e preparação de projetos e 

planejamento de atividades, levando em consideração os diferentes fatores. Além de facilitar o 

entendimento de alguns conteúdos vistos, tendo em vista que será o responsável para orientar 

alguns colegas que estejam com dificuldades e auxiliar o professor da disciplina. 

  

Palavras-chave: Monitoria. UERN. Docência. Ensino. Práticas pedagógicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino superior tem a capacidade e os instrumentos necessários para contribuir na 

formação profissional do indivíduo, afim de o preparar para o mercado de trabalho. Ao ingressar 

na universidade o discente começa a entender que possui uma autonomia para desenvolver o 

seu método de estudo e aprendizado, se tornando um agente ativo no processo de construção 

do conhecimento.  
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Uma das vivências que contribui no processo de ensino-aprendizagem é o programa de 

monitoria acadêmica, na qual desenvolve a habilidade da docência no educando, e se transforma 

em um método de aprendizagem por parte do aluno monitor, colaborando assim para o tripé 

que permeia a universidade: ensino, pesquisa e extensão. A Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 

1968, sendo essa a responsável por determinar as normas que regem o funcionamento do ensino 

superior, no seu artigo 41, explica que as universidades devem investir em alunos monitores da 

graduação (BRASIL, 1968). 

A implantação da monitoria nas Instituições de Ensino Superior – IES, se mostram cada 

vez mais importante, tendo em vista que amplia a rede de conhecimento, por meio da troca de 

experiências e saberes, contribuindo também para a formação profissional do futuro docente, 

através dos exercícios e atividades desenvolvidas no programa (ASSIS et al., 2006). 

A monitoria acadêmica é remetida a alunos que estão devidamente matriculados na 

disciplina pela qual a monitoria está sendo ofertada, funcionando como um modelo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando aos alunos participantes um momento de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a prática docente (NATÁRIO; DOS 

SANTOS, 2010; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2017). 

 O aluno monitor desenvolve diferentes atividades no programa de monitoria, como: 

sanar possíveis dúvidas de outros discentes, auxiliar o professor da disciplina na preparação de 

materiais e aulas e orientar os alunos quanto projetos acadêmicos, podendo essas atividades 

serem realizadas de forma individual ou coletiva (HAAG, 2008). A monitoria acadêmica 

contribui de maneira significativa para o incentivo, crescimento e colaboração da iniciação a 

pesquisa cientifica (FRIEDLANDER, 1984).  

 O programa de monitoria pode se caracterizar como um espaço, na qual existe uma forte 

relação entre o docente, aluno monitor e os outros discentes, possibilitando assim um maior 

desenvolvimento acadêmico de ambas as partes. O professor da disciplina pela qual a monitoria 

está sendo desenvolvida, tem a função de instruir, repassar materiais, orientar sobre as diferentes 

metodologias, como também, facilitar condições ao discente de aperfeiçoar suas visões e 

análises críticas sobre questões e assuntos que permeiam o universo educacional (ROGERS, 

1985; NATÁRIOS; DOS SANTOS, 2010). 

 Natário (2007) afirma em seu trabalho, que o aluno monitor se mostra como um agente 

ativo no processo de ensino-aprendizagem, podendo assim fortalecer ou reestruturar a relação 

professor, aluno e instituição.  

 Tendo em vista tudo o que já foi discutido, em relação a importância da monitoria para 

a instituição, professor, aluno monitor e discentes em geral, se mostra relevante a discussão e 

construção de trabalhos voltados para essa temática que se mostra cada vez mais presente nas 

universidades.  

 O presente trabalho tem como objetivo, através de um estudo de caso, descrever a minha 

experiência na monitoria de práticas pedagógicas do curso de Química, vinculado a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –UERN, campus central Mossoró/RN, na 

tentativa de disseminar a magnitude desse projeto. 
 

METODOLOGIA 

 

O método adotado para a realização da pesquisa se constitui de uma abordagem 

qualitativa. Trata-se de um estudo descritivo e reflexivo, do tipo estudo de caso, realizado a 

partir da experiência vivida pelo discente enquanto aluno monitor das práticas pedagógicas do 

curso de Química, na qual ocorre semestralmente. O processo seletivo para a escolha dos alunos 

monitores ocorreu no período 2017.2 e as atividades deram início no semestre seguinte, 2018.1. 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, campus central Mossoró/RN, no período de agosto a dezembro de 2018. As atividades 

de monitoria foram realizadas junto ao programa de Residência Pedagógica – ResPed, na qual 

consistiam de orientações de projetos educacionais, momentos para sanar dúvidas, reuniões 
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com o professor coordenador das práticas pedagógicas, planejamento e organização para o dia 

de apresentações dos projetos que tinham sido desenvolvidos pelos discentes, nos espaços 

formais e não formais. 

Os projetos foram desenvolvidos em escolas públicas e privadas, postos de 

combustíveis, grupos de adolescentes como escoteiros e desbravadores, postos de saúde, 

museus, cinemas, fábricas. Esses projetos tinham como base, temas norteadores (água, 

poluição, meio ambiente) que eram escolhidos a cada semestre pelo departamento do curso. 

Temas de projetos que foram orientados por o aluno monitor:  

• Ensino da Cromatografia para alunos do ensino médio através da aplicação de um 

experimento Científico; 

• Semana da Química: trabalhando reciclagem; 

• Análises físico-químicas dos diferentes tipos de plástico; 

• A utilização do sebo bovino na produção de sabão caseiro;  

• O que é sarin? Entenda como age e por que é usado como arma. 

Durante o período de desenvolvimento do programa, o monitor se utilizou de um diário 

de campo, para anotações referentes as orientações, observações feitas de alunos que 

participavam das instruções e dos momentos de tirar as dúvidas, sentimentos vivenciados, 

aplicação dos projetos nos mais variados espaços, e também observações teóricas desenvolvidas 

no decorrer do estudo (NEVES, 2006). 

Para a construção desse estudo foram utilizados artigos que abordassem o tema em 

questão encontrados nas bases de pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As práticas pedagógicas – PP não se caracteriza como uma disciplina regular, presente 

na grade curricular do curso de Química/UERN, e sim como, uma atividade extracurricular, de 

caráter obrigatório, desenvolvido semestralmente pelos alunos que estão devidamente 

matriculados nas disciplinas especificas do curso de Química/UERN. 

As disciplinas que compreendem as práticas pedagógicas são: Fundamentos de Pesquisa 

em Educação Química, Química Geral Experimental Básica, Físico-Química Geral e 

Experimental, História da Química, Química Inorgânica Básica, Química Orgânica 

Fundamental, Termodinâmica Básica, Equilíbrio Químico e Soluções, Fundamentos Teóricos 

para o Ensino de Química, Mecanismos de Reações Orgânicas, Química Inorgânica de 

Coordenação, Análise Orgânica, Química Analítica Qualitativa, Química Analítica 

Quantitativa, Química Orgânica Biológica e Análise Instrumental.  

Os professores das disciplinas supracitadas acima, são responsáveis por também orientar 

seus discentes nos projetos desenvolvidos, já que os mesmos têm de elaborar trabalhos na qual 

abranjam o conteúdo das disciplinas que estão cursando durante o período. Sendo assim, esses 

docentes separam um tempo da sua carga horária para contribuição e instrução dos trabalhos. 

Os alunos monitores das práticas pedagógicas tem a função de orientar os discentes no 

planejamento até a execução dos projetos e auxiliar o professor coordenador das práticas na 

organização para o dia das apresentações dos trabalhos realizados. Com isto, os discentes 

adquirem uma experiência enriquecedora sobre a profissão de docente (ensino básico e 

superior), podendo também contribuir pedagogicamente para o aprendizado de alguns colegas 

discentes (MATOSO, 2014). 

As práticas pedagógicas funcionam como um método de estudo para o aluno monitor e 

os outros discentes, tendo em vista que são abordados assuntos que envolvem todas as 

disciplinas dentro do projeto a ser desenvolvido pelos estudantes, levando-os a pesquisarem e 

compreenderem o conteúdo, afim de repassar esse conhecimento com outras pessoas.  

A monitoria envolve em sua composição, o desenvolvimento dos conteúdos que estão 

presentes nos currículos de cada disciplina envolvida, na qual são trabalhados os conhecimentos 
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e/ou habilidades, através do aluno monitor com um grupo de discentes (NATARIO; DOS 

SANTOS, 2010). 

 De acordo com Barbosa, Azevedo e Oliveira (2014) quando ocorre o compartilhamento 

de algum conhecimento, o mesmo não é divido, mas sim multiplicado, sendo capaz de gerar 

inúmeros benefícios para todos os envolvidos no processo. Pensando assim a monitoria se faz 

um momento precioso para a multiplicação e compartilhamento de saberes. 

 Outro benefício gerado pela atividade de monitoria, é a relação interpessoal gerada entre 

professores, alunos monitores e demais discentes, favorecendo um melhor convívio entre todos, 

e com isto os estudantes se sentem menos inibidos para fazer questionamentos, procuram com 

mais frequência para orientações, fortalecendo uma ótima inter-relação entre os alunos 

(MATOSO, 2014). 

 Matoso (2014) afirma que os graduandos deveriam buscar vivenciar a monitoria, tendo 

em vista que o currículo da graduação permeia um tripé, constituído de ensino, pesquisa e 

extensão, na qual se encaixa a atividade de monitoria. Sendo capaz de ampliar seu olhar sobre 

a vida acadêmica, formação profissional, capacitação para a docência, funcionando também 

como uma etapa de preparação. 

 A atividade de orientação de projetos desenvolvido na monitoria, contribui de maneira 

significativa para a formação do aluno-monitor, se destacando como os momentos mais 

importantes no projeto, devido o contato com os outros discentes, discussão sobre os mais 

diversos assuntos e metodologias, enriquecendo e abrangendo o conhecimento do aluno-

monitor. As orientações também são capazes de colaborar para o desenvolvimento do aluno 

pesquisador, papel que o professor deverá exercer em sua profissão.  

 Um momento enriquecedor na monitoria de práticas pedagógicas do curso de 

Química/UERN, é o dia das apresentações dos projetos que foram desenvolvidos no decorrer 

do semestre. Nesse momento está presente todos os docentes e discentes do curso, na qual cada 

grupo irá apresentar o seu trabalho, e após a apresentação, fica o espaço para as contribuições 

por parte dos alunos e professores que ali estão.  

 O momento das apresentações, se mostra importante devido contribuir para o 

desenvolvimento da habilidade de discurso por parte dos alunos, trabalhando também a 

desinibição, desenvoltura, montagem de apresentações em slides, além de ser um espaço que 

proporciona a troca e compartilhamento de saberes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A monitoria se mostra como uma metodologia de estudo eficaz para os discentes 

monitorados e principalmente para o aluno monitor, já que o mesmo será responsável por sanar 

dúvidas, orientar os demais colegas e rever conteúdos. Também se apresenta na forma de uma 

ferramenta capaz de contribuir para a formação do educando, no que diz respeito à docência: 

planejamento de atividades, orientações de projetos pedagógicos, organização de eventos, 

exercício da regência e aprimoramento de práticas pedagógicas. 

 Após a participação no programa de monitoria, a visão sobre a figura do aluno monitor 

mudou consideravelmente. Antes, entendido como apenas um estudante de graduação que tira 

dúvidas sobre um determinado assunto, na qual será cobrado em uma determinada avaliação, 

agora entende-se como, um aluno que contribui para o desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem e que promove a relação entre alunos e professor. 

 Através desta pesquisa, percebe-se o quão importante é o programa de monitoria nas 

Instituições de Ensino Superior – IES, valorizando a relação entre professores, alunos e 

instituição e o fortalecimento do tripé que permeia as universidade, ensino, pesquisa e extensão.  
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RESUMO 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada na Escola Municipal Anísio de Souza 

Marques, localizada na comunidade de Queimada I, município de Iraquara, Estado da Bahia. O 

trabalho foi desenvolvido por estudantes/bolsistas do Programa Residência Pedagógica – 

RESED do curso de Licenciatura em Educação do Campo – LEDOC pela Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Tivemos como objetivos: analisar de que forma os documentos 

institucionais, especificamente o Projeto Político Pedagógico (PPP) está articulado com a 

realidade da escola, bem como, identificar se o documento construído dá conta da realidade, 

social, cultural, econômica e indenitária dos educandos. Para desenvolvimento da pesquisa 

iniciamos com a leitura de textos que discutem as temáticas: Projeto Político Pedagógico, 

Proposta Pedagógica e Formação de Professores e posteriormente realizamos uma pesquisa 

documental de natureza qualitativa a partir do PPP e da Proposta Curricular da escola. Além da 

análise documental, conversamos com professores e equipe pedagógica. Durante a análise 

observamos que a construção do PPP foi realizada pela comunidade escolar, mas não 

necessariamente de forma coletiva, com isso algumas questões importantes não são 

contempladas, como garantir a identidade, a cultura, os valores, os fatores socioeconômicos dos 

educandos dentro do texto. Sendo estas questões imprescindíveis para garantir seu direito de se 

reconhecer sujeito protagonista daquele espaço, lhes permitindo construir/ressignificar a 

história, bem como se reconhecer sujeito da mesma. 

 

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Escola Anísio de Souza Marques. Concepções 

dos Professores. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Neste artigo apresentamos uma análise do Projeto Político Pedagógico – PPP da Escola 

Municipal Anísio de Souza Marques, do município de Iraquara, no Território de Identidade da 

Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Tal atividade é fruto do processo de formação dos 

residentes do Programa Residência Pedagógica - RESED, da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que se configurou como uma formação docente, uma 
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vez que são estudantes de Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – URFB.     

A problemática da analise surge quando os estudantes são orientados a ler o PPP da 

instituição e pontuar questões que lhes inquietassem frente a todo conhecimento teórico sobre 

Projeto Político Pedagógico, Proposta Curricular e Formação de Professores. Neste contexto, e 

conhecendo o corpo docente, gestor e discente da Escola, os estudantes começaram a identificar 

algumas desconexões entre os documentos pedagógicos, a realidade escolar e a realidade dos 

estudantes.  

A princípio eram apenas impressões que necessitariam de um aprofundamento mais 

teórico para uma análise contundente. Com isso, nos fora orientado o estudo de textos de autores 

que discutissem as temáticas citadas acima. Na medida em que nos aprofundamos nas leituras 

e discussões dos textos, e após fazermos uma reflexão sobre o PPP que a escola construiu e as 

concepções que os textos nos apresentaram, reafirmamos a nossa inquietação inicial e nos 

propomos a analisar de que forma os documentos institucionais, especificamente o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) está articulado com a realidade da escola, bem como, identificar se 

o documento construído dá conta da realidade, social, cultural, econômica e indenitária dos 

educandos. 

O PPP perpassa a imposição da construção coletiva. Ele se preocupa em ser um 

documento que identifica a escola e suas principais demandas, sendo basilar para a construção 

de um ambiente democrático, plural, emancipatório, libertador e, principalmente, norteador. 

Para tal alcance e integração é necessária a compreensão dos princípios e objetivos do PPP, 

bem como, é necessário conhecer a realidade e história dos sujeitos.  

A análise foi baseada em pesquisas documentais e na perspectiva da teoria Freireana, 

que se sustenta nos princípios da dialogicidade, assumindo a formação docente como aparato 

reflexivo sobre a prática educativa-crítica, progressiva em favor da autonomia dos educandos 

(FREIRE, 1996). Nesta perspectiva, enquanto estudantes do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo e bolsistas do Programa Residência Pedagógica, desenvolvemos leituras 

e realizamos discussões buscando compreender as concepções dos documentos pedagógicos e 

como os mesmos estão sendo construído pela Escola Anísio de Souza Marques, sabendo que a 

pesquisa é o estopim para uma discussão mais ampla e dialogada ao logo do Programa 

Residência Pedagógica.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que reflete a proposta 

educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho 

em conjunto, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos 

objetivos estabelecidos, ou seja, é um documento obrigatório que toda escola deve elaborar 

conforme o método de ensino e o espaço físico de cada instituição, em que deve estar sempre 

atualizado e em execução como uma instrução escolar, e elaborado por todo corpo da escola.      

O PPP tão citado nos cursos de licenciaturas, mas pouco compreendido da forma correta, 

como o documento principal da escola. Para fundamentar de forma clara e precisa a autora 

Veiga traz em seu texto várias reflexões sobre a importância do Projeto Político Pedagógico, 

enfatiza como um instrumento pedagógico principal para buscar medidas de desenvolvimento 

escolar, em que não seja um documento para ficar arquivado, mas que seja executado e 

vivenciado na concepção de dar sentido a esta ferramenta pedagógica de forma significativa. O 

projeto deve haver uma estrutura em que seja explicito a formação de ideias coletivas, na 

perspectiva de haver a teoria e prática, com a principal finalidade de executar e não apenas 

como um documento obrigatório arquivado. 

 
A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 

educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base 
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em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas 

responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores 

tomem essa iniciativa, mas que lhe dêem as condições necessárias para levá-

Ia adiante. Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre escola 

e sistema de ensino. (VEIGA 2002, p. 01).  

 

 É formidável que a escola possa fundamentar o Projeto Político Pedagógico com base 

na realidade encontrada nos alunos e na comunidade, na perspectiva pedagógica de 

contextualizar, em que o aluno é a peça principal para fortalecer as relações entre a comunidade 

escolar. Nesse sentido deve ser feito uma análise do PPP da Escola, para comparar a partir de 

teóricos metodológicos as concepções dos professores nos espaços escolares, bem como sua 

formação continuada, e qual a relação do corpo escolar diante do PPP, Borck (2014), traz um 

reforço em relação a essa análise das Escolas do Campo, em que reflete a realidade de outros 

campos educacionais, visando observar de que forma a escola está articulada com o propósito 

de ensino na modalidade de educação do campo, pensando em um instrumento luta, 

contrapondo se ao modelo homogêneo e urbanocêntrico.    

 
Ao estudarmos a trajetória da Educação do Campo é perceptível que no 

sistema de ensino brasileiro, a educação foi pensada para dar conta das 

demandas urbanas, é válido ressaltar que a educação para a população do meio 

rural, nunca tivera políticas específicas, o atendimento a educação se deu 

através de campanhas, projetos e\ou políticas compensatórias, sem levar em 

conta as formas de viver e conviver dos povos do campo, que ao longo da 

história foram excluídos enquanto sujeitos do processo educativo. (BORCK, 

2014, p. 02–03). 

  

Na realidade fora implantadas nas Escolas no Campo um modelo de Educação Rural, 

em que é colocado em questão o paradigma do capitalismo agrário, onde os Camponeses não 

são protagonistas do processo, mas subalternos aos interesses do capital, passando por um 

processo educativo descontextualizado, em que padroniza o modelo das escolas urbanas. Pensar 

em um projeto que valorize a identidade dos sujeitos do Campo é repensar na história da 

educação brasileira, de um ensino que por muitos anos foi negado a classe oprimida e que hoje 

deve atender a todas as classes, pensando na diversidade sociocultural contextualizada de 

acordo a realidade de cada sujeito brasileiro. 

De acordo com BORCK (2014, p. 06), naturalmente a elaboração do PPP configura-se 

como uma constante recriação da atividade educativa, um eterno planejamento e avaliação de 

suas ações frente às expectativas de todos os segmentos escolares em relação à educação que 

se deseja realizar. Quando o autor destaca o “eterno” é uma forma de considerarmos o PPP 

como algo inacabado e de constante atualização, mas de fato essa não é a realidade que se 

encontra nas escolas, em que muitas vezes se depara com projetos desestruturados e 

desatualizados.  

 Borck afirma a importância da análise indispensável do PPP aplicado anteriormente na 

escola, para que se possa haver uma nova reconstrução, pois nesses documentos está os 

contextos históricos que é a base para refletir a escola que temos e a que queremos, com base 

nos anseios de todo o corpo escolar, valorizando a história, cultura e os processos de lutas e 

resistência vivenciados pelos povos.  

Assim os autores SCHULTZ et al. (2015 p.03) vem reforçar afirmando: 
 

Nesse sentido, o PPP não deve ser imposto, mas construído de forma coletiva, 

com a preocupação de ser um documento que identifica a escola e suas 

principais demandas sendo basilar para a construção de um ambiente 

democrático. Esse processo de articulação e construção requer a contribuição 

da direção, supervisão e coordenação escolar e dependendo do tamanho da 

escola importante haver uma equipe articuladora para que tratem de questões 
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urgentes a serem trabalhadas e resolvidas na escola. Para tanto, para a 

elaboração de um PPP, é necessário conhecer a realidade do aluno e sua 

história de vida, além do contexto socioeconômico que envolve o ambiente 

escolar. Dessa forma a equipe articuladora deve buscar alternativas que 

possam incluir todos os alunos da escola considerando que este instrumento 

(o PPP) vai orientar todas as ações em âmbito escolar. (SCHULTZ, et al. 

2015 p. 03).  
 

Com isso, o PPP deve ser elaborado a partir da participação democrática e efetiva de 

toda comunidade escolar, em que educadores, pais, alunos e funcionários façam parte dessa 

construção, pois o Projeto Politico e Pedagógico é indispensável para uma educação abrangente 

e reflexiva.  

 

METODOLOGIA  

 

Para elaboramos esta pesquisa, começamos com a leitura do documento oficial que rege 

a Escola, o Projeto Político Pedagógico, buscando observar de qual forma o documento é 

articulado com a proposta curricular de ensino da escola. Acrescentando também, o uso de 

artigos que nos permitira dar embasamento teórico e fundamentá-los.  

A ação foi feita como proposta de darmos um norteamento teórico na escrita do artigo, 

que foram fomentadas a partir das leituras e fichamentos de textos e artigos no período de 

Dezembro de 2018 a Fevereiro de 2019. Sendo que, ao analisarmos minuciosamente obtemos 

a possibilidade de discutir artigos que retratam os PPPs das escolas, somando a isso, alcançamos 

um melhor entendimento e compatibilidade por se tratar e Escolas do Campo. Aliado a esse 

contexto, os textos nos serviram para apresentar a importância do PPP, além dos métodos de 

pesquisa e análise que contribuiu com o desenvolvimento do artigo. 

Com isso, optamos por o uso da pesquisa documental por nos permitir acrescentar a 

dimensão do tempo à compreensão do social, pois a análise documental favorece o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e 

sociocultural.  

Segundo Figueiredo 2007, “é impossível transformar um documento; é preciso aceitá-

lo tal como ele se apresenta, às vezes, tão incompleto, parcial ou impreciso”. Foi nestas 

condições que identificamos à problemática/objeto de pesquisa.   

 

Como afima Ludke (1986), 
 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador. Representam ainda uma fonte "natural" de informação. Não é 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surge num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto (LUDKE et al, 

1986 p.39).  

 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de 

um tema ou problema (Ludke e André, 1986).  

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 
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Assim, para alcançarmos os objetivos propostos da pesquisa utilizamos três categorias 

de análise: Justificativa, Histórico da Unidade Escolar e Fundamentação Teórica. No que se 

refere ao perfil da população atendida, constatou-se que os educandos são filhos de Agricultores 

Familiares e Beneficiários dos Programas Sociais, porém o documento não assegura as 

características destes sujeitos, suas culturas, seus valores, seus saberes. Uma vez que, a escola 

possui cultura própria do Campo, seus sujeitos possuem laços culturais e valores relacionados 

à vida na terra, o que contrapõem uma proposta curricular urbanocêntrica  que privilegia os 

saberes urbanos em detrimentos dos saberes culturais locais. 
Uma segunda consideração é como está fundamentado aquele documento, onde os 

autores e militantes da Educação do Campo, Educação emancipatória e libertadora não aparece, 

ou muito timidamente. É necessário nesta seção demarcar o Campo como espaço de produção 

da vida e a educação com ferramenta para a consolidação deste projeto. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Anísio de Souza Marques, situada na 

comunidade de Queimada I, no município de Iraquara, Território de Identidade da Chapada 

Diamantina, Bahia. Escola que atende estudantes da do Infantil até o 9° ano, funcionando no 

turno matutino e vespertino.  

As leituras, análises e discussões do PPP se deram da seguinte forma: 

 Dezembro de 2018 Janeiro de 2019 Fevereiro de 2019 

Leituras  X X X 

Discussões   X X 

Análises    X 

 

Análise do documento oficial da escola é de suma importância para entendemos e 

compreender o que perpassar naquele espaço. E ao fazer a análise de um ou mais textos que 

dialogam com essa ideia, podemos discutir e ver como se dar o desenvolvimento social cultural, 

ao analisar compreendemos com se nortear a escola e de qual forma e seu seguimento podemos 

assim, conhecer o corpo escolar com um todo.  

 
Portanto, através da análise do PPP encontraremos as respostas em relação à 

identidade da escola de campo, pois neste documento estão estabelecidos os 

conteúdos, as metodologias, as avaliações a serem desenvolvidas na 

instituição, tendo como eixo e prioridade a formação humana e a construção 

da cidadania do campo (BORCK, 2014, p. 7). 
 

Segundo Borck, descrito em cima, no PPP, que podemos encontra a identidade da 

escola, pois, ali está relatado como e o desenvolvimento da escola respeitando as diferenças e 

saberes, pontuando regras e deveres a ser seguido e dialogado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao analisarmos o PPP da Escola Municipal Anísio de Souza Marques, percebemos que 

existiu um planejamento dialogado, mas não necessariamente coletivo a preocupação em tentar 

reduzir os “problemas” que eram enfrentados nestas escolas, como por exemplo, as 

aprendizagens, aumento da nota do IDEB, incentivo ao corpo discente, evasão e repetência, a 

escola se preocupa também com avanços sociais e culturais.  

Sendo que ao observar o PPP da escola, percebem-se poucos relatos de onde são 

oriundos os alunos, suas trajetórias até adentrar a escola. Por essa particularidade, percebemos 

que falta um diálogo mais abrangedor entre PPP escola e realidade. 

 
A LDB 9.394/96 regulamenta a obrigatoriedade dos estabelecimentos de 

Ensino desenvolverem seus Projetos Político-Pedagógicos com a participação 

de toda a comunidade escolar, assim como assegura a autonomia das escolas 

para a sua elaboração, garantindo que esses projetos sejam coerentes com a 
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realidade socioeconômica do local em para os seus alunos. (SCHULTZ, et al 

2015, p. 1-7) 

 

Portanto par dar uma melhor ênfase no PPP tem que ter uma maior participação do corpo 

escolar não só como também as comunidades que representa a escola, ser discutido e debatido 

em conjunto de forma que os fatores culturais, sociais, econômicos e indenitários sejam 

contemplados.   

Parafraseando Tardin no seu texto “Cultura Camponesa” do (Dicionário da Educação 

do Campo 2012) “Em se tratando de Escola do Campo ela se constitui a partir de uma 

diversidade de sujeitos sociais históricos que se forjaram culturalmente numa íntima relação 

familiar, comunitária e com a natureza, demarcando territorialidades com as transformações 

necessárias à sua reprodução material e espiritual, gerando uma miríade de expressões 

particulares que, ao mesmo tempo, respaldam-se em elementos societários gerais, marcando 

sua humanização e humanizando a natureza, em um intricado complexo de agroecossistemas” 

(TARDIN 2012, p. 181).  

Nessa circunstância surge a necessidade da escola propor debates e diálogos sobre a 

realidade dos alunos, das suas comunidades trazendo suas vivencias culturais, assim sendo, 

buscando propostas pedagógicas que condizem com a realidade dos discentes, deste modo se 

faz necessário que o corpo docente busca se alternativas e metodologia que compete com as 

particularidades das comunidades presente, buscando sancionar os receios, mostrando as 

possibilidades de uma escola do Campo, com a educação voltada ao Campo.    

A pesquisa nos revelou que apesar de existir uma construção dialogada do Projeto, 

algumas questões importantes não são contempladas. Garantir a identidade, a cultura e os 

fatores socioeconômicos dos educandos dentro do texto é imprescindível para garantir seu 

direito de se reconhecer sujeito protagonista daquele espaço, lhes permitindo 

construir/ressignificar a história, bem como se reconhecer sujeito da mesma.  

É necessário que as construções dos PPPs antes de serem realizadas, perpassem por 

reflexões, que descontruam a visão da necessidade de cumprir, apenas, uma determinação legal, 

apenas uma atividade burocrática, contudo, na proporção que todos os envolvidos com o 

processo estão presentes em sua elaboração e estão refletindo em medidas que ajudem no 

oferecimento de uma educação emancipadora, garantiremos assim algo que contemplem a 

todos.  

É necessário que os PPPs deem contam a realidade dos sujeitos, das suas culturas, dos 

seus costumes, das suas relações sociais e econômicas, pois estes fatores que possibilitaram a 

todos o desenvolvimento e a formação de pessoas críticas, capazes de fazer uma leitura 

criteriosa e crítica da realidade que os cercam, para assim proporcionar modificações 

direcionadas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Realizar uma análise crítico reflexiva do Projeto Político Pedagógico na perspectiva da 

Educação do Campo é, primeiramente, romper com paradigmas postos a Educação tradicional 

e bancaria, é sobretudo compreender a Escola (espaço de des(construção) como ambiente de 

construção de saberes pluricultural, é ter a percepção de uma educação emancipatória, 

libertadora e igualitária, que contemple os sujeitos na sua totalidade.  

É importante que todos os personagens envolvidos na construção do PPP saiam da 

condição de figurantes, coadjuvantes e assumam o protagonismo desta elaboração. Pensar hoje 

num Projeto que contemple as questões pedagógicas, políticas, culturais, de gênero, de raça 

significa, sobretudo, um esforço tanto de compreender e ousar fazer, bem como de propor 

alternativas viáveis, capaz de concretizar o projeto político-pedagógico, coletivamente 

concebido dentro de uma perspectiva mais ampla. Nessas reflexões, não podemos esquecer as 
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especificidades do contexto local, em que está inserida a escola, ante às determinações do 

global.  

 A pesquisa reforça que a escola deve fazer uma revisão do contexto teórico e pratico de 

suas ações, em que é necessário através de toda comunidade escolar repensar o seu PPP, se de 

fato contempla as práticas hoje adotadas. Podemos dizer que o objetivo do trabalho foi 

alcançado, sendo um momento rico de trocas de conhecimentos e experiências, indispensável 

para a formação acadêmica de licenciatura, pois quando enxergamos no presente uma visão de 

melhoras para o futuro é a certeza de que haverá boas contribuições para um melhor ensino-

aprendizagem que contemple a Educação do Campo, valorizando dessa forma a cultura e as 

raízes dos sujeitos protagonistas dessa conquista histórica. No mais, os resultados nos inquieta 

em propor a Escola um diálogo sobre o Projeto Político Pedagógico pela ótica de teóricos como 

Paulo Freire, Miguel Arroyo, Veiga, Borck, Caldart, Tafarell et al, criando situações de reflexão 

sobre a Educação enquanto construção consciente de saberes, críticos, culturais e reflexivos.  
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RESUMO 

O presente trabalho é resultado de nossas experiências que vêm sendo desenvolvidas no 

Programa de Iniciação a Docência (PIBID) no curso de Pedagogia do Campus Avançado de 

Assú/UERN. Assim, tem por objetivo refletir sobre a contribuição de uma atividade realizada 

por nós pibidianas em uma turma de 2º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 

discussão teórico-metodológica pauta-se nos estudos epistemológicos acerca da importância e 

ou contribuição da ludicidade no processo de ensino e de aprendizagem. A atividade realizada 

foi o uso da caixa da leitura, onde identificamos que a realização de um fazer docente criativo, 

contribui tanto para a construção da aprendizagem, como também para o incentivo a prática da 

leitura. As reflexões tecidas durante a atividade realizada nos possibilitou compreender a 

necessidade de buscarmos sempre a realização de aulas que oportunizem ao aluno maior 

participação e envolvimento no que acontece no cotidiano da sala de aula. 

 

Palavras-chave: PIBID. Práticas pedagógicas. Ludicidade. Criatividade. Caixa da leitura.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A educação institucional traz consigo fortes marcas do modelo tradicional de ensino, na 

qual, o professor é o único detentor do conhecimento e o aluno é o um mero receptor. Embora 

essa característica ainda se faça muito presente nos dias atuais, com o passar dos anos as formas 

de ensinar tem se modificado, o aluno vem ganhando cada vez mais destaque nesse processo 

como sujeito ativo/participativo capaz de impulsionar o próprio processo de ensino e 

aprendizagem.   

Kishimoto (2001, p.36) traz as seguintes informações: 

 
O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força 

com a expansão da educação infantil, especialmente a partir deste século. 

Entendido como recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, 

o brinquedo educativo materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar 

formas ou cores, nos brinquedos de tabuleiro que exigem a compreensão do 

número e das operações matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que 

trabalham noções de sequência, de tamanho e de forma, nos múltiplos 

brinquedos e brincadeiras, cuja concepção exigiu um olhar para o 

desenvolvimento infantil e materialização da função psicopedagógica: 

móbiles destinados â percepção visual, sonora ou motora: carrinhos munidos 

de pinos que se encaixam para desenvolver a coordenação motora, parlendas 

para a expressão da linguagem, brincadeiras envolvendo músicas, danças, 

expressão motora, gráfica e simbólica. 
 

São muitas as ferramentas que podem ser utilizadas com o intuito de estimular o 

desenvolvimento da criança. O uso de brinquedos e brincadeiras traz diversas de possibilidades 

e formas de se aprender brincando, seja com o uso das cores, das formas, dos números, dos 

sentidos, etc. É algo que deve se tornar prazeroso pra quem pratica e por consequência 
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estimulador do desenvolvimento pessoal de cada criança. Nesse sentido, deve haver uma boa 

interação entre quem aplica o uso das ferramentas, o educador, e quem recebe, no caso, a 

criança. Essa relação é importante, uma vez que ela será responsável pelo processo de 

aprendizagem das crianças. 

A Educação Infantil requer muitas estratégias para que a criança tenha cada fase 

desenvolvida no tempo certo, e o brincar faz parte da vida da criança como também do seu 

processo de aprendizado. 

 
Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria 

criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalecem a incerteza 

do ato e não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos servem como 

auxiliar da ação docente, buscam-se resultados em relação à aprendizagem de 

conceitos e noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de algumas habilidades. 

Nesse caso, o objeto conhecido como brinquedo não realiza sua função lúdica, 

deixa de ser brinquedo para tornar-se material pedagógico. (Kishimoto ,1994, 

p. 14). 

 

Logo, este trabalho busca compreender a importância do lúdico na educação infantil, 

identificando suas contribuições e buscando compreender como a utilização da caixa da leitura 

pode influenciar o modo de aprendizagem da criança, por meio de brincadeiras, jogos, dentre 

outros, permitindo, dessa forma, um relevante desenvolvimento social, emocional e intelectual 

da criança. 

Os conceitos de Vygotsky serviram de embasamento para a compreensão de elaboração 

de aulas lúdicas para que fosse possível desenvolver na criança outras questões além da 

soletração e escrita, dessa forma as práticas pedagógicas não devem ser aplicadas sem nenhuma 

intenção educativa. 

Na educação infantil é preciso renovar as práticas educativas, durante a aplicação de 

uma atividade com o lúdico, o professor pode perceber traços de personalidade da criança no 

seu comportamento, tanto numa atividade individual como também coletiva e de seu 

desenvolvimento no todo. 

 Durante a aplicação de atividades lúdicas se nota traços específicos de personalidade na 

criança no que envolve o seu comportamento no decorrer das atividades individuais ou 

coletivas, tornando necessário renovar as práticas educativas na etapa de educação infantil. 

O uso da caixa de leitura na Educação Infantil traz contribuições para a criança, 

auxiliando no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

O PIBID é um programa de grande contribuição para a formação docente, pois permite 

o contato direto com a sala de aula, havendo assim uma troca de saberes entre o universo 

acadêmico e a escola, podendo assim fazer a relação prática com a teórica vivenciada em sala 

de aula. 

 

TESSITURA TEÓRICA  

 

Prática educativa traz consigo desafios a serem enfrentados, sendo necessário que haja 

adaptações a depender do ambiente e das pessoas com as quais o educador se relaciona.  

Paulo Freire faz o seguinte comparativo: 

 
O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso do 

fogo, com acendê-lo, como equilibrar para mais, para menos, a chama, como 

ligar com certos riscos, mesmo remotos, de incêndio, como harmonizar os 

diferentes temperos numa síntese gostosa e atraente. A prática de cozinhar vai 

preparando o novato, ratificando alguns daqueles saberes, retificando outros, 

e vai possibilitando que ele vire cozinheiro. A prática de velejar coloca a 

necessidade de saberes fundantes como o do domínio do barco, das partes que 
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o compõe e da função de cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, 

de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel 

do motor e da combinação entre motos e velas. Na prática de velejar se 

confirmam, se modificam ou se ampliam os saberes (FREIRE, 2017, p. 23). 

 

Assim, consegue-se entender como deve funcionar a prática pedagógica. É algo que 

deve ser equilibrado, pesado e medido, tudo a depender das ferramentas que se utiliza, o que 

facilitará ou dificultara todo o processo educativo, das pessoas com os quais se trabalha, do 

ambiente no qual o processo será aplicado e desenvolvido e nesse contexto observar o que vem 

ou não a funcionar, mostrando ser necessário corrigir aquilo que não está indo bem e 

confirmando a efetividade do que funciona. 

A educação infantil requer estratégias dinâmicas para que as aulas se tornem produtivas 

e participativas no cotidiano escolar, possibilitando o desenvolvimento da percepção da 

imaginação, da fantasia e da aprendizagem da criança.  

 
Do ponto de vista educacional, a palavra jogo se afasta do significado de 

competição e se aproxima de sua origem etimológica latina, como o sentido 

de gracejo, ou, mais especificamente, divertimentos, brincadeira, passatempo. 

Desta maneira, os jogos infantis podem até excepcionalmente incluir uma ou 

outra competição, mas essencialmente visam estimular o crescimento e 

aprendizagens e seriam melhor definidos se afirmássemos que representam 

relação interpessoal entre dois ou mais sujeitos realizada dentro de 

determinadas regras. (ANTUNES, 2016, p.9) 
 

 O jogo, nesse contexto, nada tem a ver com o sentido de competição, concorrência ou 

disputa como se costuma pensar, o real sentido trata-se de buscar a aprendizagem da criança 

por meio do jogo brincar, buscando principalmente o crescimento do conhecimento e do 

aprender, podendo afirmar que o jogo educativo e o jogo brincadeira passam a se confundir, 

tornando-os um só. 

 
A aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o jogo 

constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do 

desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento social. Mais ainda, o jogo 

pedagógico pode ser um instrumento da alegria. Uma criança que joga, antes 

de tudo o faz porque se diverte, mas dessa diversão emerge a aprendizagem e 

a maneira como o professor, após o jogo, trabalha suas regras pode ensinar-

lhe esquemas de relações interpessoais e de convívios éticos. (ANTUNES, 

2016, p.14). 
  

O jogo educativo precisa ser algo que prenda a atenção da criança, algo que a faça se 

sentir atraída, ela precisa jogar e aprender, mas ao mesmo tempo essas ferramentas precisam 

ser algo com as quais a criança se divirta e tenha prazer em praticar, dessa forma o 

desenvolvimento das crianças ocorrerá com mais facilidade. 

 
Jogos bem organizados ajudam a criança a construir novas descobertas, a 

desenvolver e enriquecer sua personalidade, e é jogando que se aprende a 

extrair da vida o que a vida tem de essencial. Nesse sentido, toda essência do 

jogo se sintetiza em suas regras, pois é operando dentro de algumas regras e 

percebendo com clareza sua essência que vivemos bem e nos relacionamos 

com o mundo. Jogar é plenamente viver. (ANTUNES, 2016, p.11) 
 

É nítida a relação que jogo e realidade possuem, uma ajuda a outra a enfrentar, conhecer 

e saber lidar com as tarefas do dia a dia, o modo com interage com os demais e 

consequentemente contribuir na formação do ser e da personalidade. 
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Para Vygotsky (2002, p. 66) “A brincadeira do faz de conta é privilegiada em sua 

discussão sobre o papel do brinquedo no desenvolvimento”. 

 O autor cita ainda (2002, p. 63) que “imitação não é uma mera cópia de um modelo, mas 

reconstrução individual daquilo que é observado nos outros”. 

 Entende-se assim que o ato de brincar proporciona para a criança um aprendizado 

significativo, agregando novos conhecimentos e desenvolvendo seu convívio, dentre outros 

aspectos como o desenvolvimento como ser humano, uma vez que auxilia na construção do 

saber, favorecendo a educação infantil. 

 
Essa relação entre os jogos e a aprendizagem significativa destaca que a boa 

escola não é necessariamente aquela que possui uma quantidade enorme de 

caríssimos brinquedos eletrônicos ou jogos ditos educativos, mas que 

disponha de uma equipe de educadores que saibam utilizar a reflexão que o 

jogo desperta, saibam fazer de simples objetos naturais uma oportunidade de 

descobertas e exploração imaginativa. Uma caixa de fósforo, uma lupa e uma 

fita métrica em mãos de uma verdadeira educadora infantil valem bem mais 

que uma coleção fantástica de brinquedos eletrônicos que emitem sons e luzes 

e que, por se apresentarem perfeitos demais, roubam espaço à imaginação. 

(ANTUNES, 2016, p. 31). 
 

Com os instrumentos certos em mãos e sabendo fazer bom uso dos mesmos, o educador 

que souber utilizá-los poderá ir muito além com seus educandos, proporcionando aos mesmos 

uma verdadeira viagem de conhecimento e aprendizagem, permitindo aos seus alunos aprender 

da forma mais prazerosa possível, trazendo para aquele ensinamento a atenção necessária da 

criança. 

Kishimoto (2001, p.36) ressalta que “O uso do brinquedo/jogo educativo com fins 

pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensino-

aprendizagem e de desenvolvimento infantil”. 

 A caixa de leitura inserida no cotidiano escolar possui funções como a ludicidade e a 

educação, por exemplo, transformando o brincar em um instrumento de trabalho.  

Maluf (2016, p. 13) diz que:  

 
Os primeiros anos de vida são decisivos na formação da criança, pois se trata 

de um período em que ela está construindo sua identidade e grande parte de 

sua estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta fase, deve-se adotar 

várias estratégias, entre elas as atividades lúdicas, que são capazes de intervir 

positivamente no desenvolvimento da criança, suprindo suas necessidades 

biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas para desenvolver suas 

competências. 

 

O ambiente no qual a criança está inserida em seus primeiros anos de vida é fator 

primordial na sua formação, seja ela cognitiva ou social. Além do ambiente, toda a estrutura ao 

seu redor irá ajudar a compor sua base, as pessoas com as quais ela convive, as brincadeiras e 

jogos, entre outros fatores. Tudo isso auxiliará a criança a construir seu conhecimento de 

mundo, aliando realidade e imaginação. 

Para Maluf (2016, p. 19): 

 
Podemos acreditar que a criança vai construindo seu conhecimento de mundo 

de modo criativo, lúdico, modificando a realidade com os recursos da sua 

imaginação. Precisa ser sempre respeitada, pois seu mundo é mutante e acaba 

oscilando entre a fantasia e a realidade. 
 

Em seus primeiros anos a criança traz muito de sua imaginação para a realidade, e isso 

não é algo imutável, ela pode estar a todo o momento pensando, criando e imaginando e 
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consequentemente todas essas oscilações afetarão na relação da criança com o mundo e as 

pessoas com as quais ela se relaciona. 

A atividade lúdica é uma das ferramentas que proporcionam uma experiência completa 

para as crianças e Maluf (2016, p. 21) traz a seguinte conceituação: “Atividade lúdica é toda e 

qualquer animação que tem como intenção causar prazer e entretenimento em quem a pratica.” 

A autora diz ainda que: “Na Educação Infantil, por meio das atividades lúdicas, a criança brinca, 

joga e se diverte, ela também age, pensa, aprende e se desenvolve. As atividades lúdicas podem 

ser consideradas tarefas do dia a dia da Educação Infantil.” 

 A ludicidade é uma ferramenta de motivação para a criança, além da construção do 

conhecimento, ajuda a desenvolver o raciocínio e a criatividade da criança. A mesma irá 

aprender brincando e interagindo com os demais colegas sem se sentir cobrada.  É importante 

que a criança esteja em contato sempre com o lúdico, pois irá auxiliar na sua formação e na sua 

aprendizagem, permitindo que a criança aprenda coisas novas. 

 
O prazer está presente nas atividades lúdicas. A criança fica absorvida de 

forma integral. Cria-se um clima de entusiasmo. Podemos ressaltar que 

grandes educadores do passado já conheciam a importância das atividades 

lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. A criança se expressa, assimila 

conhecimentos e constrói a sua realidade quando está em alguma atividade 

lúdica. Ela também espelha a sua experiência, modificando a realidade de 

acordo com seus gostos e interesses. (MALUF, 2016, p. 23) 

 

O lúdico é uma ferramenta importante que é retratada por diversos autores como sendo 

um instrumento de valia para a aprendizagem das crianças, que ativa diversos sentidos nas 

mesmas, possibilitando o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem de maneira mais 

fácil e prática tanto para quem ensina, como para quem aprende. 

 Segundo Vygotsky (2002, p. 67) “no brinquedo a criança comporta-se de forma mais 

avançada do que nas atividades da vida real e também aprende a separar objeto e significado” 

As contribuições dessas práticas na educação infantil irão despertar um comportamento 

sadio, pois irá trabalhar com a linguagem, desenvolvendo sua memória e seu raciocínio. Desse 

modo, compreende-se a importância das atividades lúdicas na educação infantil, favorecendo 

uma maior interação entre a criança e o aprendizado. 

 

METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento desse trabalho de seu por meio de experiências durante o Programa 

de Iniciação à Docência (PIBID), que se realiza numa escola municipal na cidade de Assú – 

RN, onde foram analisadas as contribuições da caixa de leitura no processo de aprendizagem e 

o desenvolvimento da criança. A obra de Oliveira (2002), ressalta que o legado de Vygotsky 

acerca do aprendizado e desenvolvimento na educação infantil traz uma postulação de que o 

desenvolvimento do indivíduo deve ser algo a ser observado a frente, analisando o que está por 

acontecer no decorrer da sua trajetória. Ligado a isso, se devem observar os acontecimentos dos 

processos já presentes no indivíduo e que estão por se consolidar. Nesse sentido a transformação 

é referência nos pensamentos de Vygotsky. 

Durante uma aula de português numa sala do 2º ano do ensino fundamental I utilizou-

se a caixa de leitura, possibilitando aos alunos participarem de uma aula com o uso de uma 

ferramenta pedagógica como contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As experiências vivenciadas durante a aplicação de aulas com a caixa da leitura permitiu 

uma reflexão sobre a importância de trabalhar com o lúdico na educação infantil, 
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proporcionando assim uma melhor participação, além do seu desenvolvimento em vários 

aspectos, por exemplo, o cognitivo e o social. O uso de ferramentas lúdicas são instrumentos 

de grande relevância que permitem à criança estabelecer relações dentre outras melhorias no 

seu convívio em sala de aula. 
 

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações 

mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desemprenho de ações 

sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla 

várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, 

contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

(KISHIMOTO. 2001, p.36). 
 

Por meio de interações nesses diversos aspectos: afetivo, cognitivo, físico e social é 

possível proporcionar a criança meios de representarem e também desenvolverem seu intelecto, 

suas funções psicológicas, ou seja, o desenvolvimento infantil acontece de forma natural e 

espontânea.   

Diante a realização desse trabalho em sala de aula, foi possível perceber o interesse que 

cada criança tinha em participar da atividade, quebrando assim aquela rotina de uma aula 

tradicional, fazendo com que a criança viesse a ser bastante colaborativa e participativa na sala 

de aula durante a utilização da caixa de leitura. Sendo assim, o brincar dentro do processo de 

aprendizagem infantil proporciona uma vivência dentro do mundo da criança. 

Notou-se também que são vários os tipos de jogos e brincadeiras que podem adaptar-se 

a diferentes formas de aprendizagem, podendo em um só jogo trabalhar mais de um conteúdo, 

contanto que o mediador utilize atividades que se caracterizem com o perfil dos alunos, tanto 

no contexto escolar, quanto na idade dos mesmos. O uso dos jogos educativos na sala de aula 

auxilia as crianças a adquirirem novos conhecimentos, melhorando sua aprendizagem em vários 

aspectos. 

Para Kishimoto (2001, p. 37):  

 
A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 

conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 

trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 

parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que 

não jogos. Ao utilizar de modo metafórico a forma lúdica (objeto suporte de 

brincadeira) para estimular a construção do conhecimento, o brinquedo 

educativo conquistou espaço definitivo na educação infantil. 

 

Dessa forma é relevante ressaltar que inserir os jogos e brincadeiras no cotidiano escolar 

serve como instrumento para o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil, onde a 

criança começa a conhecer e interagir, assim como sentir-se desafiada e pronta para enfrentar 

outros novos obstáculos. Pode-se inferir que tais ferramentas estimularão e potencializarão o 

pensar, o criar e o conhecimento de modo geral, uma vez que é algo que é intrínseco do aluno 

e será estimulado. 

Além disso, é preciso que haja também um trabalho pedagógico reforçado, que auxilie 

nesse processo. Esse suporte deve buscar algo extra, uma força externa que venha a produzir 

efeitos no desenvolvimento da aprendizagem de cada criança. Nesse sentido, entende-se que o 

processo do aprender é algo complexo, que envolve diversos fatores e ferramentas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PIBID trouxe a oportunidade de ter a percepção de que trabalhar o lúdico como uma 

ferramenta pedagógica no dia a dia em sala de aula possui uma relevância para o 
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desenvolvimento da criança, trabalhando sua forma de se comunicar, desenvolvendo sua 

linguagem, concentração, frustrações, colaborando para a construção de seus conhecimentos. 

Dessa forma, nota-se que é relevante trabalhar na educação infantil com atividades 

lúdicas, proporcionando às crianças maior interação e desenvolvimento da inteligência. Assim, 

a partir do momento que a criança passa a ter interesse pelo aprender, torna-se mais fácil o 

processo de aprendizagem na educação infantil. 

Os jogos e brincadeiras são ferramentas que fazem parte do cotidiano de todos e 

certamente na escola não deixa de ser uma grande contribuição para as atividades ali realizadas, 

tornando o ambiente escolar muito mais atrativo e prazeroso para que se possa construir sujeitos 

capazes de viver em sociedade diante de tantos conflitos. 

As atividades lúdicas inseridas no ambiente escolar não podem ser vistas como um 

passatempo, precisando assim que se tenha outro olhar, o de que a criança desenvolve outras 

habilidades e competências na sua aprendizagem. 

Os jogos e brincadeiras dentro da educação infantil são indispensáveis para o 

desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social da criança, desenvolvendo nela todas as 

habilidades necessárias para sua formação, construindo um sujeito capaz de corresponder com 

as modificações do mundo em que ela vive. 
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RESUMO 

A educação é um processo amplo de formação humana e de reprodução social que se apoia na 

educação escolar e na didática como meio da transmissão do conhecimento pelo professor e de 

recepção dos alunos, das informações, fatos, princípios, conceitos, habilidades e atitudes. Dito 

isto, temos os seguintes questionamentos: Como acontece essa troca de informações entre 

professor e aluno? Em qual contexto? Assim, temos como objetivo, observar a metodologia do 

professor e como se dá essa troca de informação entre docentes e discentes. Para tal estudo, 

estamos embasados em Charlot (2000), Freire (2003, 2011), Habermas (1987) Morin (2003) e 

Zabala (1998). Durante nossa experiência como bolsistas do Programa institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), observando a metodologia do professor em sala de aula, no 

PIBID de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nos meses 

de novembro e dezembro de 2018 no Campus de Pau dos Ferros, foi possível registrar e 

caracterizar o processo metodológico do professor supervisor do PIBID, como também como 

se portam os alunos em sala de aula na rede pública de ensino básico. Os resultados indicam 

uma disparidade no rendimento e na compreensão dos discentes, independente da metodologia 

aplicada pelo docente, considerando o pouco interesse e a baixa atenção nas aulas de Geografia. 

Acredita-se que a realidade social seja um fator determinante para tais problemas, embora não 

o único. Dessa forma, existe uma distância entre o Estado, escola, docentes e discentes, já que 

a estrutura social a que nossos alunos estão submetidos influencia diretamente na formação dos 

mesmos. 

 

Palavras-chave: Educação. Metodologia de ensino. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Iniciamos esta introdução com um questionamento: Qual o significado da palavra 

educação? Seria somente uma palavra? Para Morin (2003, p.10), a educação seria a “Utilização 

de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento de um ser humano”. Se a 

pergunta nos faz refletir, a resposta de Morin (2003) nos leva a pensarmos em nossos muitos e 

complexos problemas enfrentados na nossa rede pública de educação, problemas esses que 

atualmente parecem sem solução. 

Defende-se que por meio da própria educação poderemos chegar a uma resolução em 

conjunto, que inclua, obrigatoriamente os docentes, os discentes e o Estado. Assim, durante as 
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nossas observações em sala de aula tentamos nos propor à observar esses tais problemas, 

descrevê-los de forma ampla e completa, mas dentre todos os pontos observados podemos citar 

como um dos principais, a distância entre o Estado, os docentes e discentes, assim, de certa 

forma parece haver um abismo entre eles. 

Nossa rede pública de ensino encontra-se em situação preocupante e ainda não vemos 

medidas de intervenção do Estado para alcançarmos soluções cabíveis para as mesmas, 

observamos os nossos professores e alunos completamente distantes, percebemos que mais do 

que nunca é necessário que haja uma união entre nossas escolas e nossos docentes para que 

possamos parar de reclamar e ficarmos às margens dos problemas, mas sim que juntos 

possamos achar uma solução. Nessa perspectiva, Schram e Carvalho (2007/2008, p.8) afirmam 

que: 

 
Portanto, o grande desafio do educador é, pela formação permanente, buscar 

subsídios teórico-práticos, para o exercício da docência, para a compreensão 

de que o conteúdo a ser trabalhado é uma síntese da humanidade, e que ao ser 

considerado relevante, conduz o aluno a transitar por ele, provocando 

inquietações que o fazem avançar ainda mais. Atribuir sentido ao programa 

curricular, organizando, criticando, relacionando o objeto de conhecimento e 

a realidade. Exigir dos integrantes do processo a relação dialógica, a busca 

comum por uma sociedade diferente, a qual passa pelo respeito ao outro, pelo 

exercício contínuo do diálogo. 
  

Assim, os processos de relação dialógica entre docentes e discentes são extremamente 

necessários para que haja um uma distância menor, sempre buscando a melhor forma de educar, 

evitando uma educação bancária, como nos coloca Freire (2011, p.34): “O educador, que aliena 

a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os 

educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o 

conhecimento como processos de busca”. 

Para Paulo Freire (2011), deve haver mais que uma relação entre professor e aluno, mas 

deve haver uma certa relação afetiva entre os mesmos, mas também coloca que (FREIRE; 

HORTON, 2003, p.146): “sem os limites do professor e da professora, os alunos e alunas não 

podem saber”. 

Buscamos sempre entender as metodologias utilizadas pelo docente e como utilizar a 

melhor forma de atrair a atenção do aluno e quebrar as barreiras entre professores, alunos e a 

rede básica de ensino. Assim, temos como objetivo observar a metodologia do professor e como 

se dá essa troca de informação entre docentes e discentes. 

 

METODOLOGIA 

 

Iniciamos nossa pesquisa em uma escola pública, localizada na cidade de Pau dos 

Ferros/RN, onde na mesma está sendo realizado o subprojeto do PIBID. Foi realizado um 

diagnóstico escolar para identificarmos a realidade do espaço da escola, para isso, o diagnóstico 

foi realizado em três segmentos, respectivamente: o ambiente físico-material, o ambiente 

normativo-institucional e o ambiente de sala (CARNEIRO; et ali, 2018). 

O ambiente físico, com sua biblioteca e acervo disponível na mesma, analisamos assim, 

o material disponível para o professor utilizar como opções metodológicas em sala de aula, 

como por exemplo: livros, mapas, e demais materiais didáticos. É importante entendermos os 

mais diversos espaços da escola em sua materialidade física, fazendo uso das suas 

potencialidades, uma vez que por meio destes se desenvolve a prática pedagógica, ainda assim 

é preciso considerar as dimensões que se inserem no espaço escolar: social, cultural, afetiva, 

etc. (RIBEIRO, 2004).   

O ambiente normativo-institucional escolar, analisando seu Projeto Político 

Pedagógico, com suas normas e regras e como o mesmo está disposto no ambiente escolar, pois, 
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é de suma importância conhecer os documentos que regem a escola, os que definem a prática 

pedagógica, como também os que tutelam a relação dos entes da escola. Pois o Projeto Político 

Pedagógico cumpre um papel primordial na elaboração de um plano que norteia os anseios da 

escola, já que este exprime os interesses de um grupo, bem como seu compromisso com a 

formação de cidadãos participativos e responsáveis (BARBOSA, 2012). 

Segundo Zabala (1998, p.27), “Por trás de qualquer proposta metodológica se esconde 

uma concepção do valor que se atribui ao ensino, assim como certas idéias mais ou menos 

formalizadas e explícitas em relação aos processos de ensinar e aprender”. Essa concepção de 

valor, de acordo com este autor também está relacionada ao entendimento da tipologia 

construtivista da aprendizagem, em conteúdos: factuais, conceituais, procedimentais e 

atitudinais.  

Analisar o ambiente de sala de aula, com observações na aula do professor supervisor 

do PIBID, analisando e utilizando como base de análise os autores chaves utilizados no 

Subprojeto do PIBID, dessa forma, discorrer sobre a metodologia em sala de aula. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: uma análise pedagógica  

 

A presente pesquisa se inicia com a análise da realidade dos discentes fora do âmbito 

escolar, onde a maioria deles são de classe baixa e de família desestruturada na qual algumas 

não acompanham seu desenvolvimento escolar, e meio a essa questão é nítido que essa situação 

atrapalhe na aprendizagem do discente. E esse é mais um desafio em que o docente tem que 

lidar, porém não é o causador do fracasso escolar.  Nesse contexto Charlot (2000, p.25) escreve 

que “a origem social não é a causa do fracasso escolar, e que também os alunos em situação de 

fracasso não são deficientes socioculturais”.  Sendo as condições sociais e familiares do aluno 

um contribuinte para o fracasso escolar, mas não o causador. 

A partir das observações realizadas na escola em questão, notou-se que a turma que 

iriamos atuar tinha o número de 34 alunos matriculados, porém apenas 24 frequentavam. O 

perfil de faixa etária dos alunos varia de 14 a 18 anos de idade, com 12 alunos do sexo feminino 

e 12 do sexo masculino, residentes de bairros próximos da escola. Sendo uma turma a princípio 

muito agitada e de perceptível desinteresse, não procuravam corresponder às metas simples que 

o docente aplicava (realização das atividades, leitura do material e participação durante as 

aulas). 

Nota-se uma dificuldade dos discentes quanto a relação com Geografia, não havendo 

um entusiasmo dos mesmos para aprender os conteúdos exposta pelo docente, como também 

notar a importância da aprendizagem. Porém é perceptível o destaque de alguns alunos, sendo 

notável seu potencial que pode ser trabalhado através das atividades tanto aplicado pelos 

docentes como pelos alunos do PIBID.   

A falta de interesse dos discentes para com a aula de Geografia torna-se evidente, alguns 

taxando a aula como enfadonha, seria simples em colocar a disciplina Geografia como única 

culpado, mas foi perceptível notar alguns alunos estão desacreditados de si mesmo, do seu 

potencial e estão ali simplesmente obrigados pelos responsáveis, e despreocupados se vão ter 

bom rendimento ou não, se conseguirem ser aprovados no fim do ano. Sobre esse estado de 

rendimento Charlot (2000, p.16) coloca: 

  

Não existe o fracasso escolar, mas sim alunos em situação de fracasso. A 

diferença que existe é o que traz o não êxito na aprendizagem, a experiência 

escolar do aluno em situação de fracasso apresenta marcas de diferenças e de 

falta, e por isso o mesmo apresenta dificuldades em certas situações, ele 

constrói em si próprio uma imagem desvalorizada.  
 

Juntamente com essa falta de interesse dos discentes vem a indisciplina, por não se 

importar pelo que estar sendo proposto pelo professor, e acabavam fazendo atividades paralelas 
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(conversando, andando pela sala, ouvindo música com fone de ouvido, sair da sala de modo 

desordenado e etc.). Desse modo falta o agir comunicativo por parte do professor com os alunos. 

Habermas (1987) define a ação comunicativa como: 

 
A ação comunicativa se distingue das interações de tipo estratégico porque 

todos os participantes perseguem sem reservas fins ilocucionários com o 

propósito de chegar a um acordo que sirva de base a uma coordenação 

concentrada nos planos de ação individuais (1987, p. 379). 
  

Assim, o professor através da comunicação pode dialogar entrando em um consenso 

para direcionar a atenção dos alunos para a aula, sendo que o professor estar ali para ministrar 

sua aula da melhor maneira possível e os alunos para aprender. 

Para compreendermos melhor a ação comunicativa temos que adentrar nos três mundos 

de Harbermans: mundo objetivo das coisas, mundo social das normas e mundo subjetivo dos 

afetos (PINENT,2004). Dessa forma, de acordo com Habermas (1987b):  

 
A ação comunicativa baseia-se em um processamento cooperativo de 

interpretação em que os participantes se referem a algo no mundo objetivo, no 

mundo social e no mundo subjetivo mesmo quando em sua manifestação só 

sublinhem tematicamente um destes três componentes (Habermas, 1987b, p. 

171). 
 

O professor supervisor apesar de um discurso moderno quanto a metodologia “certa” 

para se trabalhar nas aulas, se mostra bastante tradicional, ministrando suas aulas, seguindo 

sempre com ordem nas etapas (passar questões do livro didático em uma aula e responder 

explicando o conteúdo na seguinte), podendo ser essa metodologia um reflexo da desmotivação 

dos alunos e desempenho dos alunos. Zabala (1998, p.37) cita que:  

 
Não basta que os alunos se encontrem frente a conteúdos para aprender; é 

necessário que diante destes possam atualizar seus esquemas de conhecimento, 

compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-

las em seus esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência etc. 

 

Utilizando sempre da mesma metodologia para aplicar todos conteúdos os alunos não 

irão ter o rendimento pretendido. Dessa forma, segundo o autor referido anteriormente o 

conhecimento geral da aprendizagem, adquire características determinadas segundo as 

diferenças tipológicas (conteúdos factuais, conceituais, conteúdos procedimentais, conteúdos 

atitudinais) de cada um dos diversos tipos de conteúdo. Zabala (1998) define o modo de ensinar 

esses conteúdos da seguinte maneira: Os conteúdos factuais são referentes a fatos, conteúdos 

simples de se aprender que no caso utiliza-se de memorização por repetição verbal, geralmente 

esses conteúdos são nomes, datas, locais e etc. Os conceitos e princípios são temas abstratos, 

conteúdos que exigem atividade cognitiva do aluno que ele realmente conheça conceitos e 

princípios e os construa com seus pensamentos. Conteúdos procedimentais é construído a partir 

de técnicas ou estratégias, onde o aluno a partir de ações desenvolve o aprendizado (desenhar, 

pintar, ler mapas ou gráficos, medir e etc.). Conteúdos atitudinais é o mais complexo entre os 

conteúdos, tem como característica a afetividade como forma determinante para a 

aprendizagem do aluno. Desse modo, Zabala (1998) apresenta um leque de metodologias para 

ministrar o conteúdo proposto, tendo o professor que caracteriza em qual tipologia o conteúdo 

vai se adequar. 

É importante frisarmos a estrutura da escola observada, onde é um ambiente bastante 

limitado e sem muitos recursos para o professor trabalhar, contendo somente o básico (quadro 

e pincel), a biblioteca tem alguns mapas, porém estão todos desatualizados, inviabilizando seu 

uso. Outro ponto a destacarmos é a temperatura do ambiente, onde é bastante quente, tendo 
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apenas dois ventiladores em mal funcionamento para climatizar a sala, é visível que essa 

situação deixa os alunos mais desgastados, diminuindo seu rendimento. Sobre essa realidade, 

os autores Frago e Escolano (1998) discutem que:   

 
Da mesma maneira que para ser professor ou mestre não servia qualquer 

pessoa, tampouco qualquer edifício ou local servia para ser uma escola. 

O edifício escolar deveria ser configurado de um modo definido e 

próprio, independente de qualquer outro, ou em um espaço adequado 

para tal fim (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 73). 

  

Diante disso, vimos a situação do docente, que dentro de uma sala aula encontra tantos 

obstáculos, sendo ambiente desmotivador para o professor. Segundo Lima (2011):   

 
A motivação é um processo que se da no interior do sujeito, entretanto, 

intimamente ligado às relações de troca que o mesmo estabelece com o meio, 

principalmente, seus professores e colegas. Nas situações escolares o interesse 

é indispensável para que o aluno tenha motivo de ação no sentido de apropria-

se do conhecimento. (LIMA, 2011). 

 

A motivação é algo essencial tanto para o docente como discente na aprendizagem. Pois 

um ambiente motivador vai despertar o interesse do aluno, tanto no conteúdo quanto na 

disciplinar facilitando assim a aprendizagem do mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tivemos como compreensão dentro do espaço escolar seguida da inserção neste 

contexto apresentado ao longo das atividades desta pesquisa pontos que buscamos refinar, os 

conhecimentos que são necessários junto às experiências que agregariam para a metodologia 

do docente em sala, servindo assim como base para uma melhor didática futura por parte do 

docente, assim como, para a intervenção Pibidiana na escola. 

A proposta de inserção de novas metodologias no campo do ensino acontece pela 

necessidade de facilitar a aprendizagem fundamentada na razão dos recursos escassos que a 

escola se encontra atualmente em critérios de eficiência e eficácia das práticas educacionais que 

os educandos estão sendo submetidos diariamente. Nesse sentido Misukami (1986) discorre: 

 
O professor é um planejador do ensino e da aprendizagem que trabalha no 

sentido de dar maior produtividade, eficiência e eficácia ao processo, 

maximizando o desempenho do aluno. O professor, como um analista do 

processo, procurava criar ambientes favoráveis de forma a aumentar a chance 

de repetição das respostas aprendidas e de atender as expectativas de seu 

professor. (p.31-32) 

 

Ressaltamos a importância da inserção do pesquisador ao espaço de sua pesquisa, 

auxiliando no seu campo de pesquisa e desenvolvendo um trabalho voltado para a realidade 

escolar, buscando soluções concretas e diretas nos pontos carentes que forma diagnosticados 

pelos mesmos. 

 Dessa forma, exaltamos a importância do subprojeto PIBID junto à escola em questão 

como agentes intermediadores da iniciação à docência dos graduandos dos cursos de 

licenciatura UERN-CAMEAM. 
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RESUMO 

O presente trabalho monográfico foi impulsionado a partir da Pesquisa PIBIC, e tem como 

temática a formação docente no Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN frente às competências demandadas pelo Enade, sendo este um parâmetro 

instituído nacionalmente como avaliação dos estudantes no Ensino Superior. Como 

problemática, temos: Qual perfil do concluinte em Pedagogia é expresso nas competências e 

habilidades solicitadas no ENADE e como se aproximam das competências desenvolvidas na 

formação? Este questionamento nos impulsionou a buscar em documentos, como relatórios de 

resultados do Curso de Pedagogia no ENADE, em provas do exame, no Projeto Pedagógico do 

Curso e ainda, no olhar para nós mesmos, como aluna em formação e professora formadora 

imersas nas experiências e vivências do/no processo formativo, subsídios para compreender a 

relação das competências a serem construídas pelos sujeitos e as competências solicitadas no 

Enade. Considerando a natureza do trabalho e os dilemas construídos ao longo da tessitura, 

constatou-se que, mesmo provisoriamente, o ENADE se constitui em um parâmetro 

epistemológico e metodológico que precisa ser considerado pelo curso de Pedagogia da UERN, 

uma vez que apresenta competências condizentes com as Diretrizes de Formação de Professores 

e metodologias baseadas em resolução de problemas e na forte relação teoria-prática. Assim, 

sinaliza-se a importância de gestores, professores e alunos discutirem e potencializarem seus 

resultados se almejarem um conceito de excelência nos parâmetros avaliativos nacionais.  

 

Palavras-chave: Formação Docente. Competências. ENADE. Pedagogia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando o Enade, em função de ser um parâmetro nacional de avaliação, é que 

situamos a relevância do estudo em   compreender qual perfil do concluinte em Pedagogia é 

expresso nas competências e habilidades solicitadas no ENADE e como se aproximam das 

competências desenvolvidas na formação no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN. É desse diálogo reflexivo e autoral que pretendemos contribuir 

com a temática proposta nesse estudo.  

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes parte do Sistema de Avaliação 

Nacional da Educação Superior – Sinaes, sendo instituído pela Lei 10.861, em 14 de abril de 

2004, onde deixa explícito no Art. 1º o objetivo do Sinaes, que é o “de assegurar o processo 

nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico de seus estudantes”. Desta forma, há de se compreender a tríade 

avaliativa do Sinaes. Levando em consideração o ano em que foi instituída a lei que estabelece 

o sistema nacional de avaliação, é possível relacionar a periodicidade do Enade, tendo no ano 

de 2004 a sua primeira versão. Nesta perspectiva, outro fato importante a ser considerado é o 
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caráter curricular obrigatório do Enade como apontado pelo o artigo § 5o da Lei 10.861/2004, 

deixando clara a obrigatoriedade do exame.  

Há que se considerar, ao longo da tessitura deste trabalho, se existe distanciamento entre 

as demandas vindas de fora (Enade) e as demandas construídas entre os muros e entrelinhas da 

Faculdade de Educação. Com essa problemática apresentada, que versa sobre as competências 

solicitadas no Enade aos concluintes de Pedagogia, podemos afirmar que o nosso trabalho traz, 

em seu objeto, a perspectiva da formação do Pedagogo. Afinal, que formação está instituída por 

meio das competências solicitadas no Enade? Como o Curso de Pedagogia da UERN tem 

respondido a essas demandas? Constitui-se uma relevância ser excelência seguindo os padrões 

do Enade?  

Mesmo sem a pretensão de dar conta da totalidade da complexidade que envolve essas 

questões, acreditamos ser formativo o exercício hermenêutico de pensar sobre elas, tendo, 

inclusive, como parâmetro, a autoformação, ou seja, o olhar para nós mesmas, no caso 

específico deste trabalho,  enquanto aluna em processo de formação no curso de Pedagogia e 

professora formadora no mesmo curso, inspiração que buscamos em Barbosa (2010), ao se 

referir ao olhar plural do pesquisador, de olhar para si enquanto olha para suas questões de 

estudo. 

A metodologia desta pesquisa configura-se pelo olhar em direção ao objeto de estudo 

de maneira plural, como diz Barbosa (2010, p.40): “[...] um olhar direcionado para o ‘objeto’ 

de interesse de nossa reflexão e outro olhar voltado para nós que olhamos nossos objetos de 

interesse”. De acordo com a concepção do autor, este olhar é proposto pela abordagem de 

pesquisa multirreferencial; é um olhar de quem busca perceber a si, perceber o seu contexto, 

perceber sua função como ser social e, no meio disto, fazer descobertas quanto ao objeto de 

estudo. 

Se faz necessário dizer que a postura tomada para interpretar e até desvelar os dados é 

o de quem explora, de quem deseja aproximar-se do objeto de estudo. Gil (2008, p. 27) formula: 

“Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, do tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato”. De acordo com o ponto de vista do autor, é possível 

classificar a pesquisa quanto ao seu nível como exploratória, proporcionando uma maior 

familiaridade com as hipóteses e possíveis respostas a partir da interação com objeto da 

pesquisa. Assim, o trabalho delimita-se como sendo de natureza qualitativa, com vistas a 

analisar e interpretar os dados com um olhar subjetivo. Gil (2008, p. 177) considera: “Na análise 

qualitativa o elemento humano continua sendo fundamental”. Dentro desta ótica, é possível 

referir-se a pesquisa qualitativa como sendo contrária à quantitativa, pois o objetivo da pesquisa 

não é levantar dados numéricos e sim de perceber as interpretações subjetivas relacionadas ao 

objeto de estudo, de desvelar sentidos e significados.  

 

DESEMPENHO DO CURSO NO ENADE: REFLEXÕES E PERSPECTIVAS 

 

O desempenho dos sujeitos-alunos na prova do Enade pode contribuir com os resultados 

do curso em outras instâncias avaliativas, sendo esses resultados reveladores de possíveis 

realidades formativas. A respeito da configuração do Enade, se faz necessário reiterar que: 

 
O Enade configura-se como um instrumento de avaliação, que realiza 

diagnóstico de competências e habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de 

três anos. Os resultados do exame buscam proporcionar aos cursos 

informações que permitam sanar possíveis dificuldades apresentadas 

(DUARTE, 2015, p. 123). 

 

Em conformidade com a concepção da autora, é possível pensar no Enade como sendo 

um dispositivo diagnóstico, formativo e regulador, integrador do sistema de avaliação nacional, 

sendo os resultados de suma importância para o desvelamento de possíveis lacunas na formação 
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do Pedagogo, bem como indispensável para refletir a formação. Ao voltarmos nossos sentidos 

para as competências construídas ao longo da formação, é possível perceber que as lacunas 

formativas perceptíveis durante o percurso formativo do sujeito-aluno são percebidas também 

em sua performance nos resultados da prova Enade. Vejamos a seguir um gráfico com os 

resultados nos anos de 2011, 2014 e 2017, levando em consideração a aplicabilidade da prova 

por triênio em cada área de formação.  

 
Título: Indicadores de qualidade do Curso de Pedagogia - UERN 

Gráfico 1: Indicadores de qualidade 

   
Fonte: (INEP, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/BRASIL) 

 

O que deve ser considerado em relação aos indicadores de qualidade ilustrados no 

gráfico acima é o fato destes terem ligação com o ciclo trienal avaliativo do Enade, ou seja, a 

cada três anos, os cursos superiores de acordo com suas respectivas áreas, sendo o ciclo 

normatizado no art. 33, da Portaria nº 40, de 12 de dez/2007. No gráfico temos os resultados de 

2011, 2014 e 2017. A respeito do IDD e o CPC, o INEP/MEC considera: 

 
O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 

mede o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes 

concluintes, considerando seus desempenhos no Enade e suas características 

de desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado. O Conceito 

Preliminar de Cursos (CPC) combina, em uma única medida, diferentes 

aspectos relativos aos cursos de graduação: desempenho dos estudantes, valor 

agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, corpo docente, e 

condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (INEP, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/BRASIL, 2018). 

 

Desta forma, considerando a percepção citada intermediada pelo movimento da 

pesquisa em buscar subsídios para a construção deste trabalho e a conceituação dos indicadores 

de qualidade da educação superior elencada acima, é possível dizer que o IDD é calculado 

apoderando-se dos resultados dos estudantes ao ingressar na universidade por intermédio do 

Enem relacionado ao desempenho no Enade. O cenário constituinte do CPC, por outro lado, 

ampara diversos aspectos do processo formativo, sendo considerado o desempenho dos 

sujeitos-estudantes, a formação dos professores, recursos didáticos e até a infraestrutura.  

Nesse ínterim, é possível discorrer sobre a importância dos indicadores de qualidade 

para se pensar a educação superior, para o fomento a ações capazes de melhorar os índices dos 

cursos. Em se tratando do conceito Enade, o mesmo vai de uma escala de 1 a 5. No gráfico, é 

possível perceber que o Curso de Pedagogia da UERN na versão Enade 2011 obteve conceito 

quatro, e nas duas outras versões o conceito caiu de quatro para três. O que há que de se pensar 

nesse sentido é a permanência do curso neste conceito e os motivos pelos quais o desempenho 

ENADE IDD CPC

2011 4 3 4

2014 3 2 3

2017 3 3 3

INDICADORES DE QUALIDADE

2011 2014 2017
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baixou do conceito quatro para três. As reflexões acerca deste fato devem ser fomentadas e 

tomadas por parte da Universidade como um todo.  

Os resultados advindos das avaliações, sejam institucionais ou até nacionais como é o 

caso do Enade, são tomados por parcela dos sujeitos que vivem o ambiente acadêmico apenas 

como dispositivo capaz de elencar posição, ou seja, grande parcela dos sujeitos acredita que as 

avaliações são responsáveis apenas por “rankear” as universidades e os cursos superiores, 

extinguindo a importância dos resultados para a formação seja em qualquer área. A autora diz 

o seguinte acerca da instrumentalização de ações partindo da avaliação: 
 

Acreditamos que a avaliação pode instrumentalizar as ações de melhorias de 

qualidade na educação oferecida pela IES, produzindo mudanças nos 

currículos, na gestão, nas configurações do sistema educativo, na concepção 

de ensino, pesquisa e extensão e no compromisso com a responsabilidade 

social (DUARTE, 2005, p. 272). 

 

Inspirada nas ideias da autora, é possível dizer que as avaliações constituem nortes 

importantes para a manutenção da educação superior. As reflexões que ora me atravessam em 

relação às avaliações como instrumentos condutores de melhorias consistem em que ainda há 

um longo caminho a ser percorrido, principalmente no que concerne ao envolvimento dos 

sujeitos nos resultados da avaliação superior partindo do Enade.  
 

 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO-METODOLÓGICO DA PROVA: breve 

apresentação 

 

Para compreender a organização da prova foi necessário deslocamento da nossa parte, 

no sentido de buscar responder às questões da prova do ENADE, colocando-nos no lugar dos 

sujeitos imersos no processo avaliativo. A experiência tecida a partir do contato com as questões 

da prova Enade nos coloca em face a uma postura investigativa, uma postura de quem se insere 

no processo, postura de quem compreende a importância de perceber como formanda e 

formadora cada etapa vivida, experienciada e construída na pesquisa.  

A respeito deste caráter bibliográfico quanto ao que concerne a pesquisa, Souza (2006, 

p. 6) discorre: 
 

Essa perspectiva de trabalho, centrada na abordagem biográfica, configura-se 

como investigação porque se vincula à produção de conhecimentos 

experienciais dos sujeitos adultos em formação. Por outro lado, é formação 

porque parte do princípio de que o sujeito toma consciência de si e de suas 

aprendizagens experienciais quando vive, simultaneamente, os papéis de ator 

e investigador da sua própria história.  

 

Considerando a concepção do autor, bem como a respeito da aprendizagem 

experiencial, nos autorizamos a classificar a experiência ao ter respondido a prova do Enade 

como significativa para a tessitura deste tópico. Nesse sentido, levando em consideração a 

experiência com o caderno de questões do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

ENADE, é possível dizer que a prova é organizada em dois eixos, um com questões 

relacionadas à formação geral, sendo duas questões discursivas e oito objetivas. Enquanto isso, 

o outro eixo compete a questões voltadas para formação específica, tendo 30 questões, sendo 

27 objetivas e 3 discursivas, contendo ainda um questionário com questões acerca da percepção 

da prova.  

 Em se tratando da metodologia da prova, as questões são apresentadas como situações-

problemas, questões capazes de permitir ao sujeito-aluno relacionar os conhecimentos 

específicos e gerais ao cotidiano, à realidade e ao contexto da formação. Cabe aqui 

questionarmos a respeito disto. Durante o percurso formativo, os sujeitos são instigados a 
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lidarem com situações-problemas? Se os sujeitos não são instigados a enfrentarem/resolverem 

situações-problemas no seio da academia, estarão estes preparados para atuarem como 

Pedagogos frente às demandas impostas pela profissão? Quais os sentidos atribuídos pelos 

sujeitos ao deparar-se com a prova Enade? Como as situações-problemas podem se tornar 

dispositivos de aprendizagem?  

 Macedo (2002, p. 120) postula: 
 

Uma situação-problema, como situação de aprendizagem, coloca um desafio 

intelectual, algo a ser superado. Ela pede antecipação dos resultados, 

planejamento, correr riscos, portanto, reflexão, tematização, disputa, 

enfrentamento de conflitos, tensões, paradoxos, alternativas diversificadas ou 

argumentações. 

 

Nesse sentido, consideramos a concepção do autor a respeito de uma situação-problema 

como sendo uma oportunidade de aprendizagem, capaz de proporcionar ao sujeito a condição 

de resolver, de pensar, de refletir, de imaginar possíveis soluções, sendo este um processo um 

tanto quanto conflituoso e formador.  

Para ilustrar melhor, na figura 1 a captura da questão número um, de caráter objetiva, 

relacionada à formação geral. 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FONTE: 

INEP/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017.                 

 

Em suma, a questão mostrada requer a leitura de gráfico para chegar a uma resposta. 

Em se tratando da nossa experiência com a prova, a sensação da qual fomos tomadas julgamos 

ser a mesma de outros sujeitos: a competência para ler e interpretar gráficos talvez não tenha 

sido contemplada na educação escolar básica e sendo perpassada até a universidade, nos 

fazendo sentir insegurança, sim, principalmente em relação ao ser docente na educação básica, 
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uma vez que essa competência é demandada para professores nesse nível de ensino. Como será 

possível implementar os gráficos na   prática docente se não desenvolvemos essa competência 

na formação inicial? Como levar para a sala de aula uma metodologia capaz de permitir aos 

meus alunos a leitura e compreensão do gráfico de maneira significativa?  

Outro ponto a ser considerado em relação à metodologia da prova é o uso de tirinhas 

como estratégia. A questão a ser analisada é a vinte e quatro, sendo a mesma constituída no 

eixo da formação específica. 

                                              Figura 2 

 
FONTE: INEP/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,2017 

 

Nesta questão, temos a tirinha como um dispositivo norteador do pensar, do raciocinar 

e do agir em detrimento de uma situação, ou seja, o sujeito deverá fazer uso de suas 

competências para resolver a questão, para explicitar o conhecimento. O autor Machado (2002, 

p. 145/147) considera: “As competências constituem, portanto, padrões de articulação do 

conhecimento a serviço da inteligência”. Desta forma, é possível dizer que o aluno, ao se 

deparar com situações que exijam dele competência para resolver conflitos e para tomar 

decisões, bem como para pensar em estratégias cabíveis, deve relacionar os conhecimentos 

necessários ao contexto, sendo o contexto tecido neste instante, tomando por base o caso da 

questão formulada a partir de um dispositivo deveras interessante, a tirinha.  

 

COMPETÊNCIAS DOS GRADUANDOS DA UERN EM RELAÇÃO AO CENÁRIO 

REGIONAL E GLOBAL 

 

Para a tessitura desta seção, foi necessária a leitura e construção de conhecimentos a 

partir dos relatórios que constam na base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira, sobre o relatório de curso, é necessário frisar: “As informações 

constantes no Relatório de Curso traduzem os resultados obtidos a partir da análise do 

desempenho e do perfil dos estudantes de um determinado curso avaliado pelo Enade” 

(INEP,2018, p.1). Desta forma, de acordo com a fonte citada a respeito dos relatórios, é preciso 

destacar ainda a existência também do relatório de síntese de área e o relatório da instituição de 

ensino superior.  

Na figura 3, apresentamos um gráfico retirado do relatório de curso em relação ao 

desempenho do Curso de Pedagogia da UERN, interligado a outros cursos de Pedagogia da 

Unidade Federativa, Região e Brasil, no componente de formação geral.  

 

Figura 3 

 
                  

FONTE: relatório curso de pedagogia/ INEP - 2017 

 

Ao observarmos o gráfico, é possível perceber a comparação de desempenho do curso 

relacionado ao desempenho na UF (Unidade da Federativa), na Região Nordeste e no Brasil 

como um todo. Em comparação aos estudantes da mesma Unidade Federativa/UF, ou seja, o 

Curso de Pedagogia da UERN, comparado a outros cursos do Rio Grande Norte, possui 

desempenho um pouco inferior; já em relação a Região e Brasil, estamos, praticamente, no 

mesmo patamar. É necessário problematizar os resultados para que os mesmos não se tornem 

apenas dispositivos de classificação das instituições de ensino superior, como postula Duarte 

(2015, p. 204): “O ranqueamento por exemplo, pode servir, em muitos casos, apenas para 

efeitos de mercado, conseguir novos estudantes e não para desenvolver um projeto de educação 

voltado para a melhoria da qualidade do curso ofertado pela IES”. De acordo com o postulado 

da autora acerca do ranqueamento, reitera-se a importância de se fomentar a utilização dos 

relatórios de forma a agregar subsídios para se pensar a formação, bem como para se pensar em 

ações que visem melhorias na qualidade do curso. 

Analisemos o percentual de desempenho dos estudantes na área de formação específica, 

ou seja, as questões deste eixo são voltadas para a área de Pedagogia. 

Figura 4 
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FONTE: relatório curso de pedagogia/INEP - 2017 

 

De acordo com os dados, é possível observar que o percentual dos estudantes no curso 

de Pedagogia da UERN que obtiveram nota média 40 foi de 39,8, na UF, 44,5 obtiveram nota 

média um pouco acima de 40; já na Região Nordeste e no Brasil, a nota média se aproximou 

mais da UERN, com respectivamente, 40,9 e nacionalmente 40,7 com média 40. Neste sentido, 

é possível perceber que o desempenho dos estudantes em relação à prova que condiz ao da 

formação geral se mostrou melhor.  

Duarte (2015, p. 243), pontua: “A realidade não é algo dado, definitivo, terminado, pois 

está em constante movimento e em nenhum momento pode ser entendida como passiva”. 

Levando em consideração a conceituação da autora acerca da realidade como não definitiva, é 

necessário reiterar que a academia não pode portar-se de maneira indiferente em relação a 

dados/resultados preconizadores da formação.    

Certamente muitas questões precisam de discussões e estudos para possíveis 

aproximações de seus entendimentos. No entanto, nos parece fato que o ENADE não pode ser 

ignorado no contexto de formação do curso de Pedagogia, já que se constitui em um parâmetro 

nacional de competências e habilidades para todas as áreas de formação. Silenciar ou se permitir 

estagnar-se frente aos seus resultados é não admitir-se como sujeitos em devir, em potência e 

em constante evolução.          

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Considerando a perspectiva do Enade como sendo um parâmetro instituído 

nacionalmente, foi possível construir significações importantes em torno do mesmo. Foi, 

portanto, necessário assumir a postura do olhar plural, a postura de quem deseja descobrir em 

meio ao instituído sentidos para a formação. Desta forma, cabe afirmar que o Enade é um 

parâmetro nacional de avaliação de competências que precisa ser considerado nas discussões 

da formação do pedagogo; as competências demandadas no exame se aproximam das 

competências desenvolvidas na formação, expressa em um conceito 3 nas duas últimas provas 

trienais, 2014 e 2017; a prova ENADE sinaliza a necessidade de inovações metodológicas na 

formação, uma vez que a resolução de problemas e os letramentos múltiplos – textos escritos, 

imagens, gráficos, tirinhas e, ainda, a formação geral envolvendo questões sociais, econômicas 

e culturais estão presentes na avaliação.   

Acreditamos que um trabalho desta natureza poderá vir a contribuir para o alargamento 

das redes de conhecimento que se formam para tentar compreender a formação no Curso de 

Pedagogia, sendo o trabalho um dispositivo propiciador de percepções para se compreender a 

configuração do Enade, bem como impulsionar o olhar da gestão, dos professores e dos próprios 

alunos em direção ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Deste modo, o nosso 

intuito foi o de propiciar o olhar exploratório em relação a um parâmetro instituído 

nacionalmente, um parâmetro que aponta possíveis realidades, um parâmetro capaz de 

mensurar a qualidade da formação, um parâmetro curricular obrigatório onde os sujeitos 
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poderiam ser motivados a mobilizarem o seu melhor, com responsabilidade e afinco para com 

a própria formação.  
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: História, aula-oficina e regência 

  

Ivaneide Barbosa Ulisses106 

  

 

RESUMO 

Desde agosto de 2018, cinco dos cursos de graduação da Faculdade Dom Aureliano Matos 

(FAFIDAM/UECE), instituição localizada no município de Limoeiro do Norte, Ceará, 

vivenciam o Projeto Residência Pedagógica, são eles: História, Biologia, Matemática, Letras e 

Pedagogia. Objetivamos trazer para esse texto uma primeira reflexão, enquanto Coordenadora 

de subprojeto de História, do que realizamos e do que já podemos avaliar e problematizar esse 

exercício de quase dois semestres de atividades. O Programa de Residência Pedagógica de 

acordo com o projeto geral da UECE e CAPES é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do Estágio 

Curricular Supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na 

escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. Cada subprojeto funciona 

com vinte e quatro bolsistas, três preceptores (professores das escolas-campos e o coordenador 

(curso universitário). Todos os envolvidos recebem bolsas. A ideia principal é inserir com maior 

e melhor qualidade de tempo o graduando no espaço escolar (escola-campo), totalizando 440 

horas ao final do programa. As atividades do PRP de História foram desenvolvidas até o 

momento dentro das seguintes etapas: curso de preparação; ambientação à escola e preparação 

do plano de atividades; e imersão na escola com regências de classe. Dentro do que o PRP nos 

coloca tivemos que nos adaptar e acrescentar, portanto aproveitamos o III ENACEI para iniciar 

um balanço das nossas atividades e de meu próprio papel como coordenadora do subprojeto. 

Neste texto, recortamos um dos objetivos gerais do nosso projeto : desenvolver atividades que 

estabeleçam relações entre o conhecimento Universitário e Escolar. Uma atividade intrínseca a 

tal objetivo são as regências dos bolsistas que incluem desde as observações das aulas dos 

professores nas escolas-campos  à própria regência que, é uma aula em si para a turma que foi 

observada. Temos acompanhado e realizado atividades referentes ao que denominamos aulas-

oficinas a serem executadas nas regências. Quais seriam essas atividades? Trabalho em 

conjunto com a elaboração dos planos de aulas em documentos google compartilhado, 

qualificação de regência com banca composta pelos professores do curso de História mais a 

coordenadora PR). No texto esmiuçamos o desenvolvimento dessas atividades, com ênfase nas 

dificuldades, acertos e desafios. 

  

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Estágio Supervisionado. Aulas de História. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O exercício do Projeto Residência Pedagógica no curso de História da FAFIDAM/UECE 

              Hoje a aula foi uma oficina com o professor da rede pública do Ceará (arte e pedagogia) 

João Alexandre. O professor nos pediu para formarmos um círculo, todos em pé e de mãos 

dadas e realizarmos o cumprimento ensinado por ele: - Digam seus nomes e uma palavra que 

expresse o que PRECISAM para estarem aqui (espaço da sala da aula/faculdade). Após cada 

nome e palavra pronunciada o restante da turma responde: - Seja bem-vindo/a Fulano/Fulana. 

Nós te desejamos (palavra escolhida). E assim procedemos como segue o exemplo da minha 

participação: - Sou Ivaneide e para estar aqui preciso de energia. E os presentes responderam: 

- Seja bem-vinda, Ivaneide e te damos energia para estar aqui. E seguimos todos nos movendo 

um passo à direita e em círculo para a próxima apresentação até o término da dinâmica.  Foi só 

                                                           
106 Professora Doutora da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM/UECE. E-mail: 

ivaneide.ulisses@uece.br 
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o começo da atividade naquele dia com os discentes da disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado II (Ensino na Escola de Educação Básica) do curso de História da 

FAFIDAM/UECE. Entre esses alunos, estavam, bolsistas do Projeto Residência Pedagógica 

(PRP).  

            A atividade do professor João Alexandre compõe um conjunto de outras atividades que 

realizamos com os alunos da disciplina de estágio, sob minha responsabilidade no momento, 

mais os bolsistas do PRP. Manifesto que a minha experiência direta com os estágios veio com 

a coordenação do Subprojeto PRP, portanto o momento é de aprendizagem (quando não o é?). 

         Importante destacar que as aulas na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II e 

o campo (regências nas escolas-campos) estão acontecendo concomitantemente de acordo com 

o calendário organizado pelos professores (faculdade e escolas-campos). Assim os graduandos 

se alternam em ambos os espaços. Nem sempre é fácil combinar horários, mas estamos 

conseguindo. Importante lembrar também que a disciplina de Estágio II funciona com bolsistas 

e não bolsistas do PRP. 

           Por estarmos trabalhando com o mesmo grupo desde gosto de 2018, início do 

desenvolvimento do subprojeto, tratamos as disciplinas em  fluxo contínuo ou somatório. No 

momento estamos trabalhando com o Estágio Curricular Supervisionado I (Ensino 

Fundamental) e o conteúdo da disciplina soma-se ao Estágio Curricular II (Ação Educativa 

Patrimonial e Ensino na Escola de Educação Básica) e se direcionará ao Estágio Curricular 

Supervisionado III (Ensino Médio). Assim, textos/materiais outros produzidos em outros 

momentos servem como objeto de consulta, releitura.      

            Desde agosto de 2018, cinco dos cursos de graduação da Faculdade Dom Aureliano 

Matos (FAFIDAM/UECE), instituição localizada no município de Limoeiro do Norte, Ceará, 

vivenciam o Projeto Residência Pedagógica, são eles: História, Biologia, Matemática, Letras e 

Pedagogia. Objetivamos trazer para esse texto uma primeira reflexão, enquanto Coordenadora 

de subprojeto de História. Trata-se, pois de um relato ainda. Entretanto, dele, seguiremos a 

problematizar até a data que findará o PRP (janeiro de 2020) e com isso almejamos alcançar 

um intuito geral que é o de contribuir para pensar/aprimorar o Estágio Curricular 

Supervisionado no curso de História da FAFIDAM.  

Dentro do que o PRP nos coloca tivemos que nos adaptar e acrescentar, portanto 

aproveitamos o III ENACEI para iniciar um balanço das nossas atividades e de meu próprio 

papel como coordenadora do subprojeto. Para fins desse texto, recortamos um dos objetivos 

gerais do nosso subprojeto para dissertar: desenvolver atividades que estabeleçam relações 

entre o conhecimento Universitário e Escolar. Uma atividade intrínseca a tal objetivo são as 

regências dos bolsistas que incluem desde as observações das aulas dos professores nas escolas-

campos a própria regência que, é uma aula em si para turma que foi observada. Temos 

acompanhado e realizado atividades referentes ao que denominamos aulas-oficinas a serem 

executadas nas regências.  No texto enfatizamos o desenvolvimento dessas atividades, com 

ênfase nas dificuldades, acertos e desafios. 

          O Programa de Residência Pedagógica de História da FAFIDAM é parte do projeto geral 

da UECE com a Capes, dentro de uma das ações que integram a Política Nacional de Formação 

de Professores. Cada subprojeto funciona com vinte e quatro bolsistas, três preceptores 

(professores das escolas-campos e o coordenador (curso universitário). Todos são bolsistas. 

          Pensar o Estágio do curso de História é problematizar a respeito da mediação teórica e 

prática e a nosso ver, significa pensar/repensar a prática docente dos alunos do curso e as nossas 

práticas como professores. Trata-se, portanto, de debruçar-se sobre a formação de professores, 

cerne de um curso de licenciatura.   

           Haja vista que um dos principais objetivos do Projeto de Residência Pedagógica é 

aperfeiçoar o estágio de forma geral, o desenvolvimento do PRP nas disciplinas de estágios, 

tem nos possibilitado maior estreitamento nas relações com a escola-campo/escola pública e 

nos orientado na elaboração de premissas para a nossa ação. Uma das premissas tem sido: 

encarar o estágio como laboratório, sendo a escola, sob orientação dos professores, lugar que 
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apresenta condições propícias para experimentação pedagógica, a fim de atender demandas de 

aprendizagens de ambos os públicos, universidade e ensino básico.  

             Os primeiros encontros na faculdade com os graduandos começaram por alicerçar 

o conceito de estágio com essa perspectiva extensionista, cravado na relação universidade e 

escola, deixando claro o trajeto desejado e estimulado, ou seja, o do trabalho em equipe, sempre 

em colaboração, como elemento chave para a ideia da construção do “ser docente”. Em outras 

palavras, aprendemos em coletivo, experienciamos/experimentamos em conjunto.  

           Perguntas postas aos graduandos no início da conversa: que professor gostariam de ser 

(ou ter)? Quais professores nas suas trajetórias de alunos marcaram vocês (positiva ou 

negativamente)? Outras perguntas vinculadas: qual a aula que gostariam participar/ministrar? 

Existem características de uma boa aula? Quando afirmamos que hoje foi uma boa aula (como 

alunos ou professores-estagiários) nos perguntamos: boa para quem?  Após o debate forjamos 

a questão de partida para o nosso grupo durante o estágio como um todo: o que faz um bom 

professor de História?  

 

QUESTÃO GERADORA: o que faz um bom professor/docente?  

 

           A pergunta do subtítulo é nosso mote e já nos aponta hipóteses. Talvez o bom docente, 

seja, por exemplo, aquele profissional que mais contribua com a sua própria formação e para 

com a do outro.  É preciso saber para ensinar e deve inspirar/formar outros saberes.  

              Outra premissa é a de que o docente precisa ter consolidado um conjunto de 

aprendizagens em torno de conteúdos, objetos e métodos da sua área, isto é, estudo além da 

graduação, continuado. O docente, além disso, precisa desenvolver o saber que move o alunato 

a querer saborear o conhecimento da dita área. Em síntese, o bom docente é aquele que gosta 

de aprender e tem boas técnicas para estimular, ajudar  outros a querer o mesmo. 

         Devemos levar em conta que o docente é um mediador entre o saber acadêmico 

(conteúdo/teorias/métodos) e o processo-aprendizagem do aluno. Deve ser ainda um bom 

comunicador, entender o saber como algo compartilhado, que se constrói no diálogo e a 

educação como possibilidade de atuar no cotidiano, mudando-o.  

          Sobre a formação de professores para uma aula dialógica, construtiva podemos destacar 

alguns aspectos: a) dimensão emocional no aprender, ou seja, quanto mais positivamente 

envolvido a turma com o docente, melhor para o processo ensino-aprendizagem; b) o aprender 

é plural e se relaciona com o meio social e cultural de cada educando; c) a vontade de aprender, 

conhecer se conecta com a descoberta e com a liberdade de reconstruir o que se aprende.    

         Diante do debate em torno do docente que desejaríamos ser, destacamos algumas 

perguntas correlatas à área da historiografia: como ministrar uma boa aula de História? O que 

é uma boa aula de história? Quais instrumentos necessários ao docente de história para uma boa 

aula? No Projeto Político Pedagógico do curso de História da FAFIDAM temos o perfil 

almejado para o graduando de História: 

  
O perfil do profissional licenciado em História orienta-se para o exercício do 

magistério em todos os graus (Educação Básica e Superior), com domínio da 

natureza do conhecimento histórico e competências específicas relativas ao 

uso apropriado de metodologias e técnicas pedagógicas para o ensino nos 

níveis fundamental e médio. (Projeto pedagógico do curso de História, 

FAFIDAM/UECE, 2013) 

 

O trecho do PPP do Curso nos direciona para pôr em destaque o exercício do magistério. 

Pensar o magistério como exercício é novamente focar a docência na formação sempre em 

eterna atividade (estudar, planejar, executar (aula) e avaliar); domínio do conhecimento 

histórico (teoria, conteúdos, métodos e objetos). Nesse sentido, o estágio deve levar o 

graduando a se debruçar sobre o estudado durante o curso até aquele momento, colocar em 
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balanço o seu próprio aprendizado e como realizar a mediação. Como nos diz Holien Bezerra: 

“Desenvolvimento da capacidade investigativa, domínio de conteúdos e habilidade para 

produzir mediações que proporcionem a aprendizagem do aluno.” (BEZERRA, 2004, p12) E 

também técnicas pedagógicas, ou seja, pôr sobre a mesa, o uso de instrumentos, ferramentas, 

das linguagens como parceiras na mediação dos conteúdos. 

          Tudo isso não funciona sem o cantado e decantado planejamento e a organização dos 

planos de aulas. Percebendo certo desagrado, por parte dos graduandos, em relação ao plano de 

aula como resultado do planejamento dos mesmos, criamos o mecanismo da “qualificação da 

primeira regência”, ideias surgidas do diálogo com a professora Lídia Noemia107. 

         As qualificações aconteceram mediadas por uma banca examinadora constituída pela 

professora-coordenadora e com colega do curso. O propósito foi fazer com que o estagiário 

percebesse a importância do planejamento e do plano na busca da resposta de: como ministrar 

uma boa aula de História?  Em duplas os estagiários apresentaram em vinte minutos (10 minutos 

cada) o assunto da regência. Objetivamos oportunizar uma situação de preparação e execução 

de aula semelhante aquela que a dupla levaria à escola, com a vantagem de ouvirem opiniões 

da banca e dos colegas sobre desempenho, postura e sugestões.  

           Ressaltamos que o caminho trilhado foi da concepção da História-problema com sua 

noção de documento e dos seus usos na pesquisa e no ensino.  Para o planejamento inicial 

determinamos as observações costumeiras nos processos de estágios a partir da necessidade 

postas em um diagnóstico do espaço escolar em torno de preencher as lacunas sintetizadas em 

um conjunto de pontos que seguem108. 

                Para o processo de observação pensamos nas seguintes questões, que funcionaram 

como uma espécie de roteiro: como a disciplina de História aparece no espaço da turma, da 

escola em que eles estagiarão? Como são as turmas? Qual a relação das turmas com os 

professores(as)? Quais os materiais didáticos utilizados? Qual a estrutura física da escola?  Qual 

o perfil dessas turmas?  E finalmente, como obter ganhos na área de História para os grupos em 

questão?    

              Com o resultado do diagnóstico se tem condições de planejar e criar hipóteses sobre o 

quê e como os alunos estudam história na escola; como aquele grupo cultural, social de 

estudantes se relaciona com os estudos de História; refletir sobre a educação escolar e em 

particular sobre a educação histórica posta no espaço escolar; analisar sobre a relação dos alunos 

da escola com a mediação do professor de História; se é possível inventariar espaços possíveis 

de ambiências passíveis de melhor meio de aprender história (casos dos lugares de memória 

com as aulas de campo ou biblioteca, etc).  

              Nos processos de análises elencamos os materiais didáticos, métodos utilizados pelo 

ou pelos docentes da escola. O livro didático é ainda a principal ferramenta dos professores em 

suas aulas no ensino básico. Daí termos realizado discussões mais relacionadas ao tema, mas 

ainda insuficientes, entendemos, pois que as análises e discussões devem continuar fortemente 

na nossa agenda. 

             A par dessas informações, observadas e debatidas no coletivo, partimos para a 

construção das regências que necessariamente passam pela elaboração dos planos de aula. 

Temos deixado a turma muito tranquila em relação ao formato desses planos, parte-se da ideia 

que em outras disciplinas, tais como didática ou metodologia do ensino, o estagiário teve a 

oportunidade de trabalhar modelos de planos de aula. Entretanto insistimos que independente 

do modelo selecionado pelos estagiários que eles consigam montar suas aulas com uma questão 

de partida, pois parafraseando Marc Bloch (2002) não existe história sem problemática, sem 

questão, sem pergunta.  

                                                           
107 Profa. Dra. Lidia Noemia Silva dos Santos. Docente e Coordenadora do Subprojeto Residência Pedagógica do curso de 

História da FECLESC/UECE, Quixadá.  
108 Sobre a concepção de História-problema ver: BLOCH, Marc. Apologia da História. Ou o ofício do Historiador. 

São Paulo: Editora Zahar, 2002.  
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           Ainda estamos trabalhando os planos e aulas dentro dessa necessidade das 

problematizações relacionadas com a discussão metodológica do ensinar o aluno a aprender a 

aprender, colocando as atividades da construção do saber aprender com o aluno da escola e ao 

mesmo tempo escapar da dependência do livro didático. O livro didático é ou deva ser mais 

uma ferramenta/documento/fonte no processo ensino-aprendizagem entre outros como o filme, 

a literatura, os jogos, etc... 

            Para construção do plano de aula são determinantes três aspectos a serem atendidos 

pelos estágios: 1) conhecer o assunto da aula da regência; 2) estudar o livro didático todo e não 

apenas o capítulo ou capítulos daquela regência; 3) estudar o tema para além do livro didático. 

Somente depois ter consciência disso, o estagiário tem real condição de elaborar a questão 

(questões de partida) em relação ao tema e assim realizar o recorte de sua aula/regência.  

            Somos da tese de que com a questão de partida e o recorte a partir dela fica menos 

complicado para o estagiário (para qualquer professor de História) selecionar os conteúdos e 

ferramentas para a sua aula. Para além da questão de partida temos os conceitos da disciplina 

de História a ser sempre postos nos planos de aula: temporalidade, espacialidade, documentos 

das sociedades. Conceitos resumidos nas perguntinhas clássicas dos historiadores diante do 

acontecimento: o quê, onde, quem, como, quando, por quê e pra quê?  

             

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Iniciamos esse artigo narrando uma atividade proposta com a turma estágio/PRP e 

finalizamos de maneira semelhante com a indicação para o próximo semestre, nós voltaremos 

para a leitura, com base nos velhos seminários de textos. Oportunidade impar para os 

graduandos lidarem com a própria leitura, interpretação e apresentação de sínteses das ideias. 

Em outras palavras, lidaremos com as estratégias de leituras e debates, duas competências 

essenciais no trabalho do professor de História.  

           Leitura pensada como tática e estratégia passível de ser colocada em sala de aula pelo 

estagiário de História (livro, artigo, letras de canções, etc), tornando-o responsável, também, 

pela leitura, interpretação e escrita da área de História e não apenas, o núcleo de códigos e 

linguagens da escola. Velhos exercícios a ser cuidadosamente solicitados e discutidos nos 

seminários de textos durante a disciplina na faculdade que podem ajudar ao estagiário a 

realização de algo semelhante na escola. Algumas técnicas utilizadas por eles mesmos para 

estudarem, tais como: sublinhar, selecionar palavras-chaves, montagem de dicionários de 

conceitos (ou mesmo de termos, palavras), sínteses de parágrafos, capítulos de forma oral e 

escrita.   

          Um exercício proposto durante uma aula nesse semestre pode exemplificar tipos de 

situações que desejamos criar: por meio de um trecho da autobiografia do músico estadunidense 

Bruce Springsteen, a turma pôde identificar, relacionar, comparar e interpretar sobre o tema: 

“Um momento dos EUA”: 

 
Éramos quase pobres, embora eu não me sentisse obrigado a pensar no 

assunto. Tínhamos roupa, comida e cama. Eu tinha amigos brancos e negros. 

Que viviam em condições bem piores. Meus pais trabalhavam, a minha mãe 

como secretária numa firma de advogados e meu pai, na Ford. Nossa casa era 

velha e, em pouco tempo se tornaria visualmente decrépita. O fogão de 

querosene da sala era a única coisa q tínhamos para aquecer a casa toda. No 

andar de cima, onde toda a família dormia, quando acordávamos nas manhãs 

de inverno, dava para ver nossa respiração. Uma das minhas primeiras 

recordações da infância é o cheiro do querosene. A comida era feita na cozinha 

em um fogão a carvão.... Tínhamos uma geladeira minúscula e fomos os 

primeiros na cidade a ter televisão... Minha mãe me contou que vinham 

vizinhos de todo o quarteirão para aquele milagre… (Nova Jersey, anos de 

1940) 
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              Conversamos em sala que um dos objetivos do professor em sala de aula é ajudar ao 

aluno LER e INTERPRETAR. Pensamos em etapas como elementos importantes para o 

entendimento dos textos em História. Etapa 1 - IDENTIFICAR: o aluno deve aprender a 

OLHAR, OBSERVAR o objeto em estudo/textos. No caso, como exercício, os graduandos 

tiveram que identificar no trecho de Bruce Springsteen: a) quem eram os quase pobres? 

(circunstância); b) quando eles eram quase pobres? (circunstância); c) onde eles eram quase 

pobres? (circunstância); d) o que tinham em bens materiais? Como era a casa deles? 

(materialidade da cultura); e) como adquiriram os bens materiais? Tais perguntas foram 

avaliadas pela turma que poderiam ser utilizadas em outro texto em qualquer sala do ensino 

fundamental e em qualquer outro texto didático.  

        Etapa 2 - RELACIONAR:  A partir ainda do trecho do músico imaginamos que nessa 

etapa, o hipotético professor de História poderia apresentar informações fora do texto em 

análise, um exemplo, fontes estatísticas que levariam a outras questões: a) quantos 

habitantes  na década de 1940 nos EUA; b) quantos eram negros e brancos; c) quantos 

empregados e desempregados. Ainda relacionando, vimos naquele momento de aula a 

possibilidade de percepção de diferenças entre pobres e ricos, entre brancos e negros. Então 

dois aspectos foram identificados na sociedade estadunidense da década de 1940: diferença 

social/econômica e o racismo.  Com ampla possibilidade de acordo com o tempo e a dinâmica 

da turma de seguimos por outros aspectos populacionais como de sexo ou região.  

Etapa 3 -COMPARAR: a partir das fases anteriores pouco a pouco surgiram ideias sobre 

como  colocar questões sobre como EUA  e Brasil no que se referisse a semelhanças e se 

diferenças. O que seria formular aproximações  de tempo e espaço, pois conseguimos na 

faculdade e, eles, podem propor igualmente atividade semelhante na escola, debater a respeito 

da década de 1940 nos EUA e comparar, relacionar com o Brasil. O que leva imediatamente a 

questões provocativas no que concerne a conscientização CIDADÃ.  No jogo entre passado e 

presente não basta identificar, mas saber por que permanecem determinados aspectos como 

desigualdades.  

             A experiência de trabalhar estágio e o PRP tem se desdobrado em muitas atividades 

como procuramos exemplificar com a aula do Prof. João Alexandre e com esse último exercício 

posto, que vai além dos conteúdos, técnicas e ferramentas da disciplina de História. Buscamos 

fazer com que o estagiário se perceba enquanto sujeito completo, enquanto docente 

preocupando-se com a respiração, voz, postura e com um corpo sadio.      
            Ao residente/estagiário é dado a oportunidade de executar atividades de maneiras 

independente, autônoma e criativa. Tentamos estimular ações nesse sentido e como já 

colocamos, de modo colaborativo.  Também oportunizamos ambientes que marquem a 

importância em estimular os alunos das escolas-campos nas tecnologias possíveis, sempre 

aliadas aos já utilizados materiais didáticos das referidas escolas.  

           A tarefa é complicada e cheia de percalços, mas também estimulante. Para minha própria 

trajetória de professora envolvida no PRP por muito que eu ainda tenha por entender, o texto 

presente é apenas uma ponta inicial de sistematização que caminha na insegurança do       futuro 

PRP, à mercê da conjuntura política do país, não sabemos se continuará ou não. No entanto, o 

debate com colegas do curso de História e de outros cursos a respeito dos estágios permanece 

em pauta, assim como a ideia de sermos o melhor professor ministrando a melhor aula que 

podermos.  

          Assim, enquanto professora da turma, busco sistematizar minha trajetória na presente 

experiência, os alunos foram igualmente desafiados, a quem quisesse realizar síntese em forma 

de resumo estendido para submissão ao evento online: Simpósio Eletrônico Internacional de 

Ensino de História, em abril do ano corrente, para assim poderia pensar o estágio como 

pesquisa. Tivemos a satisfação de termos cinco textos aceitos no evento, escritos em duplas, 

portanto dez alunos interagindo com textos e escritores de diferentes regiões a respeito do 

ensino no país.   
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O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DOCENTE 

EM GEOGRAFIA 
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RESUMO 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um documento base para a atuação docente no espaço 

escolar. Pensando nisso, propõe-se uma discussão acerca do PPP de uma escola pública de Pau 

dos Ferros-RN, objetivando conhecer o seu contexto educacional e sociocultural de modo a 

possibilitar uma reflexão sobre o seu norteamento para a formação docente em Geografia. 

Permeando esta discussão sob o olhar do método geoetnográfico (SOUZA, 2013) e da Teoria 

da Ação Comunicativa (TAC) do filósofo Jurgen Habermas, ressaltamos as concepções de 

planejamento escolar de Libâneo (2012), Veiga (2002) e Caria (2011) dentre outros. Neste 

sentido, realizamos uma análise documental do PPP da escola, com base nas atividades de 

diagnóstico feitas pelo Núcleo de Iniciação à Docência (NID), nos meses de agosto a dezembro 

de 2018, do Subprojeto de Geografia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), do Campus de 

Pau dos Ferros. Perante o discernimento de que o PPP se apresenta como um instrumento 

indispensável na construção de uma educação coletiva, sob a premissa do planejamento pautado 

em concepções teóricas que regulamentam o ensino da escola, ressaltamos, assim, a ênfase no 

papel pedagógico que o projeto dispõe para a comunidade escolar. Deste modo, compreende-

se a relevância do trabalho para a formação de docentes relacionada aos preceitos do seu 

ambiente normativo-institucional materializado no projeto pedagógico escolar.  

 

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Espaço Escolar. Planejamento. Ação 

Comunicativa. Geografia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A compreensão do espaço escolar, em todos seus ambientes – físico-material, 

normativo-institucional e o ambiente de sala de aula –, deve ser evidenciada no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) escolar como um consenso obtido entre seus idealizadores e elaboradores. 

Nesta percepção, este trabalho112 pauta-se como resultado das discussões em torno do 

levantamento de diagnóstico, ao que concerne o ambiente normativo-institucional de uma 

escola pública de Pau dos Ferros ligada ao subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) em Geografia intitulado “A escola como espaço de entendimento: 

competência comunicativa e formação docente”, em funcionamento na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), no Campus Avançado Prof. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia – CAMEAM.  

Propõe-se uma discussão acerca do documento do Projeto Político-Pedagógico regente 
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110 Estudante do curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus 
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da escola sob o olhar do método geoetnográfico e da teoria da Ação Comunicativa (TAC) do 

filósofo Jurgen Habermas.  

Assim, o método geoetnográfico caracteriza-se pelas seguintes etapas de pesquisa: 1. o 

lá- imaginado; 2. o aqui lá – falando dos de lá; 3. o chegar lá – o primeiro olhar; 4. o está lar – 

o vivido o sentido e o colhido; 5. o voltar de lá – as experiências observadas; 6. o eu aqui – as 

contribuições e reflexões e a geoectnográfia (SOUZA, 2013). A pesquisa encontra-se em fase 

inicial, assim, nos encontramos na etapa do “estar lá – o vivido o sentido e o colhido”, com a 

inserção dos pibianos no espaço escolar a fim de vivenciar a realidade e colher informações, no 

caso em questão, sobre o PPP.  

Já no que concerne à teoria da Ação Comunicativa, Carneiro (2008, p. 3) salienta a 

importância do papel do professor ao destacar que “[...] a formação humana e as ações docentes 

devem estar relacionadas à razão e às ações comunicativas [...] à sua dialética, cuja resultante e 

condição deste embate é o próprio tipo de homem e de educador e, consequentemente, de 

sociedade”. Logo, partindo deste pressuposto, compreende-se o pensamento habermasiano da 

ação comunicativa como o elo chave para o entendimento do PPP escolar, posto que este é a 

materialização do entendimento entre os sujeitos do espaço escolar.  

Neste sentido, ressalta-se o PIBID como programa incentivador na formação de 

professores para a educação básica que permite integração dos licenciandos já com o cotidiano 

escolar de atuação durante sua formação. Sobre esta premissa, Callai (2003) evidencia que a 

formação do professor de Geografia compreende dois momentos: habilitação formal - durante 

o curso na universidade - e a formação em processo, que concerne a estar inserido na prática e 

refletir sobre ela, onde a verdadeira formação plena do professor está associada a integração 

universidade com o ensino básico.  

Desse modo, dentre as possibilidades ofertadas pelo PIBID, está o contato com a escola-

campo, no discernimento das competências para a formação docente. Além disso, o programa 

propicia o entendimento dos mecanismos de conhecimento do espaço escolar, com destaque 

para o PPP, documento que rege a comunidade escolar em sua perspectiva integrada, desde a 

organização até as bases teóricas e práticas do ensino e que assim deve assumir o caráter 

identitário da escola (BEZERRA, 2015).  

 Assumindo a importância para o formando de conhecer o processo de planejamento da 

escola, a dimensão pedagógica, a organização de currículo e a própria democracia da gestão 

escolar, Veiga (2002, p. 15) lembra que 

 
o projeto político-pedagógica não visa simplesmente a um rearranjo formal da 

escola, mas a uma qualidade em todo o processo vivido. Vale acrescentar, 

ainda, que a organização do trabalho pedagógico da escola tem a ver com a 

organização da sociedade. A escola nessa perspectiva é vista como uma 

instituição social, inserida na sociedade capitalista, que reflete no seu interior 

as determinações e contradições dessa sociedade. 

 

Direcionado por essas discussões, nosso trabalho encontra-se organizado em duas 

seções. A primeira compreende uma discussão teórica sobre as imaginações e compreensões do 

PPP em correlação a formação docente em Geografia. A segunda consiste em reflexões sobre 

o ambiente normativo-institucional expresso no PPP da escola, a destacar a compreensão do 

espaço escolar.  
 

IMAGINAÇÕES E COMPREENSÕES SOBRE O PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO DOCENTE 
 

A formação docente é algo a ser discutido no cenário brasileiro atual, pois vem se 

tornando uma das últimas opções de carreira diante dos interesses dos jovens que buscam acesso 

ao ensino superior. É nítida a relevância que possuem os profissionais da área da educação, pois 

são eles que contribuem arduamente para o desenvolvimento da sociedade. Além disso, 



209 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

discursos da atual posição política brasileira sobre a ineficiência das ações construtivistas 

acabam desestimulando ainda mais a formação de professores, pois influenciam diretamente o 

mercado de trabalho e, portanto, contribuindo ainda mais para a desvalorização da profissão no 

país. 

A prática docente mediante a conjuntura da atual política educacional se torna entrave 

para a autonomia que os professores devem possuir diante das suas metodologias de ensino. 

Esta realidade se expressa em sistemas de controle sobre o modo que os professores devem 

ensinar, como também no que os alunos devem aprender.  

A formação docente enaltece os conhecimentos teóricos, sobretudo os pedagógicos, 

devido à amplitude em que se engajam aos trabalhos dessa área, bem como a inclusão de uma 

visão de mundo, sociedade e de pessoas. Assim, torna-se perceptível a capacidade que o 

profissional dessa área possui em refletir e argumentar sobre diversos processos históricos e 

contemporâneos, os quais se difundem diante de sua capacidade de criatividade e visão crítica. 

Dessa maneira, ambas as características acabam se tornando importantes para desenvolvimento 

do professor, o que requer anseios por diversos saberes distintos, para que possam construir 

uma perspectiva de autodesenvolvimento para sua formação como docente. Na esteira desse 

pensamento, Imbernón (2001, p. 48-49) afirma que:  
 

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática 

docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 

constante de auto avaliação que oriente seu trabalho. A orientação para esse 

processo de reflexão exige uma proposta crítica da intervenção educativa, uma 

análise da pratica do ponto de vista dos pressupostos ideológicos e 

comportamentais subjacentes (2001 p. 48-49). 

 

Sabe-se que, para se desenvolver como docente, é preciso construir conhecimentos que 

vão além dos saberes acadêmicos, ou seja, construir também conhecimentos sociais, humanos, 

saber lidar com situações pessoais de cada indivíduo, pois somos uma sociedade heterogênea 

no modo ideológico. Sabendo disso, a experiência e a prática se tornam os maiores trunfos para 

o aperfeiçoamento e a formação contínua, passando a ser ponderada, também, a ideia de 

estratégia que se torna fundamental para o desenvolvimento de um perfil profissional (VEIGA, 

1998).  

O professor é aquele que busca por meio do diálogo transformar a sociedade, 

estimulando a capacidade individual e de autoconfiança na capacidade de aprender, de maneira 

que cada aluno possa desenvolver-se como cidadão, autônomo das suas ideologias, não 

esquecendo da percepção de um olhar crítico-reflexivo que, por usa vez, torna-se indispensável 

para sua formação, como um Ser ativo mediante as problemáticas impostas pela sociedade 

(ALARCÃO, 2003). 

Perante incumbência do papel docente com a disseminação das práticas pedagógicas e 

as ações que promovem a construção das metas previstas e planejadas no âmbito institucional, 

constitui-se a importância para elaboração do PPP como instrumento capaz de obter a 

participação cultural, política e de reivindicação social. Vasconcellos (2004, p. 169) explica que 

o PPP:  
 

Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo 

de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na 

caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar. É um instrumento teórico-pedagógico para integração da atividade 

prática da instituição nesse processo de transformação (2004, p. 169). 

 

Para Vasconcellos (2004), o PPP só será válido, no que diz respeito a sua função, quando 

os profissionais envolvidos no processo de sua formação estiverem cônscios diante da sua 
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relevância para integração da teoria e das práticas pedagógicas. Nesse sentido, o documento 

deve ser construído de maneira coletiva e de acordo com a realidade em que se encontra a 

instituição, de modo que possam ser norteados pelas ações da coordenação, professores, alunos 

e a os indivíduos que fazem parte da sociedade.  

Ademais, o PPP deve ser atualizado e reconstruído constantemente, pois reflete um 

processo contínuo de discussões e ponderações sobre as problemáticas que envolvem o lócus 

de ensino, a qual busca a interação de todos os participantes, desenvolvendo um trabalho 

pedagógico que busca unir as múltiplas ideologias. Por isso, é necessário entender que este 

documento apresenta, de maneira própria, a organização dos trabalhos que serão exercidos de 

curto a médio e longo prazo. 

Portanto, o PPP se torna um plano que visa melhorias e alterações no âmbito escolar, o 

qual se realiza diante do trabalho pedagógico, da construção da gestão e transformação social, 

tendo em vista o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Ao fazer referência a 

isto, Libâneo (2012, p. 484) destaca:  
 

[...] prática educativa, manifestações do caráter formativo do ambiente de 

trabalho. Ou seja, a organização escolar, o sistema de gestão e de tomada de 

decisões, carrega uma dimensão educativa, constitui espaço de formação. O 

projeto pedagógico, assim entendido, é ingrediente do potencial formativo das 

situações de trabalho. (LIBÂNEO, 2012, p.484). 

 

Contudo, para que ocorra de forma harmoniosa e perspicaz, o processo de transformação 

e execução do PPP requer que a instituição crie condições, nas quais não deve haver divisão 

dos trabalhos e sim um empenho coletivo para o avanço dessa construção, sendo necessário 

estar dentro de uma continuidade de ações, descentralizadas e democráticas para execução de 

suas decisões.  

É preciso organização, empenho e entendimento para pôr em prática aquilo que é 

planejado, o que torna imprescindível uma reflexão do cotidiano em que se encontra a escola. 

Por isso, para que a consolidação do planejamento e da prática ocorra de maneira adequada, 

faz-se necessário uma adaptação das propostas conforme os anos, lembrando que a elaboração 

de um planejamento dessa magnitude não se constrói de um dia para noite, por isso ele vai ser 

sempre alterado conforme as necessidades. 

Ademais, destacamos a Ação Comunicativa de Habermas – esta orientada para o 

entendimento dos problemas no mundo da vida cotidiana – como possibilidade para as situações 

que dizem respeito à construção do PPP dentro do espaço escolar, pois, conforme coloca Paiva 

e Carneiro (2018), tal aporte teórico-metodológico fortalece as relações dialógicas na 

comunidade escolar, proporcionando maior participação na elaboração e na execução do projeto 

e valoriza as relações intersubjetivas no trabalho cooperativo dentro da escola.  
 

O COLHIDO, O SENTIDO E O VIVIDO NO/PELO PPP DA ESCOLA  

 

As imaginações de “O lá – o imaginado” acerca do PPP da escola, abrangem as ideias 

apriorísticas de um documento denso, estruturado em seus objetivos, normas, bases teóricas e 

concepções de gestão que regem a dinâmica escolar, associadas ao cotidiano prático de vivência 

da realidade da escola: quais problemas e desafios que enfrentam a escola? Quais respostas, 

concepções, teorias do PPP que correspondem à realidade vivida e sentida na escola?  

Por sua vez, a pré-noção, as leituras prévias que fornecem “O aqui lá- falando dos de 

lá” correspondem a diálogos, aferimento de dados que põem em cheque o contexto sociocultural 

no qual escola está inserida, levantando a indagações: quais os paradigmas do ambiente 

normativo-institucional que se defrontam com as questões políticas e de fragilidade da escola?  

Pensar o espaço da escola é buscar entender a sua dinâmica, potencialidades e limitações 

que permeiam o espaço de ensino e aprendizagem. Dado isso, “o chegar lá – o primeiro olhar”, 
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ao estar inserido na escola compreende um fato concreto de descrição e observação da realidade, 

mas, também, a desconstrução de “pré-conceitos”. A dimensão que contempla o ambiente 

normativo-institucional da escola, principalmente no que diz respeito aos grupos de sujeitos da 

gestão, persiste o trabalho coletivo consciente das deficiências presentes – sejam elas físicas – 

mas organizado no enfoque educativo para a cidadania.  

 Assim sendo, enfatizamos o PPP como elemento chave para a compreensão do espaço 

escolar, sobretudo para o processo de formação do professor. Somando-se a isto ressaltamos a 

importância da organização ao que este diz respeito à estruturação dos eixos discutidos que 

norteiam a natureza do documento, uma vez que este compreende “[...] a síntese de uma 

determinada totalidade histórica e social, que se processa num movimento dialético na 

cotidianidade, a partir das contradições inerentes a qualquer ato educativo” (CARIA, 2011, p. 

100).  

Nisto, o PPP da escola em estudo, apresenta-se estruturado em seções – identidade 

institucional, horizontes educacionais, fundamentos teóricos, diretrizes curriculares, 

procedimentos metodológicos, acompanhamento e avaliação, modelo de gestão, formação 

continuada e estágio de estudante – que, juntas, dão embasamento à concepção do projeto 

orientada pela escola, fundamentalmente político, como caminho e direção das 

intencionalidades desta: 

 
[...] construído de maneira participativa é a passagem mais acertada para 

reinventar a escola, ressignificando suas finalidades e objetivos. Este projeto 

se constitui em um documento através de um conjunto articulado de metas e 

ações elencadas, previstas, planejadas, operacionalizadas e avaliadas, que visa 

atingir os objetivos que se pretende alcançar. (ESCOLA, 2017, p. 4).  

 

Neste sentido, tem-se a percepção do PPP com um documento norteador dos objetivos 

da supracitada escola, envolvendo a interação dos sujeitos que constroem o fazer educativo no 

âmbito escolar, para a prática pedagógica na ênfase da aprendizagem do aluno. Correlacionando 

a concepção particular que está imbricada nos PPP, visto que “[...] partem de orientações 

oficiais e são recriados e ressignificados de acordo com as necessidades.de cada.escola. [...] 

garante as especificidades culturais, ideológicas, históricas, políticas da escola, sem negar o 

instituído e projetar o instituinte” (BARBOSA, 2012, p. 235). 

Assim, não se deve negar a particularidade do Projeto Político, enquanto instrumento de 

reflexão da escola, bem como as bases de fundamentação que regem o sistema escolar em suas 

especificidades. A escola propõe, por meio de seu PPP regente, o ensino interdisciplinar – 

fazendo menção à aprendizagem da tipologia de conteúdos apresentada por Zabala (1998): 

factuais, conceituais e princípios, procedimentais e atitudinais – e a aprendizagem inclusiva dos 

diferentes grupos (gênero, raça e classes sociais) como meio de alcançar a democratização no 

ensino. Destacando ainda que a construção do projeto se deu de forma reflexiva pela 

comunidade escolar, centrada no cotidiano e no contexto sociocultural da escola, aferindo a 

premissa de conhecimento da realidade para atuação. 

O documento da escola traz referência a quais programas e projetos buscam orientar e 

diversificar a prática educativa, destacando dentre outros o próprio PIBID em parceria com a 

UERN para a realização de várias atividades, conferindo ao espaço escolar um campo fértil 

para que o educando desenvolva por meio da sua bagagem histórica e cultural novos 

conhecimentos, habilidades e competências do próprio crescimento pessoal e social. Percebe-

se, assim, que esta concepção educativa inclui ao aluno a sua inserção ativa no processo 

educativo, bem como o seu contexto de formação.  

Veiga (2002), ao tratar aos princípios norteadores do PPP, enfatiza a igualdade de acesso 

e permanência na escola, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério 

como sendo os principais. É possível correlacionar a ideia central de todos na formação de visão 

humanística presente no PPP da escola, a qual segue os horizontes educativos norteados por 



212 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

princípios que visam, sobretudo a ideia de formação humana integral com valores sociais 

(justiça, ética, igualdade, sustentabilidade ambiental), respeito e diversidade, gestão 

democrática na participação política e educação como um direito social e subjetivo.  

Conhecer o espaço escolar é também entender os dilemas e as deficiências deste, sendo 

esta uma das proposições do PPP. O da escola em questão faz referência às necessidades, 

principalmente, física e de espaço material, fruto da autoavaliação da escola, para atender os 

portadores de necessidades especiais, salas com melhor acomodação climática e a existência de 

outros espaços escolares, a exemplo uma quadra poliesportiva.  

No tocante aos fundamentos teóricos que dão embasamento ao projeto da escola, é 

válido enfatizar a concepção da dimensão humana no processo educativo, ou seja, a 

compreensão do homem como ser social, cabendo aqui correlacionar com a ideia da ação 

comunicativa no espaço escolar de que “[...] serve para transmitir e renovar o saber cultural; 

sob o aspecto de coordenar a ação, ela propicia a integração social; e sob o aspecto da 

socialização, ela serve à formação da personalidade individual” (PINTO, 1995, p. 81). 

Relevante a tal questão a escola faz menção a realidade socioespacial a qual estamos 

vivendo, sob o meio técnico cientifico informacional e que interferem na dinâmica do ensinar, 

sob a lógica combinada e desigual do capitalismo, ainda citando Paulo Freire, o qual, em sua 

perspectiva construtivista, direciona as práticas educativas regentes para a formação integral do 

aluno enquanto ser humano (físico, emocional e social). Neste ensejo o documento apresenta 

também a dimensão cultural na relação com a educação – pelo local e global – como “[...] 

componente chave de um processo formativo que visa garantir o respeito à diversidade e 

instaurar uma nova lógica organizacional que envolva e integre, institucionalmente, a 

participação dos sujeitos com vistas à construção” (ESCOLA, 2017, p. 18). 

A escola, segundo o seu PPP, fundamenta-se no ensino construtivista, como base para 

alcançar práticas mediadoras entre o humano, a técnica e a ciência de forma interativa e 

integrada, ressaltando ainda a concepção de educação como um processo que “[...] contribua 

para a formação humana, a emancipação e a autonomia dos sujeitos, em sintonia com os 

princípios que devem nortear as instituições públicas de educação, como a gestão democrática, 

inclusão e a justiça social” (ESCOLA, 2017, p. 18). 

Ainda referente ao projeto e em relação as diretrizes curriculares que o compõe, busca-

se, primeiramente, evidenciar a importância de compreender os sujeitos que fazem parte da 

escola, assim como a sociedade e as diferentes formas de contexto cultural que os envolvem,  

para que, dessa maneira, possa se trabalhar com uma perspectiva de orientação educacional e, 

assim, dar início a uma construção dos conhecimentos desses indivíduos.  

A gestão pedagógica gerencia ações para desenvolvimento de doutrinas que auxiliam 

na organização da escola e na articulação e avaliação de suas propostas pedagógicas. Desse 

modo, as Diretrizes curriculares que compõe um PPP devem estabelecer aos responsáveis por 

sua elaboração o dever de atribuir um mínimo comum de conhecimento para formação básica 

dos sujeitos. Por isso, as Diretrizes são, necessariamente, importantes e obrigatórias na 

educação básica.  

Atualmente, esse regimento trabalha em conjunto com um programa elaborado pelo 

governo federal, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na qual estão estabelecidas as 

competências e os conteúdos específicos, os quais revelam, para os professores, caminhos que 

devem ser seguidos para o ensino, ou seja, uma linha cronológica dos conteúdos de ambas as 

disciplinas que deverão ser aplicadas. Dessa maneira, as Diretrizes vêm a complementar e 

detalhar essas propostas. 

Outro ponto que devemos frisar diz respeito aos procedimentos metodológicos que se 

estabelecem dentro dos PPP’s escolares. Todo educador enfrenta diariamente situações diversas 

em seu âmbito de trabalho, seja por falta de material didático ou estrutura dos espaços físicos 

que são inadequados, até mesmo desrespeito por parte de alguns alunos, etc. Tais situações, 

infelizmente, são corriqueiras em nosso dia a dia e estão presentes em muitas das escolas do 

cenário brasileiro, na qual se reflete a deriva que é a educação para nossos governantes. 
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Diante dessas situações, o profissional professor deve flexibilizar-se e comover-se com 

a realidade na qual se encontra a instituição de ensino e procurar promover procedimentos que 

favoreçam a aprendizagem dos seus educandos de acordo com cada realidade. Além disso, 

devem os alunos para que possam achar os caminhos das respostas, estimulando a construção 

do conhecimento cognitivo, uma visão própria crítica e reflexiva de cada indivíduo, como 

também desenvolver aulas de forma dinâmica, buscando a participação e interação dos alunos 

para que sejam sujeitos ativos mediante as suas capacidades, assim desenvolvendo suas 

habilidades e atitudes para que sejam agentes transformadores da sociedade, seja ela social, 

política, econômica ou cultural. 

Dessa maneira, o mediador, além de locutor, deve ser ouvinte mediante os seus alunos, 

valorizando o diálogo entre as partes, assim como se trabalha a teoria da ação comunicativa 

desenvolvida pelo sociólogo e filósofo Jurgen Habermas. Mas, para que se alcance esses 

objetivos, faz-se necessário o reconhecimento e a importância do planejamento e organização 

das ações pedagógicas e suas metodologias, as quais direcionam os trabalhos educativos com 

suas atividades, de forma a  considerar a mais viável diante situação da instituição de ensino, o 

professor deve tomar decisões cabíveis para execução de suas práticas docentes para se alcançar 

com sucesso seus objetivos previamente e continuamente planejados. 

 A escola também deve possuir um planejamento próprio, o qual deverá ser elaborado 

de forma coletiva e metodológica, em que os trabalhos didáticos e pedagógicos deverão ser 

registrados e colocados em pauta para constantes discussões, visando sempre o aprimoramento 

e flexibilidade de suas ações. Exemplo disso é a semana pedagógica que se inicia com o 

planejamento do ano letivo, quando são avaliados os resultados de um ano a outro, visando 

rever e melhorar as fragilidades e fortalecer as potencialidades encontradas. Outras maneiras 

de planejar, em relação a qual a escola deve está frequentemente atenta, é a organização dos 

conteúdos e os horários, bem como seus objetivos gerais e específicos. Assim, a expectativa é 

ser alcançada de maneira que possam inserir os procedimentos metodológicos planejados 

dentro das ações pedagógicas. 

Outra questão importante discutida dentro dos projetos políticos pedagógicos é a relação 

de aprendizagem e avaliação dos indivíduos. Primeiramente, pode-se relatar que todas as nossas 

ações são avaliadas, sejam em casa no trabalho ou nos grupos sociais a qual fazemos parte. Na 

escola ou instituição não seria diferente, a avaliação faz parte do nosso cotidiano seja professor 

ou aluno.  

Quando se é construído ou se adquiri um conhecimento, logo se obtém um raciocínio 

lógico próprio, principalmente no âmbito escolar, onde há várias formas de se pensar. O método 

de avaliação vem para orientar e refletir de maneira crítica o que seria certo ou errado com base 

nos conteúdos instruídos pelos professores para seus alunos. Em outras palavras, a avaliação é 

a forma pela qual o desempenho individual de cada sujeito determina se ele(a) conseguiu atingir 

o resultado esperado sobre aquele determinado assunto ou conteúdo, atribuindo uma nota entre 

zero a dez. Dessa forma, uma avaliação possui, tanto procedimentos qualitativos quanto 

quantitativos, e os grandes objetivos são transformar o raciocínio, emancipar as ideias e 

aprender com os julgamentos. 

Desse modo, devemos destacar outro ponto importante que é o modelo de gestão tanto 

a Constituição quanto a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, decretam a importância de uma gestão democrática e que transpareça em 

documento todas as informações e aplicações que foram emitidas e planejadas pela coordenação 

e equipe pedagógica e os demais funcionários da instituição. 

A Gestão de uma escola deve orientar os trabalhos pedagógicos praticados, levantar 

questões a serem discutidas a fim de contribuir para suas práticas, assim como garantir 

igualdade entre funcionários independente da função e o respeito à diversidade, por isso, exige 

competência, coletividade e participação ativa dos mesmos. O PPP deverá ser elaborado de 

forma a incluir a sociedade as famílias para que junto a instituição possa desenvolver nos 

educandos a capacidade de exercício e formação cidadã e a sua qualificação para o mercado de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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trabalho. 

Dessa maneira, a instituição deve criar condições que facilitem o acesso e a permanência 

dos sujeitos na escola, como também padrão e qualidade no ensino, liberdade de expressão, 

respeito à cultura e aos modos de pensamento distintos dos indivíduos que fazem parte da 

escola. Por isso, cabe à gestão acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade e abraçar 

novas práticas que possibilitem a participação de todos, como a reunião de pais e mestres, tendo 

como objetivo a busca de métodos que possam fortalecer o contexto educacional adotados pela 

equipe pedagógica. Assim atingindo os princípios fundamentais para formação dos sujeitos. 

A escola desempenha um papel importante na vida de um estudante, desde o convívio 

social diante dos grupos formados, como a interação diante das diferenças, sejam elas de raça, 

cor, religião, cultura, gênero ou sexualidade. Portanto, torna-se um local de experiências e de 

aprendizado, não apenas com base em conteúdo ou didáticas, mas também nas relações sociais. 

Assim, deve prezar a tolerância e o respeito entre as partes, ajudar os indivíduos a viverem em 

comunidade, fornecendo o conhecimento e o aprendizado que auxilia na formação de sujeitos 

ativos diante das delimitações da sociedade, como também o prepara para o mercado de 

trabalho. 

 Isto posto, o professor torna-se um dos principais ícones para o sucesso dessas 

considerações e, por isso, faz-se necessário desenvolver a capacidade de adaptar-se de acordo 

com as diversas mudanças que ocorrem constantemente no contexto social e educacional. Além 

disso, é preciso estar preparado para os desafios e dificuldades encontradas diante de cada 

realidade, principalmente no ambiente sala de aula, onde há uma grande diversidade de cultura 

e ideologias heterogêneas por parte dos seus alunos. 

Para que ocorra uma sinestesia entre docente-discente, exige-se que o professor tenha 

acesso a diferentes áreas conhecimentos e esteja atento às diversas correntes epistemológicas 

que rege a base do pensamento de diferentes sujeitos. Para melhorar sua prática docente e sua 

capacidade em ensinar, deve-se estar em constante desenvolvimento de seus métodos, ou seja, 

em uma formação de maneira contínua, não se prendendo apenas às bases acadêmicas, mas, 

também, buscado novos caminhos para educar e alternativas para o aperfeiçoamento 

profissional. Nessa perspectiva, Santos (1998) considera que a formação contínua é construída 

através do cotidiano escolar, essa construção se dá por meio de palestras, seminários, cursos, 

oficinas e que exige que o profissional reflita sobre suas práticas pedagógicas e assim alcance 

seu aprimoramento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste escrito tratamos da compreensão do espaço escolar como elemento essencial para 

a formação inicial docente, vinculando ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) em Geografia, o qual oportuniza aos licenciandos a inserção e convício com 

as escolas públicas de educação básica. Assim, possibilita o entendimento da organização das 

escolas, a destacar o documento norteador do Projeto Político Pedagógico.  

Desse modo, diagnosticar a realidade sentida e vivida na escola do nosso subprojeto diz 

respeito à compreensão do ambiente normativo-institucional, em especial ao que preconiza o 

PPP, conforme ressaltamos a importância deste em tal processo. Nesse sentido, a discussão em 

questão nos permite o discernimento da dimensão política e pedagógica a qual a escola faz parte 

como também a confrontação estas dimensões frente à realidade sentida e vivida, pois se 

percebe, ainda, dilemas das próprias relações subjetivas dos sujeitos do espaço escolar. Cabe, 

portanto, enfatizar a perspectiva da ação comunicativa na concepção e elaboração deste 

documento.  
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar e discutir as experiências e aprendizagens das 

graduandas de Pedagogia do Campus Avançado de Assu/UERN, no Programa de Iniciação a 

Docência (Pibid). Como também apresentar narrativas das aprendizagens construídas por 

meiodas atividades de observações, realização de atividades didático-pedagógicas junto aos 

alunos, e como isto contribui para a formação docente dos pibidianos. Para sustentar nossa 

discussão teórica, buscamos suporte nos estudos Freireanose em Nóvoa, como caminhos de 

reflexão e de construção de nossa formação docente, enquanto estudantes graduandos em 

formação. A discussão reflexiva realizada por meio das atividades do Pibid nos possibilitou 

compreender a importância e a contribuição do referido programa para o processo de formação 

docente dos estudantes graduandos em Pedagogia. 

 

Palavras- chaves: Pibid. Formação docente. Experiências formativas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo iremos falar um pouco acerca da nossa participação no Programa de 

Iniciação a Docência (PIBID) que teve sua criação no ano de 2007 que tem por objetivo apoiar 

e valorizar os graduandos em formação, inserindo estes nos ambientes escolares por meio de 

projetos institucionais e como este referido programa vem contribuindo para nossa formação 

docente. Ambas ingressaram no respectivo programa no ano de 2018, através do projeto PIBID 

Pedagogia. 

 O programa acontece em uma escola municipal de Assú/RN, em uma sala de aula do 

5°ano do Ensino Fundamental II.  Sendo assim no presente trabalho iremos abordar um pouco 

de tudo, desde ingresso no programa, até agora, tendo em vista que o projeto ainda está em 

vigor. O início de tudo: 
 

Como já foi relatado anteriormente ingressamos em uma sala de aula de 5°ano, 

tendo como objetivo inicial de observar como acontecia a rotina escolar 

daquela turma e aos poucos ir conhecendo cada aluno e suas particularidades, 

bem como a metodologia usada pela professora e o ambiente escolar daquele 

local. Quando chegamos na sala os alunos nos olhavam de forma curiosa, após 

nossa apresentação ficaram felizes ao saberem que “ganhariam” “tias novas”, 

as quais iriam os auxiliar nas atividades, com o passar do tempo fomos 

construindo uma relação afetuosa e de respeito uns com os outros. 

 

Em relação ao cotidiano escolar, podemos dizer que com o passar dos dias e de nossa 

convivência, fomos descobrindo um pouco da subjetividade de cada aluno, seu contexto social 

e suas dificuldades de aprendizagem. Deparamo-nos com realidades bem diversas como a de 

um aluno especial que não possuía diagnóstico, alunos que não sabiam ler ou escrever, ou até 
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mesmo não conheciam o alfabeto. Além de contextos de vulnerabilidade social e violência o 

que acabava repercutindo em sala de aula na convivência com os colegas, professora e até 

conosco. Fica assim perceptível que o projeto pode nos proporcionar e ainda proporciona 

conhecer a realidade de uma sala de aula, antes de seu ingresso total nela. Sendo evidente assim 

a importância desse programa em nossa formação como destaca Nóvoa (2003): 

 
É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de 

produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na 

escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão 

não surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem regras e 

métodos próprios. (Nóvoa, 2003, p.5) 

 

Reflexões paralelas: A partir dessas experiências formativas começamos a analisar e vê 

com outros olhos a nossa futura prática docente e buscar meios que pudessem nos auxiliar em 

nossa prática na sala em que estávamos ingressas que propiciasse ao menos em parte sanar 

certas dificuldades apresentadas pelos alunos, assumindo desta forma uma prática critíco-

reflexiva, seguindo assim a linha de pensamento de Freire(1996, p. 39) “na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  

Ou seja, à medida que aprendemos com a professora como lidar com certas situações e 

realidades, também ensinamos aos discentes da sala de aula, algo novo, ajudando em suas 

dificuldades de ensino-aprendizagem. Como explana Freire, (1996, p. 23): 

 
“Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar 

das diferenças que os conotam não se reduzem a condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

( FREIRE, 1996,  p 23) 

 

Isso começou a se concretizar através das reuniões quinzenais que ocorriam e ocorrem 

em nossa instituição de ensino junto com o coordenador do projeto, demais pibidianos e as 

professoras supervisoras. Nesses encontros debatemos acerca de nossas realidades, 

aprendizagens adquiridas, novos tipos de metodologia que podem ser usadas em certo contexto; 

bem como leituras de textos de diversos autores que falam sobre variados temas e assuntos e 

que nos proporciona aporte teórico para as nossas práticas. Dessa forma passamos a criar e testar 

novos meios didáticos pedagógicos que pudessem contribuir de alguma forma para a realidade 

na qual estávamos e estamos inseridas, surgindo dessa forma à idéia de se levar para as salas de 

aula atividades extras que trabalhassem o conteúdo visto em sala de aula, bem como jogos 

pedagógicos no caso de pibidianos de outras salas de aula e a criação de projetos que possuíam 

determinados objetivos a serem alcançados de forma interdisciplinar, tendo como exemplo 

nossa turma, trabalhamos o projeto alimentação saudável possuindo entre outros tantos 

objetivos que aquelas crianças adquirissem o conhecimento sobre como ter uma alimentação 

saudável e um melhor desenvolvimento físico tanto para eles como sua família, além de se 

trabalhar os conteúdos de forma mais criativa usando para isso a união com o livro didático. 

Como assim?! Cada pibidiano ficou responsável em trabalhar uma disciplina e seu 

conteúdo dentro do “Projeto Alimentação Saudável”, por exemplo, se o aluno estivesse 

aprendendo sobre a classe dos substantivos, que foi o nosso caso, já que ficamos com a disciplina 

de português, iríamos trazer para a sala de aula atividades que usasse nomes de frutas ou 

verduras. Para que assim alinhasse o conteúdo didático com o projetoo que resultou em aulas 

mais dinâmicas e prazerosas para eles e para a gente, bem como na facilitou na assimilação dos 

conteúdos vistos em sala de aula através da professora com a nossa ajuda. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Para sustentar nossa discursão teórica buscamos suporte nos estudos Freireanos e em 

Nóvoa como caminhos de reflexão e de construção de nossa formação docente enquanto 

estudantes graduandas em formação, pois em nossa concepção os referidos autores pensam de 

forma peculiar a formação docente, partindo do teórico Paulo Freire ao suscitar e defender uma 

educação emancipadora e uma postura critíco-reflexiva dos educadores, ao se mostrar contra 

uma “educação bancária” onde o professor é o depositante de conhecimento e saberes, enquanto 

o aluno mero receptor deste processo e parte para um olhar mais autonomo deste processo e do 

papel dos sujeitos que fazem parte desse processo, assim comoo papel da escola e a importância 

de ambos na construção de sujeitos critícos-sociais acerca da realidade a sua volta.  

Como referencia o mesmo em o  educador tem o “compromisso com os destinos do país. 

Compromisso com seu povo. Com o homem concreto. Compromisso com o ser mais deste 

homem” (2007, p. 25).  

E a escola como instituição social formadora de sujeitos, deve caminhar de mãos dadas 

com o professor como explicita António Nóvoa “A mudança educacional depende dos 

professores e da sua formação. Depende também da transformação das práticas pedagógicas na 

sala de aula. Mas hoje emdia nenhuma inovação pode passar ao lado de uma mudança ao nível 

das organizações escolares e do seu funcionamento. Por isso, falar de formação de professores 

é falar de um investimento educativo dos projectos de escola”. (1992, Nóvoa). 
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi a de pesquisa de cunho qualitativo, para 

que dessa forma pudessemos refletir sobre as nossas experiências formativas por meio e durante 

o Pibid e assim tecemos nossas narrativas e experiências docentes a partirdas observações 

realizadas no ambiente escolar onde acontece o Pibid , juntamente com atividades didáticas-

pedagógicas que tinham e tem como intuito descobrir mais acerca de cada aluno, seus 

conhecimentos prévios, suas dificuldades e dúvidas de aprendizagem; além de conversas com a 

professora supervisora sobre o histórico de cada um e com isto entender certos comportamentos 

e atitudes advindas deste contexto, para assim descobrirmos a melhor forma de ajudar aqueles 

alunos em construção e ao mesmo tempo nos autoconstruir como sujeitos e docentes em 

formação através daquelas experiências e aprendizados que ocorrem em sala de aula. Como 

afirma Freire “a práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-

lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido”. (1997, p. 38). 

Através das atividades realizadas estamos adquirindo inúmeros conhecimentos, dentre 

eles, é que não existe receita ou método infalível de ensino para a sala de aula, todos os dias 

estamos nos construindo e aprendendo algo novo, o professor não é o detentor do saber e do 

conhecimento ele se constrói junto com seus alunos, ensina, aprende, compartilha saberes com 

estes todos os dias, a realidade por trás dos sujeitos da sala de aula(professor e aluno) sempre 

deve ser levado em consideração na formulação das aulas e escolhas dos métodos de trabalho 

dos conteúdos, pois sempre há uma bagagem oriunda desta realidade, seja de conhecimentos, 

vivências, carências. Portanto, podendo ser positiva ou negativa. 
 

RESULTADOS 
 

A discussão reflexiva realizada por meio das atividades do Pibid nos possibilitou 

compreender a importância e a contribuição do referido programa para o processo de formação 

docente dos estudantes graduandos em Pedagogia. Assim como também nos mostrou, que ser 

professor, é trazer consigo uma pratica reflexiva constante, que o conhecimento é um processo 

de construção contínuo e inacabado, e que todos os dias podemos aprender algo novo, pois, cada 

pessoa traz consigo uma bagagem de conhecimentos, e isso não se pode ser descartado, pois era 
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assim que Freire entendia a educação. Sendo exigido para isso uma conscientização do homem, 

a reflexão de sua existência e da educação como discorre Freire: 
 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 

realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 

posição epistemológica. (FREIRE, 2006, p. 30). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos resultados, e das nossas vivências como graduandas em formação, 

ingressas no referido programa, podemos assim concluir que a participação no mesmo tem nos 

ajudado de diversas formas, ao ingressarmos na sala de aula nos períodos iniciais de nossa 

graduação tem nos possibilitado uma construção reflexiva sobre o ser docente, fazendo com que 

nossa identidade profissional vá se moldando e se formando ao longo das nossas experiências e 

narrativas em sala de aula, promovendo nossa autonomia como discente/docente, ajudando na 

melhor compreensão teoria e prática, embora saibamos que não existe fórmula pronta, além de 

uma conscientização crítica e um posicionamento mais ativo acerca da realidade e dos 

problemas sociais a nossa volta e do contexto escolar. 

Vale ressaltar ainda a importância de programas como o Pibid para os universitários em 

formação, bem como tantos outros projetos que propiciam aos discentes a experiência de atuar 

em sala de aula, antes de sua iniciação profissional, o aprendizado adquirido pelo confronto da 

bagagem e dos conhecimentos prévios do aluno ingressante com o da realidade experimentada 

são de grande relevância, a possibilidade de conhecer e viver certas realidades sociais e culturais 

pelo futuro educador antes de sua participação efetiva como profissional formado, contribui para 

um melhor desenvolvimento profissional e de uma carreira de sucesso, já que a partir das 

realidades experimentadas o discente vai formulando saberes e conhecimentos, adquirindo 

bagagens que o auxiliaram em futuras realidades semelhantes e em sua prática profissional mais 

adiante. 

Parafraseando com Freire (1994, p. 110): “O educador ou a educadora crítica, exigente, 

coerente, no exercício de sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício da própria 

prática, sempre a entende em sua totalidade”.  Sendo assim a participação no Pibid tem se 

mostrado bastante válida para a nossa formação enquanto educadoras, contribuindo para a 

aquisição de um leque de informações e saberes docentes, que vão além dos adquiridos na 

universidade. Fica perceptível a importância do papel e da existência do professor nas salas de 

aula, na vida dos alunos e na sociedade em geral. A união e parceria da escola com a 

universidade ou vice-versa se mostra bastante positiva para o desenvolvimento de uma 

pedagogia, de um fazer pedagógico e mais ainda de uma educação crítica e transformadora para 

a sociedade em geral. As trocas de experiências e a construção de conhecimento geradas em 

torno da união dos sujeitos professor, aluno, e discente em formação que os programas como 

este possibilita é de suma relevância para a comunidade em geral. 

Portanto, pode-se assim dizer que o Pibid se mostrou e tem se mostrado bastante 

proveitoso e prazeroso para nós, a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e  saberes é 

única e com certeza bastante significativa e positiva para as ambas participantes. A 

oportunidade de estar somando junto ao corpo docente da escola e ajudando a transformar 

realidades de diversos alunos bem como de chegar mais preparados nos estágios é uma das 

inúmeras contribuições trazidas pelo programa para a nossa vida profissional e pessoal, pois 

como acreditava Nóvoa o educador sempre deve se entregar de corpo e alma em suas práticas 

e realizações: 
  

[...] não é possível separar as dimensões pessoais e profissionais; a forma 

como cada um vive a profissão de professor é tão mais importante do que as 

técnicas que aplica ou os conhecimentos que transmite; os professores 
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constroem a sua identidade por referência a saberes (práticos e teóricos), mas 

também por adesão a um conjunto de valores. (NÓVOA, 1995, p. 33)  
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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência no projeto de extensão “Laboratório de 

Alfabetização Motora - LAM” que é desenvolvido na Faculdade de Educação Física da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – Campus Central. Essa experiência 

foi vivenciada por quatro discentes do segundo período do Curso de Pedagogia (matutino - 

2018.1). O projeto LAM propõe “dinamizar as competências física cinestésica, percepto 

cognitiva e o sócio emocional” de crianças de 03 a 10 anos, com ou sem necessidades 

educacionais especiais. Durante a experiência estavam matriculadas 63 crianças, nas quais 52 

apresentavam alguma deficiência. O projeto contemplou 10 turmas, onde as atividades foram 

realizadas duas vezes por semana, com duração de 50 minutos e tinham como base as 

habilidades motoras fundamentais, utilizando-se de atividades lúdicas com o fim de realizar, 

através de métodos orientados, ações educativas ou reeducativas do comportamento motor da 

criança. Para melhor embasamento teórico recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica, realizada 

em três momentos: o primeiro aborda os programas de extensão no curso de Pedagogia; o 

segundo apresenta o projeto LAM; o último, as contribuições do LAM na formação inicial dos 

discentes de Pedagogia. Esta experiência trouxe como contribuição o aprimoramento das 

competências adquiridas nas disciplinas lecionadas durante o curso, como também a 

oportunidade de vivenciar um ambiente que tem uma diversidade de saberes. Além disso, foi a 

primeira oportunidade que as discentes tiveram de realizar a prática pedagógica, de pesquisa e 

de extensão. Durante a experiência foi possível participar de diversas atividades formativas 

como reuniões de planejamento das atividades, treinamentos, palestras sobre o 

desenvolvimento infantil, aprofundamento de leituras e elaborações de materiais pedagógicos, 

inserindo-os também na produção de pesquisa científica. Por fim, pôde-se perceber a grande 

relevância desse projeto tanto para comunidade como para os acadêmicos que participaram 

como monitor, considerando a importância da inclusão e dos projetos formativos de extensão 

que vem proporcionar um gama de conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Experiências. Programas de Extensão. Formação Inicial. Pedagogia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A formação inicial deve acontecer de forma ampliada, para que assim possibilite o 

futuro professor uma bagagem sólida de conhecimentos, capacitando-o para poder assumir a 
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tarefa como educador com firmeza e seriedade. Para isso, os componentes curriculares devem 

articular a teoria com a pratica, fazendo com os discentes tenham o contato com os dois 

aspectos, simultaneamente (SAMPAIO, STOBAUS, 2017). 

Essa articulação é possível a partir do envolvimento em projetos formativos, que são as 

atividades que abrangem o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, é de 

suma importância a indissociabilidade entre esses três princípios, para que conhecimento seja 

aperfeiçoado e repassado tanto para o público interno como para o externo da Universidade, 

com qualidade e de forma efetiva.  

Além disso, a participação nesses projetos promove uma reflexão crítica do 

conhecimento e da sociedade (BORGES, ARAUJO, 2012). Acaba possibilitando também, que 

os futuros professores vinculem o que é desenvolvido pelos projetos com o ensino e vice-versa, 

possibilitando a reflexão crítica a respeito da prática, de ver sua realidade de sala de aula para 

além do conhecimento na ação. Visto que, de acordo com Freire (2011), ensinar não é 

meramente a transmissão de um conhecimento, e sim possibilitar a produção e a construção 

desse conhecimento.  

Nóvoa (2009) aponta cinco pontos que direciona a formação profissional docente, são 

eles:  

 
Práticas – A formação de professores deve assumir uma forte componente 

práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, 

tendo como referência o trabalho escolar (p.32); Profissão – A formação de 

professores deve passar para “dentro” da profissão, isto é, deve basear-se na 

aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais 

experientes um papel central na formação dos mais jovens (p.36); Pessoa – A 

formação de professores deve dedicar uma atenção especial às dimensões 

pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação e de 

comunicação que define o tacto pedagógico (p.38); Partilha – A formação de 

professores deve valorizar o trabalho em equipa e o exercício colectivo da 

profissão, reforçando a importância dos projectos educativos de escola (p.40); 

Público – A formação de professores deve estar marcada por um princípio de 

responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação 

profissional no espaço público da educação (p.42). 

 

Com base em alguns teóricos e a partir do mencionado acima, os participantes desta 

pesquisa tiveram o interesse de expor sobre a importância dos programas formativos para 

formação inicial, com isso, a pesquisa tem como principal objetivo relatar a experiência no 

projeto de extensão “Laboratório de Alfabetização Motora - LAM” que é desenvolvido na 

Faculdade de Educação Física (FAEF) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) – Campus Central. Está experiência foi vivenciada por quatro discentes do segundo 

período do Curso de Pedagogia (matutino) da Faculdade Educação (FE) da UERN. 

Para discutir a temática foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde as informações 

foram extraídas a partir de materiais publicados em livros, artigos, documentos, etc. O 

referencial teórico foi dividido em três momentos: Os programas de extensão no curso de 

pedagogia; O projeto: laboratório de alfabetização motora; As contribuições do LAM na 

formação inicial dos discentes de Pedagogia.  

 

 

 

 

OS PROGRAMAS DE EXTENSÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA 
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Os pilares ensino, pesquisa e extensão fazem parte do que caracteriza as universidades, 

e estes devem atuar, não de forma isolada e esporádica, mas sim, de modo constante e 

indissociável, segundo o artigo 207 da Constituição Federal de 1988, o qual afirma que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(BRASIL, 1988, p.123). 

A partir dessa assertiva, serão destacados os projetos de extensão, visto que este é o 

principal foco desta pesquisa. Dessa maneira é relevante trazer o que diz o Ministério da 

Educação - MEC sobre o conceito de extensão.  

Em 14 de dezembro de 2018 o então ministro da educação, Rossieli Soares da Silva, 

homologou a resolução que estabelece as diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação 

Superior Brasileira, a qual define conceitos, diretrizes, princípios, parâmetros de avaliação, 

registro e planejamento para ações extensionistas. Assim, de acordo com a resolução CNE/CES 

N°7, de 18 de dezembro de 2018, o conceito de extensão é determinado como: 

 
Atividade que integra à matriz curricular à organização da pesquisa, 

constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as 

instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade por meio da 

produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o 

ensino e a pesquisa (p.01). 

 

É possível observar no conceito de extensão disponibilizado pelo MEC que no percurso 

da formação acadêmica as atividades: ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, mas, 

sendo esta a que mantém o contato direto com a comunidade externa. Dessa forma, as ações de 

extensão ultrapassam os muros Universitários e departamentais, utilizando a 

interdisciplinaridade para promover a aproximação entre as diferentes Faculdades, com o 

objetivo de praticar ações que tanto contribuam para a formação dos estudantes, como também 

promovam o bem social e, assim, formando não apenas profissionais, mas sujeitos que sejam 

críticos sociais diante das injustiças que ocorrem na sociedade, possibilitando que os discentes 

estabeleçam diálogos com diferentes comunidades, objetivando aprender na prática, mas 

visando, principalmente, a transformação social. Outras ações definidas como extensão são os 

cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços.   

Sabendo da grande importância que o tripé ensino, pesquisa e extensão têm para cursos 

de níveis superiores, assim como os outros dois, este último é imprescindível para a formação 

docente dos alunos do curso de Pedagogia - e por isso será mostrado às ações de extensão que 

estão previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia – FE/UERN, entendendo seus 

objetivos como contribuições para a formação dos estudantes.  

O primeiro é o “Quarto de ideias” - um projeto vinculado ao GEPEES- Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Estado e Sociedade, tem como objetivo socializar estudos e 

pesquisas na área de educação, fazendo uso de dissertações de mestrado, teses de doutorados 

produzidos pelos próprios educadores da FE, como também de outras instituições. Estimulando 

os discentes a pesquisarem o que já foi produzido na FE e em outras Faculdades, estudando 

temas relacionados à educação, mostrando o quão importante é a atualização, pesquisando sobre 

a sua área de trabalho (UERN, 2012a, p.123). 

O segundo é o “Programa de Criança Petrobras”, caracterizado como extensão, é 

desenvolvida pela FE juntamente com a Petrobras. O objetivo é realizar um trabalho pedagógico 

na área da educação, especificamente com atividades artísticas e esportistas. Este programa 

contribui para a formação, pois permite que os (as) alunos (as) tenham contato antes da 

conclusão do curso, com práticas pedagógicas em duas áreas importantíssimas para as crianças, 



 

225 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2019  

assim, adquirindo conhecimentos que serão usados posteriormente em sala de aula quando eles 

(as) se tornarem graduados (UERN, 2012a, p.123). 

O terceiro é o “Ciclo de Estudos Acadêmicos”, ligado ao GEPEI- Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Psicologia e Educação Inclusiva, cujo objetivo é (UERN, 2012a): 

 
Construir alternativas metodológicas que venham responder a uma variada 

demanda acadêmica e ao mesmo tempo criar uma rede de possibilidades em 

torno das metodologias de investigação utilizadas pelo atual corpo docente, 

possibilitando conhecer os atuais pressupostos teóricos metodológicos da 

ciência educacional (p.123).  

 

O ciclo de Estudos Acadêmicos estimula a pesquisa e a produção científica, 

possibilitando que os discentes tenham contato com as mais novas metodologias científicas na 

área da educação. 

O quarto é “Rio Apodi Mossoró: integridade Ambiental a serviço de todos”, esse projeto 

tem por função (UERN, 2012a): 

 
Desenvolver ações de Educação Ambiental, com foco nas problemáticas 

socioambientais da bacia hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, através de 

pesquisa e extensão em escolas do Ensino Fundamental, envolvendo crianças 

e professores, e comunidades ribeirinhas [...] (p.123).  

 

Contribuindo, dessa forma, não só para a formação profissional, mas também social, 

visto que incentiva os (as) discentes a se preocuparem com o meio ambiente e não só eles (as), 

mas os (as) docentes e crianças que estão envolvidos (as) com este projeto.  

O quinto e último é chamado de “LEFREIRE”- Diálogos em Paulo Freire e Educação 

Popular, o qual se caracteriza como projeto de extensão, objetivando (UERN, 2012a): 

 
Realizar atividades de leituras e pesquisa em Paulo Freire e Educação Popular 

através de encontros presenciais, quinzenais, dialogados, para o debate e 

leitura de textos sobre Paulo Freire e sobre a educação popular e suas inter-

relações com a educação, a escola pública e a pedagogia (p.123).  
 

Este projeto é de grande relevância para a formação docente, estimulando a leitura e 

reflexão sobre o grande brasileiro, Paulo Freire, colocando em prática a educação popular 

(teoria desenvolvida pelo próprio brasileiro) quando ocorrem as visitas nas comunidades, 

acontecendo trocas de saberes e reflexões, lugar onde todos e todas expõem suas experiências 

e aprendizagens. 

Além desses projetos/programas/ações extensionistas, há outros que são desenvolvidos 

pelas demais Faculdades da UERN, que também contribuem para a formação docente dos 

alunos da FE. Destaca-se o projeto Laboratório de Alfabetização Motora – LAM, desenvolvido 

na FAEF/UERN, o qual é considerado um projeto relevante para a caminhada acadêmica e vida 

profissional dos graduandos em Pedagogia da FE, quando propicia a estes o processo de ensino-

aprendizagem na prática.  

 

O PROJETO: LABORATÓRIO DE ALFABETIZAÇÃO MOTORA 
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Figura 1: Laboratório de Alfabetização Motora “Lugar onde se aprende brincando” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O projeto Laboratório de Alfabetização Motora Professor Ruy Jornada Krebs, 

conhecido também por “Academia da Criança” foi inaugurado em outubro de 2012 pelo seu 

idealizador Prof. Dr. Humberto Jefferson de Medeiros.  Tem esse nome em homenagem a um 

dos pioneiros do trabalho de alfabetização motora no Brasil. O LAM se caracteriza como um 

projeto de extensão, ensino e pesquisa, ele faz parte do Núcleo de Atividade Física, Esporte e 

Lazer (NAFEL) onde “objetiva oferecer ações de extensão que envolva atividades físicas, 

esportivas, culturais e de lazer, para a comunidade interna e externa da UERN, voltadas para 

fins de educação, saúde, lazer, competição e cultura, [...] ” (UERN, 2018).  

 O projeto LAM funciona na Faculdade de Educação Física – FAEF/UERN, a sua 

proposta de atividade tem como principais objetivos (UERN, 2012b, p.01): 

  
- Possibilitar a participação das crianças nas atividades lúdicas, proporcionar 

vivências para o amadurecimento nos padrões motores e desenvolver 

atividades com ênfase nos aspectos motores, voltados ao desenvolvimento das 

habilidades motoras fundamentais; 

- Dinamizar as competências física cinestésica, percepto cognitiva e o sócio 

emocional utilizando métodos orientados para uma ação educativa ou 

reeducativa do comportamento motor da criança, através de atividades 

lúdicas; 

- Propiciar um espaço onde professores e alunos possam realizar práticas 

interdisciplinares e dedicar-se à exploração do movimento tendo como foco o 

desenvolvimento infantil.  

 

As atividades são oferecidas para a comunidade interior e exterior da Universidade, de 

forma gratuita, onde são disponibilizadas 10 (dez) turmas que funcionam tanto no turno 

matutino quanto no vespertino, de segunda à quinta, sendo 6 (seis) turmas por dia, 3 (três) de 

manhã e 3 (três) à tarde. O público são crianças de 03 a 10 anos, com ou sem necessidades 

educacionais especiais. Durante a experiência, estavam matriculadas 63 crianças, nas quais 52 

apresentavam alguma necessidade especial, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

Transtorno de Defit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down, entre outras. 

No período da experiência o LAM tinha como diretor o Professor Humberto Jefferson, 

o mesmo era responsável em supervisionar e orientar os 16 monitores voluntários, que eram 

estudantes dos cursos de Pedagogia e Educação Física. Além disso, o Laboratório funcionava 

também como espaço para que os estudantes realizassem os estágios supervisionados, essa 
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experiência já oportunizou alunos de diversos cursos, como Pedagogia, Educação Física, 

Comunicação Social e Psicologia (de outra instituição).  

Vale ressaltar que dentro do LAM já foram realizadas várias pesquisas de Trabalho de 

Conclusão de Curso e Dissertações. Essas pesquisas tinham como foco o desenvolvimento 

infantil, com ênfase no aspecto físico e nas especificidades das crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEEs) (MORGAN, 2015; LIMA, 2017; LIMA, 2019a; LIMA, 2019b). 

As atividades desenvolvidas no Laboratório tinham como base as habilidades motoras 

fundamentais (manipulativas, locomotoras e estabilizadoras), que de acordo com Medeiros e 

Lima (2017, p.5) “Quando trabalhadas em conjunto proporcionam às crianças a capacidade de 

desenvolver movimentos eficientes e específicos ao mesmo tempo em que exploram e adquirem 

conhecimentos do ambiente ao seu redor.”  

Para melhor compreensão, entendem-se como Habilidades locomotoras aquelas 

habilidades que propiciam ao indivíduo a capacidade de movimentar seu corpo e deslocar-se 

no espaço tornando-o apto ao engajamento em diversas atividades ao longo da vida, 

constituindo-se em habilidades básicas como: correr, saltar, galopar, saltitar de um pé só, etc. 

Já as manipulativas são ações que envolvem a manipulação ou o controle de objetos como 

arremessar, chutar, volear, pular, driblar e rebater utilizando-se de objetos como bastões e bolas. 

Por sua vez, as estabilizadoras, são aqueles movimentos que tenha como objetivo obter e manter 

o equilíbrio em relação à força da gravidade como inclinar, alongar, girar, virar, balançar 

(GALLAHUE, OZMUN, GOODWAY, 2013). 

Cada criança participava de dois encontros por semana, com duração de 50 minutos, por 

isso, o rodízio das atividades, para que pudesse desenvolver as três habilidades, conforme o 

quadro abaixo: 

 
Quadro 1 - Planejamento: Semana das Atividades 

Fonte: Medeiros e Lima (2017) 

 

Para atingir os objetivos citados anteriormente, o espaço disponibilizava diversos 

materiais pedagógicos essenciais: como pula-pula, escorrego, bolas de vários tamanhos, 

bambolês, barras, jogos de montar e encaixe, materiais de corte e pinturas, entre outros. Estas 

atividades são desenvolvidas durante os encontros com as crianças.  

 



 

228 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2019  

 
 

 
Figura 2: Materiais Pedagógicos do LAM 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DO LAM NA FORMAÇÃO INICIAL DOS DISCENTES DE 

PEDAGOGIA 

  Esta experiência trouxe como contribuição o aprimoramento das competências 

adquiridas nas disciplinas lecionadas durante o curso, como também a oportunidade de 

vivenciar um ambiente que tem uma diversidade de saberes. Além disso, foi a primeira 

oportunidade que as discentes tiveram de realizar a prática pedagógica, de pesquisa e de 

extensão. 

 O LAM é um projeto interdisciplinar no qual envolve os dois cursos: Educação Física e 

Pedagogia, além desses cursos, outros poderiam fazer parte, como Psicologia e Serviço Social. 

Devido à dinamicidade do projeto, podemos perceber o quanto ele é enriquecedor para a 

formação docente, pois trata de uma realidade educacional, porém, nem sempre explorada nas 

aulas da universidade. Durante a experiência com o projeto, percebemos que algumas 

disciplinas de suma importância para o trabalho com alunos com necessidades educacionais 

especiais, não são discutidas no curso de Pedagogia como: Desenvolvimento e Crescimento 

Humano / Aprendizagem Motora / Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais 

/ Metodologia da Recreação / Metodologia da Ginástica Escolar / Metodologia do Ensino / 

Aprendizagem em Educação Física Escolar, pois como visto, na prática, elas são indispensáveis 

para um bom trabalho com esse público.  

 O projeto colabora para a formação docente dos alunos do Curso de Pedagogia - 

FE/UERN quando media a relação entre estes e os sujeitos que são atendidos no Laboratório, 

pois a maioria são crianças que têm algum tipo de dificuldade na coordenação motora, na 

postura, hiperatividade, obesidade e/ou necessidades educacionais especiais (UERN, 2012). 

Assim, os discentes ao mesmo tempo em que vêem na teoria sobre o desenvolvimento infantil 

e suas implicações, quando pagam os componentes curriculares que são ofertados no curso da 
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Pedagogia, a saber: Psicologia da Educação I e II, Educação Especial e Inclusão (optativa 

ofertada no 8° período) e Procedimentos de Intervenção nas Práticas Educativas, estarão 

aprendendo/conhecendo na prática sobre os diversos temas estudados, como por exemplo, o 

TEA, possibilitando aos graduandos conhecer as diversas características que tem dentro do 

TEA antes mesmo de se formar aprendendo as especificidades e adquirindo conhecimentos que 

contribuam para o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional dessas crianças. 

 Durante a experiência no LAM monitores aprimoram seus conhecimentos e ao mesmo 

tempo tiveram a oportunidade de colocar em prática as teorias estudadas nas disciplinas em sala 

de aula, formando assim uma base que o auxiliar em uma melhor compreensão do que se está 

sendo estudado, e na construção do futuro profissional que venha a ser, o tornando capaz de 

agir durante as situações diversificadas, atuando de forma autônoma e eficaz (MELO, 2000). 

 Em relação às competências profissionais, que são essenciais para construir o saber 

profissional, tem como elemento central no exercício da profissão a acção de ensinar, que para 

Roldão (2005, p. 14), pode ser pensada em duas linhas de atuação: 
 

(1) "ensinar como professar um saber", em que o professor é visto como 

detentor de um saber conteudinal que expõe e disponibiliza, tornando público 

o saber que domina, cabendo aos alunos a responsabilidade de aprenderem, 

em resultado do seu esforço e das suas capacidades. Embora a importância do 

professor como "distribuidor de um saber restrito" tenha sido significativa 

durante muito tempo, sabemos que a função de transmitir saberes tem vindo a 

perder relevância social; 

(2) ensinar como fazer com que os outros aprendam/apreendam o saber que 

se disponibiliza. Neste caso, o professor é visto como um profissional do 

ensino, capaz de fazer a mediação entre o saber e o aluno, sendo esta uma 

característica que o distingue de outros actores, que embora possam possuir 

saberes conteudinais não são detentores dessa capacidade, que constitui a 

profissionalidade docente. 

 

 Os monitores participaram de diversas atividades formativas como reuniões de 

planejamento das atividades, realizadas antes de iniciar as atividades, para que as mesmas 

fossem organizadas de acordo com as particularidades de cada criança. Os monitores tiveram 

treinamentos práticos dentro do LAM, onde foram expostos os tipos de atividades de acordo 

com as habilidades, além disso, aconteceram cinco palestras sobre o desenvolvimento infantil, 

cada palestra era relacionada à área especifica de atuação do palestrante, como na área da 

Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Terapia ocupacional, Educação Física, Psicomotricidade 

(Figura 3). Houve também aprofundamento de leituras e elaborações de materiais pedagógicos, 

este foi de iniciativa dos estudantes de Pedagogia, que naquele momento realizavam o estágio 

supervisionado no LAM. Por fim, a experiência oportunizou a participação dos monitores na 

produção científica. 
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Figura 3: Registro da palestra 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 4: Registro da reunião 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assim, a participação em projetos dessa natureza, além de promover a iniciação à 

docência, a integração entre a prática e os conhecimentos teóricos, também proporciona a 

aplicação de conhecimentos, reflexão, debate e reelaboração. Esses elementos ainda permitem 

a constituição de um espaço de pesquisa, uma vez que através esses futuros professores podem 

se tornar pesquisadores de sua própria prática e do contexto social no qual ocorre a docência 

(CRISOSTIMO, SILVEIRA, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da inclusão das discentes do curso de Pedagogia no projeto de extensão LAM, 

notou-se que o mesmo proporcionou um gama de conhecimentos, os monitores tiveram a 

oportunidade de realizar a prática pedagógica, de pesquisa e de extensão, conseguiram 
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relacionar a teoria com a prática através das disciplinas estudadas no semestre, aprimoraram as 

competências já adquiridas nas disciplinas lecionadas durante o curso e obtiveram novos 

conhecimentos acerca do desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social na infância.  

 Com isso, constata-se que o projeto LAM beneficia diretamente tanto a comunidade que 

usufrui do atendimento, pelo fato do projeto tem uma demanda grande de crianças carentes e 

com necessidades especiais, público este que necessita de uma atenção maior, como para os 

acadêmicos que participam como monitor. 

 Por fim, pode-se perceber que o engajamento em atividades formativas durante a 

formação inicial é de suma importância para os processos de ensino e de aprendizagem na 

formação de professores, uma vez que geralmente a formação acadêmica dos estudantes tem se 

restringido a sala de aula da universidade. Através desse engajamento é possível proporcionar 

uma formação fundada na relação entre teoria e prática, contextualizada, que articule saberes 

científicos, pedagógicos e da experiência no desenvolvimento da prática docente e situe o 

licenciando quanto ao seu papel e responsabilidade social. 
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RESUMO 

A aprendizagem de conceitos é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Dessa forma, tratamos, neste estudo, de dois conceitos aproximados na geografia, espaço e 

paisagem. Temos por finalidade discorrer uma crítica reflexiva feita por alunas do projeto 

PIBID, que possibilitou o acesso à escola, com embasamento no projeto eletiva da Escola 

Estadual de Tempo Integral em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, com o intuito de 

aprimorar os conhecimentos dos conceitos geográficos de paisagem e espaço, através de uma 

perspectiva lúdica e prática no desenvolvimento de maquetes. No entanto, na culminância do 

projeto eletiva foi notória a dificuldade dos alunos em distinguir a diferenciação da 

conceituação geográfica trabalhada no desenvolvimento teórico do projeto.  O embasamento 

teórico para aquela prática não foi comprovado, apesar de no plano do projeto ser constado a 

aplicação. O espaço, a paisagem e a escala, conceitos chaves e importantes para aquela prática, 

embora trabalhados, não foram absorvidos, satisfatoriamente, pelos alunos, especialmente os 

dois primeiros. Como revelou-se durante a exposição da maquete e a apresentação do trabalho 

ao público, quando indagamos – o coordenador de área do projeto PIBID que este presente na 

escola – aos alunos do ensino médio da eletiva, as diferenças desses conceitos. Nesse sentido, 

ao vermos que na maquete apareciam apenas os objetos espaciais, passamos a problematizar se 

aquela maquete representaria um espaço geográfico ou uma paisagem geográfica? Para tantos, 

nos valemos das considerações de Milton Santos (1988, 1999) sobre a conceituação de espaço 

e paisagem. A paisagem pode ser vista e notada como um elemento em transformação dentro 

do âmbito escolar, diferentes espaços agregam diferentes formas de uso pelos alunos e pela 

comunidade escolar, transformando, assim, o espaço. Estes conceitos poderiam ser abordados 

pelo projeto eletiva, levando seu trabalho a um outro nível de experiência que não seja a 

descritiva. Pensando nisso, desenvolvemos metodologias que podem vir a ser usando em um 

futuro projeto eletiva, elevando em consideração os conceitos já citados. Trabalhando em sala 

de aula de forma a levar a ludicidade e uma compreensão qualitativa para o aprimoramento da 

maquete e, posteriormente, sua culminância.   

 

Palavras-chave: Projeto eletiva. Conceitos geográficos. PIBID. 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Geografia, 

apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

contribui com bolsas remuneradas e voluntárias, da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte, em execução no Campus Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia, na cidade de Pau 

dos Ferros, tem o objetivo de preparar o discente graduando para o seu futuro profissional. 

Assim, propõe a inserção dos pibideanos nas escolas para que conheçam o espaço de ação dos 

licenciados em geografia.  

O projeto PIBID de Geografia mantém parceria com duas escolas estaduais de Pau dos 

Ferros, cujo papel do professor supervisor tem trazido contribuições aos pibideanos, uma vez 

que coloca em prática atividades que são de extrema importância formativa. Na escola de tempo 

integral, a parceria com a instituição UERN, através do PIBID, já dura cerca de 10 anos. A 

escola passou a ser de ensino integral no ano de 2017, exigindo a reformulação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) para se adaptar às necessidades do novo ensino e dos alunos.  

O papel da escola é muito significativo na formação educacional, ainda mais quando o 

tempo de convivência entre professores e alunos torna-se mais longo. Na escola, a parte 

diversificada do currículo se realiza com a introdução de metodologias de ensino que abrangem 

o campo de várias ciências, em um caráter interdisciplinar.  

Neste contexto, destaca-se a disciplina eletiva projeto de vida. Este tipo disciplina é 

aquela em que aluno escolhe uma área que se identifica e quer trabalhar. Ela permite o despertar 

da criticidade dos estudantes, contribuindo para a reflexão sobre quem somos e o que queremos 

ser. Por usa vez, o estudo orientado busca atender às necessidades de aprendizagem de cada 

discente, considerando as individualidades.  É possível perceber que cada uma delas trabalha 

de uma forma diferenciada, conforme as especificidades do público alvo. 

Em meio às modificações no plano de trabalho da escola, a Geografia tem seu papel de 

destaque no espaço das disciplinas eletivas, a exemplo da realizada no ano de 2018, com foco 

na elaboração de maquetes. Ao presenciar momentos da confecção da maquete da escola, um 

dos materiais didáticos resultantes da disciplina foi verificado por meio de observações não 

participante, que não havia um embasamento teórico e prático dos conceitos de espaço e 

paisagem por parte dos alunos. Quando tais conceitos foram utilizados, percebeu-se que era 

necessário um aprofundamento. 

            O questionamento é que para aprender a geografia, em qualquer área da vida, é preciso 

ter acesso a um conhecimento, não bastando apenas colar peças, mas, sim, buscar informações 

constantemente, permitindo ao aluno a compreensão da relevância da geografia para a nossa 

vida cotidiana. Os conhecimentos que nos despertam para a criticidade, já na educação básica, 

são importantes para a toda a vida. Uma falha neste processo de aprendizagem causa 

despreparos e dificuldades em saber distinguir os conceitos-chaves da geografia, como 

paisagem e espaço, nos jovens que chegam às universidades.  

Assim, o aluno que deveria ter um desenvolvimento satisfatório na escola – um 

desenvolvimento que aguce o senso crítico e reflexivo acerca da sociedade em que vive -, é 

prejudicado ao não ter acesso, por exemplo, a uma atividade interdisciplinar. E este 

desenvolvimento reflexivo deve ser uma preocupação da escola, assim, a mesma precisa 

garantir a formação para o professor crítico e reflexivo, para que este desenvolva os mesmo 

conceitos em sala de aula, estimulando no aluno a mesma prática (ALARCÃO, 2001). No 

entanto, não é o que ocorre na prática, tal conhecimento chega tardio, sendo desenvolvido no 

ensino superior.  Focando nestes temas, discutiremos sobre formas de melhorar a construção 

do conhecimento científico/prático a partir da geografia.  

 

OBSERVAÇÕES NO ESPAÇO ESCOLAR 

  



 

235 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2019  

A Escola Estadual de Tempo Integral, objeto de nossa pesquisa, conta com uma equipe 

de 10 alunos do projeto PIBID de Geografia da UERN, do Campus de Pau dos Ferros, os quais 

realizam ações semanalmente na instituição. Dessas ações, destacamos de número cinco (5), 

que trata da “observação de aulas de Geografia” e requer dos pibideanos “observar a dinâmica 

e atuação docentes durante as aulas do professor supervisor” (UERN, 2018). 

Logo, foi a partir dessas observações em campo que tivemos experiências com a 

“disciplina eletiva”, ministrada pela professora supervisora integrante do projeto PIBID. As 

aulas estiveram focadas na construção de maquetes da escola, aglutinando os alunos para essa 

prática da primeira, da segunda e da terceira série do ensino médio. 

A produção de maquetes se constitui como um típico “conteúdo procedimental”, isto é, 

como um conteúdo em que a aprendizagem acontece na prática, no fazer e refazer das ações 

(ZABALA. 1998). Assim, registramos que alguns alunos descascavam os fios de cobre para 

fazer as árvores existentes no espaço escolar, outros faziam uso da régua para medir e cortar 

corretamente o papelão, nas proporções solicitadas, alguns colavam as peças umas às outras, e 

uma pequena parte apenas observava.  

Nossa percepção, registrada em diário de campo, foi a de que apenas uma pequena 

parcela estava naquele lugar porque gostava do que estava fazendo, diferindo do restante que, 

em alguns momentos, apenas usavam a tesoura, a régua, mas não sabiam como colaborar. 

O embasamento teórico para aquela prática não foi visto, como foi notório nas 

observações de campo, apesar de no plano do projeto ser constado a aplicação. O espaço, a 

paisagem e a escala, conceitos chaves e importantes para aquela prática, embora trabalhados, 

não foi apropriado devidamente pelos alunos, especialmente os dois primeiros conceitos. Sendo 

isto revelado durante a exposição da maquete e a apresentação do trabalho ao público, quando 

indagamos – o coordenador de área do projeto PIBID que este presente na escola – aos alunos 

do ensino médio da eletiva sobre as diferenças desses conceitos.  

Assim, ao vermos que na maquete apareciam apenas os objetos espaciais passamos a 

problematizar: Aquela maquete representaria um espaço geográfico ou uma paisagem 

geográfica? 

 

Fotografia 1: Maquete desenvolvida pela disciplina eletiva.  

 

Fonte: Acervo do subprojeto PIBID Geografia de Pau dos Ferros, 2019.  

 

Fotografia 2: Alunos ociosos 
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Fonte: Acervo do subprojeto PIBID Geografia de Pau dos Ferros, 2019.  

Fotografia 3: Alunos produzindo a maquete.  

 

Fonte: Acervo do subprojeto PIBID Geografia de Pau dos Ferros, 2019.  

 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS PAISAGEM E ESPAÇO NA PERSPECTIVA DA 

DICIPLINA ELETIVA 

 

             Há uma concepção de que a paisagem é somente aquela vista como algo a ser admirado, 

deixando de lado o que não é agradável aos nossos olhos. No entanto, de acordo com Bertrand 
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(1971, p. 27), a paisagem natural se refere aos elementos combinados de terreno, vegetação, 

solo, rios e lagos. Enquanto a paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações 

feitas pelo homem, como nos espaços urbanos e rurais.  

Nessa perspectiva, o estudo da paisagem requer um aprofundamento avaliativo prático, 

buscando definir os elementos e envolvendo um recorte espacial da realidade temporal na 

paisagem. O homem desenvolve grande influência na modificação da paisagem natural, por 

meio da técnica, e temporalmente, a paisagem sofre alterações. A cada recorte espacial a 

paisagem ganha um novo caráter diferenciado, devido às relações que estão presentes dentro 

dela, como, por exemplo, a etnia de um povo, dependendo do recorte que se esteja inserido a 

paisagem, irá apresentar caraterísticas que determinam a cultura do local. Este processo de 

transformação se dá pelo contexto histórico, as técnicas, seus avanços e, sobretudo, a 

intervenção do homem na paisagem, principalmente o homem como ser social desenvolvendo 

relações espaciais. 

O espaço é técnico e simbólico, ele mudanças com o avanço temporal. Nesse sentido, a 

partir do momento em que se leva em consideração a interação das pessoas com o meio, torna-

se então um espaço social (SANTOS, 1988). O espaço geográfico se caracteriza, 

essencialmente, pela interação do homem com a natureza, por meio da ação, seja ela econômica, 

cultural, etc. Quando falamos de espaço geográfico, nos referimos a mais do que espaço físico, 

falamos o espaço como uma interação entre homem e meio, e como isso afeta as transformações 

no ambiente físico ou no ambiente construído, e estas transformações possibilitam a formação 

de um espaço reflexo das características da sociedade a que pertence. 

 Neste contexto, a forma como os alunos dão novos usos aos espaços escolares poderia 

ser um objeto de análise para a disciplina eletiva. O formato de transformação da paisagem 

cotidianamente, de mês a mês e de ano a ano, a escola muda, por exemplo, seu meio físico a 

cada vez que se renova um ano letivo para a chegada de novos alunos ingressantes. Também 

vemos na escola a paisagem como um espaço relacionado à sensação de pertencimento 

(SOUZA, 2016), principalmente trazendo para a realidade da escola de tempo integral, onde os 

alunos são solicitados a permanecer na escola por grande parte do seu dia. A instituição passa 

a ser uma suposta casa, onde o discente desenvolve relações, ao mesmo tempo em que se sente 

confortável no espaço em que está inserido, sento isto influenciador também na forma como o 

aluno se comporta e o transforma. Todos estes fatores fazem parte do elemento da 

transformação da paisagem e do espaço relacionados ao ambiente escolar. 

Assim, o espaço geográfico pode sofrer alterações por meio da sociedade e está constrói 

relações de pertencimento.  

A disciplina eletiva, então, poderia aderir e analisar este fenômeno que ocorre 

diariamente no ambiente escolar, explorar a maquete e, posteriormente, na nova culminância 

do projeto, além de somente analisar por formas gerais os espaços físicos presentes na escola. 

Logo, o agir comunicativo presente no espaço escolar estimula e favorece as manifestações de 

pertencimento. Habermas (1998) afirma que utiliza: 

 
 a expressão “ação comunicativa” para aquelas manifestações simbólicas 

(linguísticas e não linguísticas) com os sujeitos capazes de linguagem e ação 

estabelecem relações com a intenção de se entenderam sobre algo e coordenar 

assim suas atividades. (PINENT, 2004, p. 55. Apud HABERMAS, 1987, p 

453)  

 

Considerando a relação do agir comunicativo como liberdade para uma troca de 

conhecimentos em conjunto, seja ele entre aluno e professor ou entre aluno e aluno, se tratando 

de ações intrínsecas e extrínsecas ao sujeito, levam a uma troca não apenas de saberes, mas 
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também de sentimento de pertencimento de grupo. Assim, é possível partir da paisagem e do 

espaço escolar, que favorece a relação entre alunos e professores, bem como da sociedade 

escolar, que se altera em seu recorte espacial.  

Portanto, a proposta para a disciplina eletiva é de aulas mais interativas, que poderiam 

vir a resultar em um melhor trabalho, já que a mesma se trata de uma atividade diferenciada. 

Trabalhar a ludicidade em tal disciplina permitirá a construção dos conceitos, aqui tratados, de 

uma forma mais dinâmica, levando à compreensão e ao uso na análise para a fabricação de uma 

nova maquete voltada às modificações da sociedade escolar no espaço. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em decorrência das observações em ambiente escolar proporcionado pelo subprojeto 

PIBID, constata-se uma deficiência não apenas dos alunos presentes na disciplina eletiva, mas 

em todo o corpo estudantil da escola de tempo integral, que deveria priorizar esses conteúdos 

que são chaves para entender o espaço e paisagem geográfica. 

         A base para essa afirmação foi os questionários aplicados pela equipe do projeto, que 

mostrava como se encontrava a situação atual referente ao que está sendo discorrido, e a 

culminância, quando o coordenador de área do projeto PIBID questionou as diferenças de 

conceitos que aquela maquete estaria mostrando, e os mesmos não souberam como diferenciar 

a paisagem e o espaço. Na sequência, refletiu-se sobre a paisagem, que está associada aos 

sentidos, e o espaço, que seria a paisagem com a presença da vida humana - em que os sujeitos 

sociais são transformadores do espaço.  

Neste sentido, foi recomendado que, havendo interesse, fizessem bonecos em escala 

proporcional à dos objetos, representando alguns alunos e professores, e os colocasse no lugar 

que eles mais gostavam de ficar na escola, ao invés de maquete como paisagem, se 

compreenderia, também, a maquete como espaço. 

Propomos para a disciplina eletiva, diante das observações, atividades práticas voltadas 

à construção dos conceitos, de formas diferentes, sem se limitar apenas a aula expositiva. Um 

exemplo disto é levar os alunos para um passeio no espaço escolar, que é um formato de aula 

prática, auxiliando na observação e construção dos conceitos. A partir do momento em que eles 

entendessem a importância dessa conceituação, levariam consigo essa bagagem para a vida. 

Depois desse aprendizado fixado, seria o momento da construção da maquete da escola, voltada, 

principalmente, aos conceitos que foram trabalhados, dando significado a cada parte elaborada 

pelos alunos.  

         A reapresentação dessa culminância seria uma abordagem diferenciada. Nesse sentido, os 

alunos relatariam suas experiências em campo, onde analisaram, tiveram o contato mais 

próximo e puderam compreender e distinguir espaço e paisagem como conceitos parecidos, 

todavia, cada um com suas particularidades. No momento da exposição da culminância, 

teríamos outras concepções, definindo com maior propriedade os conceitos, e os discentes 

também disporiam da capacidade de conceituar. Assim, abarcaria a paisagem, considerando 

seus elementos físicos e como sendo um local de constante mudança, e o espaço como um 

produto da intervenção do homem, importante para explicação de mudanças que podem acorrer 

a partir de nossas ações antrópicas na natureza.  

      Além disto, seria exposto como estes conceitos são aplicados no ambiente escolar, como as 

relações que dispõem entre si e como eles mesmos são capazes de alterar o meio, observar que 

diariamente uma sala de aula (a paisagem) se transforma em um novo espaço, inclusive, a cada 

novo horário de aula, pois os assuntos tratados se alteram. 

Assim, refletimos sobre como a confecção de um trabalho para ser exposto em sala de 

aula pode contribuir para pensar sobre a transformação da paisagem. Plantar mais árvores na 
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escola seria outra ideia de transformação que deixaria o lugar mais harmonioso com a 

vegetação, alterando as percepções individuais sobre a paisagem.  

Logo, são essas mínimas coisas que fazem a diferença em qualquer espaço que o ser 

humano se propõe a modificar, e que acarretam pontos positivos para que outras pessoas que 

venham a ter o interesse de se aprofundar nos conceitos de espaço e paisagem. 
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RESUMO 

As pesquisas em educação revelam o uso, cada vez mais frequente, de abordagens de métodos 

qualitativos. Cursos de formação inicial de professores em nível superior, seguindo esta linha 

de pensamento vêm adotando desde estudos de casos abordagens etnográficas como métodos 

de realização seja do estágio supervisionado ou em projetos de ensino. Assim, discute-se as 

contribuições da Geoetnografia (SOUZA, 2013) para a formação do licenciando, sendo ela 

aplicada a uma vivência no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

do curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Pau 

dos Ferros, Rio Grande do Norte.  O objetivo desse trabalho é promover uma discussão acerca 

do modelo da Escola em Tempo Integral a partir da utilização do método Geoetnográfico, como 

no campo das pesquisas qualitativas em Geografia, como meio de acesso e compreensão da 

realidade. Além disso, busca-se propor um diálogo sobre a Geoetnografia e o processo de 

formação docente em função da inserção dos alunos do PIBID do curso de graduação em 

Geografia nas salas de aula da educação básica em uma escola de tempo integral em Pau dos 

Ferros, RN. Esse trabalho, configura-se como de caráter descritivo e explicativo. A pesquisa 

foi realizada por bolsistas do PIBID utilizando-se de instrumentos e técnicas de coletas de 

dados, a exemplo de entrevistas e da análise de documentos, como os cadernos sobre o modelo 

de tempo integral e o Projeto Político Pedagógico (PPP) que rege a escola pesquisada. Por fim, 

também destacamos a realização de observações na escola durante atividades de diagnóstico, 

enquanto ação programada pelo projeto PIBID de Geografia. Neste caso, fez-se importante o 

uso do diário de campo/bordo como técnica de coleta de dados. Além destes, fez-se uma revisão 

bibliográfica de autores que debatem a temática da Geoetnografia, a formação docente e a 

Escola de tempo integral. Com isso, ao longo desse texto, serão referenciados autores como 

André (2005), Brasil (2014), Carneiro (2009), Habermas (1989), Souza (2013) e Zimmerman 

(2016). Os resultados desse trabalho, permitiu-nos constatar a contribuição e a influência que o 

método Geoetnográfico pode trazer para as pesquisas qualitativas e, além disso, a coleta de 

informações e dados mais concretos e verídicos, uma vez que esse método possibilita que os 

pesquisadores vivam o local de pesquisa de modo que os dados abstraídos por estes não sejam 

incompletos, mas, sim, mais próximos da realidade. Essa pesquisa também nos permitiu 

visualizar a importância dos programas de inserção dos graduandos, enquanto estão em período 

de formação para a docência, nas escolas como é o caso do objetivo do PIBID de Geografia. 

Por fim, a escola de tempo integral, palco de nossa pesquisa, mostrou-nos considerações 

positivas e outras negativas acerca do ensino médio em tempo integral. 

 

Palavras-chave: Formação Docente. Geoetnografia. PIBID. Escola de Tempo Integral.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo hoje se realiza como período e como meio-técnico-científico-informacional, 

pois muitas são as transformações e inovações que acontecem em nossa volta. A cada instante 

surgem novos aparatos tecnológicos e técnicas são desenvolvidas com o intuito de suprir as 

necessidades da vida em uma sociedade que se moderniza continuamente.  
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É nessa perspectiva que surge no campo da pesquisa científica o compromisso de se 

desenvolver, utilizar e, posteriormente, instigar outras pessoas a usarem de técnicas eficientes 

que gerem bons resultados. Aqui, ratificamos a Geoetnografia como possibilidade, de um 

método de pesquisa aplicada ao ensino. 

De modo geral, podemos afirmar que a Geoetnografia é um campo da Geografia 

Humana que se identifica como uma metodologia de pesquisa qualitativa permitindo ao 

pesquisador abordar os sujeitos pesquisados a partir de uma participação ativa e das interações 

com estes sujeitos. Em outras palavras, concede ao pesquisador a posição de se inserir em 

determinado ambiente, onde possa interagir mutuamente com o “objeto” da pesquisa por meio 

da vivência. Destarte, o pesquisador poderá colher com maior riqueza, claridade e veridicidade 

os fatos que ocorrem em um determinado ambiente (Souza, 2013). 

A luz dessa ótica, a Geoetnografia pode ser observada como uma alternativa 

metodológica para aquele(a) que se encontra no processo de formação docente, a exemplo do 

curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Campus de Pau dos 

Ferros, cuja abordagem está inserida no Estágio Curricular Supervisionado e no projeto PIBID.  

A formação docente é uma fase importante para aqueles que pretendem ter e exercer, 

respectivamente, o perfil e a profissão do professor educador. Resumidamente e via de regra, o 

processo de formação docente é um critério e condição indispensável que qualificará os 

licenciados como professor. 

Amparados em tal perspectiva, objetiva-se discutir acerca do modelo da escola em 

tempo integral a partir da utilização do método Geoetnográfico, no campo das pesquisas 

qualitativas em Geografia, como meio de acesso e compreensão da realidade. Além disso, 

busca-se propor um diálogo sobre a Geoetnografia e o processo de formação docente em função 

da inserção dos alunos do PIBID do curso de graduação em Geografia nas salas de aula da 

educação básica em uma escola de tempo integral em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte.  

Esse trabalho, em seu propósito, é de caráter descritivo e explicativo. A pesquisa foi 

realizada por Bolsistas do PIBID, utilizando-se de instrumentos e técnicas de coletas de dados, 

a exemplo de entrevistas e da análise de documentos, como os cadernos sobre o modelo de 

tempo integral e o Projeto Político Pedagógico (PPP) que rege a escola pesquisada. Por fim, 

também destacamos a realização de observações na escola durante atividades de diagnóstico, 

enquanto ação programada pelo projeto PIBID de Geografia. Neste caso, fez-se importante o 

uso do diário de campo/bordo como técnica de coleta de dados. 

Além destes, fez-se uma revisão bibliográfica de autores que debatem a temática da 

Geoetnografia, a formação docente e a escola de tempo integral. Com isso, ao longo desse texto, 

serão referenciados autores como André (2005), Brasil (2014), Carneiro (2009), Habermas 

(1989), Souza (2013) e Zimmerman (2016). 

Desse modo, o presente trabalho está estruturado em três tópicos. No primeiro, 

intitulado de “A Geoetnografia e a pesquisa qualitativa em Geografia” propomos o uso dessa 

metodologia em pesquisas qualitativas aplicadas ao ensino de Geografia; no segundo tópico “O 

ensino integral em perspectiva” discorremos sobre o modelo de ensino integral com foco no 

modelo experimentado em Escola Estadual de Tempo Integral; e por fim, no terceiro tópico 

“Uma experiência Geoetnográfica em escola de tempo integral”, relatamos as experiências e 

vivências no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na 

escola, seguindo as indicações do método Geoetnográfico. 

 

A GEOETNOGRAFIA E A PESQUISA QUALITATIVA EM GEOGRAFIA 

 

    No ambiente científico e acadêmico, nos trabalhos que envolvem pesquisa, é 

necessária a definição de um método pelo qual será possível atingir os objetivos delimitados. 
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Nas pesquisas qualitativas, isso recai, sobretudo, na definição de um método alinhado à sua 

natureza. 

As discussões em torno das pesquisas qualitativas remontam ao século XIX, quando 

cientistas problematizavam a utilização do método, nas ciências sociais, pertencente as ciências 

exatas e naturais, assentada no positivismo lógico do conhecimento. Era preciso, neste 

momento, encontrar um método capaz de analisar os fenômenos humanos a luz das ciências 

sociais (André, 2005). 

É nessa ambiência, que surge a pesquisa de cunho qualitativo que, segundo André 

(2005), contrapunha-se ao esquema quantitativo de pesquisa, da mensuração de unidades, 

defendendo uma visão holística dos fenômenos. 

No rol desse tipo de pesquisa, estão as matrizes do interacionismo simbólico, na 

fenomenologia e a etnografia. Esta última, tratada aqui em uma abordagem atrelada aos estudos 

da Ciência Geográfica, ganhando o prefixo “Geo”. Nesse sentido a Geoetnografia compreende 

um método de pesquisa, que tem suas raízes na antropologia. Se caracteriza pela inserção do 

pesquisador no ambiente de pesquisa, de modo que lhe proporciona a vivência com este 

ambiente e os sujeitos nele inseridos (Souza, 2013). 

A Geoetnografia é subsidiada pelo uso da técnica do diário de campo, no qual o 

pesquisador registra suas percepções por meio de um traçado de etapas. Estas compreendem, 

seguindo a proposta de Ângela Fagna de Souza (2013), primeiramente, a etapa intitulada de “O 

lá - o imaginado” momento o qual o pesquisador imagina como é o objeto e o local que pretende 

pesquisar; na etapa “O aqui lá - falando dos de lá” realiza-se uma sondagem a respeito desse 

objeto/local, por meio de pesquisa e relatos de pessoas que conhecem sobre tal local de 

pesquisa; no terceiro momento chamado de “O chegar lá - o primeiro olhar”, acontece a inserção 

no local, de modo que lhe permite construir uma impressão sobre ele e seus sujeitos;  na etapa 

“O estar lá - o vivido, o colhido e o sentido”, a pesquisa se dá em função da permanência 

frequente do pesquisador com o espaço de pesquisa e seus sujeitos; por fim, nas duas etapas 

finais , “O voltar de lá” e “O eu aqui”, o pesquisador analisa as experiências observadas e reflete 

acerca delas, elaborando novas concepções a partir das experiências vividas durante a pesquisa. 

Nesse sentido, este estudo relata e reflete uma experiência de pesquisa e de formação 

inicial no contexto educacional de uma Escola Estadual de Tempo Integral considerando as 

dimensões das estruturas organizacional e física, bem como da relação professor-aluno no 

contexto de sala de aula.        

 

O ENSINO INTEGRAL EM PERSPECTIVA 

 

O sistema educacional no Brasil passou por várias modificações ao longo dos tempos 

– mesmo após a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

9.394/1996 –, seja na estruturação dos anos de ensino da educação básica, seja na estruturação 

do currículo. Nesse caminho, é recorrente o debate em torno do emprego do ensino integral no 

país, podendo haver quem concorde e consinta com as possibilidades e vantagens e quem 

discorde tecendo as possíveis desvantagens sobre a eficácia desse modelo. 

Nesse sentido, a educação integral foi incorporada ao Plano Nacional de Educação, 

pela Lei nº 13.005/2014, em sua meta 6 ao afirmar ser necessário: 

 
Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em 

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe 

a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com 

a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola 

(BRASIL, 2014). 
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A educação de tempo integral está definida na resolução n. 7, de 14 de dezembro de 

2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 

no Art. 36 considerando “como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 (sete) 

horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de pelo menos, 1.400 (mil e 

quatrocentas) horas”. Esta concepção entende-se não só o acréscimo no tempo de permanência 

dos alunos na escola, mas uma formação integral que considera não apenas a aprendizagem 

cognitiva dos conteúdos, mas emocional, cultural e social destes sujeitos. Neste sentido, o Art. 

37 diz que a escola de tempo integral deve ampliar os tempos, espaços e oportunidades 

educativas para os alunos. Nessa intenção está inspirada a prática pedagógica e a estruturação 

curricular da Escola Estadual de Tempo Integral em Pau dos Ferros, objeto e palco de realização 

de nossa pesquisa. 

Essa escola foi selecionada no Estado do Rio Grande do Norte para ofertar o ensino 

de tempo integral no ano de 2017. O modelo educacional se construiu espelhado em uma 

experiência conhecida como a “Escola da Escolha”. 

A Escola da Escolha, foi uma prática experienciada na capital pernambucana, Recife, 

quando um ex-aluno, insatisfeito com a situação degradante por qual sua escola passava, decide 

se mobilizar para reconstruí-la. A reconstrução compreendeu as dimensões físico-estruturais e 

do paradigma pedagógico da escola, que se pautou a partir de então no estímulo à capacidade 

dos jovens em tomar decisões (Zimmerman, 2016). 

Nesta linha, a escola da escolha, tem por objetivo, conforme destaca Zimmerman 

(2016, p. 28) “possibilitar o desenvolvimento de múltiplas habilidades, não apenas intelectuais, 

e agregue valor às dimensões da vida pessoal, social e produtiva futura do jovem”.  Nesse 

sentido, o modelo educacional supracitado, compreende ainda três eixos formativos, para a vida 

e para o desenvolvimento das competências do século XXI, tendo como objetivo central a 

orientação no projeto de vida dos alunos. 

O paradigma pedagógico da escola da escolha está assentado em princípios, que são: 

o protagonismo do estudante, educação interdimensional e os quatro pilares da educação, do 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser (Zimmerman, 2016). 

No modelo da Escola da Escolha, o currículo se divide em duas partes, a primeira 

compreende os componentes formativos tais como, Português, Matemática, Biologia, 

Geografia, História, Física, Química, Espanhol, Inglês, Sociologia, Filosofia, Educação Física 

e Artes; e a segunda compreende uma parte diversificada focada no projeto de vida do aluno, 

como o projeto de vida que se dá sob acompanhamento de um professor nas três séries do ensino 

médio; as disciplinas eletivas, como uma espécie de projeto temático desenvolvido por um 

professor que congrega alunos de variadas turmas e séries; e o estudo orientado, destinado a 

estudo e realização de atividades e trabalhos extras objetivando o estímulo pelos estudos a partir 

de técnicas e da criação de uma rotina de estudos na escola em qualquer um dos seus espaços. 

 

UMA EXPERIÊNCIA GEOETNOGRÁFICA EM ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO 

INTEGRAL  

 

Durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, enquanto 

membros do subprojeto PIBID em Geografia, realizamos um diagnóstico na Escola Estadual 

de Tempo Integral para conhecer, e também para propor melhorias. Assim, seguindo a ação n. 

4 de elaboração e execução de diagnóstico e projeto de intervenção na escola, o subprojeto 

PIBID de Geografia do Campus de Pau dos Ferros definiu a realização do diagnóstico em 3 

dimensões: 
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“O ambiente físico-material da escola. Condições dos espaços que podem ser 

melhorados e utilizados no componente de geografia, como pátio, salas, 

laboratórios, quadra de esportes. Condições do acervo bibliográfico das 

escolas quanto aos livros, revistas, materiais e mapas necessários ao processo 

ensino-aprendizagem. 

O ambiente normativo-institucional da escola. Analisar o Projeto Político 

Pedagógico, as normas, reuniões, colegiados, relações entre os grupos de 

sujeitos que dificultam ou facilitam o trabalho 

docente e os programas de Geografia. 

O ambiente da sala de aula. As condições de efetivação do ensino-

aprendizagem" (UERN, 2018, grifos nosso). 

 

Assim, já em campo, começamos a fazer o diário de campo/bordo, em todas as 

ocasiões vivenciadas na escola ao final das ações realizadas. 

Deste modo, conforme a indicação da primeira etapa da abordagem metodológica, é 

possível perceber em trechos das anotações dos nossos diários de campo o que imaginávamos 

da escola, de seu ambiente físico, em relatos escritos antes da ida à escola, conforme solicitação 

do professor coordenador de área do PIBID e da pesquisa:  

 
“[...] tendo o desafio de lidar com um público efervescente, por essência, por 

estarem numa fase de alterações físico, mental e social penso que salas 

climatizadas - se lá houver - tornará a tarefa um pouco mais branda” (Diário 

de campo de Sérgio, agosto de 2018). 

 

Na etapa seguinte, “O aqui lá, falando dos de lá”, esta imagem prévia foi confrontada 

com informações colhidas de terceiros sobre alguns aspectos da escola. Nesse sentido, em seu 

Diário de bordo, Sérgio destaca que 

 
“A escola fica localizada no Bairro Paraíso, na cidade de Pau dos Ferros, Rio 

Grande do Norte. Nela, o ensino ofertado abrange exclusivamente o nível 

médio, concentrando a maioria de seus alunos em turmas de 1º e 2º anos. 

Conforme informações do site ‘Qeduc’, se comparada as outras escolas 

estaduais do município, a escola possui uma infraestrutura relativamente 

melhor, possuindo um amplo espaço escolar, laboratório de informática com 

20 computadores, quadra de esporte, além de outros quesitos. Quando ouço 

pessoas em relação à escola, sempre me admiro pela quantidade de bons 

comentários. Em conversa com uma ex-bolsista do PIBID, que já atuara na 

escola em anos anteriores, esta relata que ‘a escola é muito boa em 

comparação as outras que tive a oportunidade de conhecer. Os professores são 

parceiros, existem alunos bons, mas também existem aqueles que não querem 

nada’. Ainda sobre sua opinião com relação a escola, pergunto sobre os pontos 

negativos e ela afirma que, como principal, é que ‘pelo fato da escola ser de 

ensino integral, ela não possui estrutura adequada, e isso acarreta na 

disposição dos alunos em assistir as aulas, pois quando o professor pega as 

aulas após o almoço e as finais do dia, alguns alunos vão embora, e os que 

ficam já nem demonstram tanto interesse” (Diário de Campo de Sérgio, agosto 

de 2018). 

 

Quando chega a escola, na fase do método Geoetnográfico “O chegar lá - o primeiro 

olhar”, o pibideano escreve sobre suas primeiras impressões do local e dos sujeitos:  

 
A escola me pareceu aconchegante, pelo amplo espaço que ela possui e pela 

receptividade que a coordenadora pedagógica demonstrou ao estar 
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aparentemente satisfeita por saber que nós, pibideanos, estaríamos ali para 

também contribuir com a aprendizagem dos alunos (Diário de campo de 

Sérgio, agosto de 2018). 

 

Com o passar dos dias e das semanas, a permanência, os contatos diários, as 

aproximações nos levaram ao “estar lá, o vivido, o colhido e o sentido” momento em que foi 

possível averiguar algumas situações relacionadas ao modelo de ensino integral e ao ambiente 

físico-material da escola. Embora passando por uma pequena reforma, esta possui uma quadra 

de esportes sem cobertura, e por diversas vezes, presenciamos alunos jogando bola por volta 

das 13 horas do dia, logo após o almoço. Isso nos faz refletir acerca da validade do ensino 

integral no contexto prático, pois apesar de delinear, em tese, um projeto educacional como 

modelo, as condições práticas de efetivação são precárias, haja vista que o estado implanta a 

política de forma antecipada, sem dar as condições necessárias para um bom desenvolvimento 

dessa experiência. Além do mais, o espaço escolar podendo apresentar, possibilidades ou 

limites à ação docente, deve antes de tudo contar com condições propícias ao bem-estar docente 

e discente (RIBEIRO, 2004). 

   Em diversas ocasiões, vivenciamos momentos de cooperação mútua dos sujeitos 

escolares, para melhor andamento de suas atividades, revelando o usa da fala como meio de 

entendimento ou, seja, como uma ação comunicativa (HABERMAS, 1989). Assim, verificou-

se um modo natural pelo qual os sujeitos se põe em acordo para orientar suas ações intencionais, 

a partir da busca de um entendimento mútuo entre eles, sobre diferentes problemas no dia a dia 

escolar que se configura, deste modo, como um “espaço público comunicativo” (CARNEIRO, 

2009).  

Dentre os diversos momentos que vivenciamos na escola, cabe destaque para a 

participação da culminância no dia “D” do Projeto de Vida da escola. Nesse dia, algumas salas 

foram ornamentadas por temáticas de acordo com os conteúdos trabalhados no decorrer das 

aulas pelos professores da disciplina. Estivemos presentes, com alguns outros pibideanos, e 

participamos na organização e andamento do evento, juntamente com dois professores da 

escola. Nessa sala, além de terem discutido e reforçado a importância dos laços familiares, foi 

refletido sobre os impulsos que a participação da família pode ocasionar na construção do 

projeto de vida do estudante. 

Como proposta, foi planejado que no início fosse realizada uma brincadeira com 

quebra-cabeças onde, propositalmente, faltaria uma peça (Figura 01). O objetivo da brincadeira 

era mostrar que, assim como a peça ausente do quebra-cabeça o tornava incompleto, assim seria 

incompleta a vida da pessoa que não possuísse o aconchego da família, mesmo que cada família 

possua suas particularidades. Por conseguinte, foi proposta uma leitura partilhada da crônica 

“Cartas de Amor” de Rubem Alves. Posteriormente, os responsáveis por aquela sala 

dinamizaram o momento num diálogo divertido e interativo ao questionarem, aos estudantes 

que ali estavam presentes, a respeito da utilidade das cartas e se já receberam correspondências. 

 

 

a b  
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c  
Figura 01: Dia “D”: dinâmica proposital do quebra-cabeças. Fonte: Arquivo do PIBID Geografia de 

Pau dos Ferros, 2018. 

 

Na sequência, a música “Cartas de Amor” de Jota Quest foi ouvida pelos alunos 

atentamente e de olhos fechados e com a cabeça inclinada para baixo (Figura 02). Enquanto os 

alunos mantinham seus olhos fechados, os organizadores se preparavam para entregar as cartas 

que os familiares dos alunos haviam escrito. Nesse instante, a sala foi tomada por emoção dos 

alunos ao lerem os votos de seus familiares. Sobre aquele instante, Diogenys descreve que o 

dia como: 

 
“um momento bastante reflexivo, emocionante, de boas energias e, sem 

dúvidas, ficará marcado na memória de todos que participaram” (Diário de 

campo de Diogenys, Outubro de 2018). 

 

 
Figura 02: Dia “D”: alunos ouvindo a música “Cartas de Amor” de Jota Quest, antes de receberem a 

carta dos familiares. Fonte: Arquivo do PIBID Geografia, 2018. 

 

 A experiência proporcionada pelo método Geoetnográfico nos possibilitou entender a 

perspectiva do ensino integral dentre as suas possibilidades e desvantagens, bem como a 

visualizar e compreender como se dá a dinâmica do agir docente com esse novo modelo de 

escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Uma vez compreendido que o mundo em que vivemos encontra-se em fase constante 

de transformações e possibilidades por meio das técnicas e tecnologias, se torna mais visível as 

articulações que essas promovem no campo educacional. Salientamos que não fez parte das 

nossas intenções discutir acerca dos pontos positivos ou negativos dessa imersão de inovações. 

Contudo, podemos afirmar que essas serviram de base para buscar metodologias mais eficazes 

no campo das pesquisas qualitativas nas ciências, de modo geral. 

Ao final permitiu-nos constatar a contribuição e a influência que o método 

Geoetnográfico pode trazer para as pesquisas qualitativas e, além disso, a coleta de informações 

e dados mais concretos e verídicos, uma vez que esse método incita os pesquisadores a viverem 

o local de pesquisa de modo que os dados abstraídos por estes não sejam incompletos, mas sim, 

mais próximos da realidade. 
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Essa pesquisa também nos permitiu visualizar a importância dos programas de 

inserção dos graduandos, enquanto estão em período de formação para a docência, nas escolas 

como é o caso do objetivo do PIBID de Geografia, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agência a qual tem prestado relevante 

serviço à comunidade acadêmica brasileira na promoção de uma educação de qualidade, na 

medida em que proporciona não somente experiências, mas a possibilidade de permanência de 

alunos em seus cursos de graduação e pós-graduação. 

Por fim, a escola de tempo integral, palco de nossa pesquisa, mostrou-nos 

considerações positivas e outras negativas acerca do ensino médio em tempo integral. Como 

fator positivo, observou-se o comprometimento da gestão escolar, do corpo docente e funcional 

em tornar o ensino integral uma alternativa de se trabalhar em conjunto com os alunos não 

apenas os conteúdos de caráter mais cognitivo, mas também de contribuir com a formação 

social, cultural e emocional dos sujeitos. Como ponto negativo, percebemos que a escola não 

possuía um ambiente físico-material necessária para comportar essa modalidade de ensino.  

Mesmo que já esteja em vigor o projeto de reforma estrutural da escola, consideramos 

que tal medida, apenas e por si só, não é suficiente para atender completamente as condições 

necessárias para o desenvolvimento integral dos alunos. Por algumas vezes, presenciou-se a 

falta de alimentos e d’água a disposição dos alunos. Contudo, não significa dizer que a escola, 

bem como a gestão, não esteja se esforçando para cumprir as metas traçadas. 

Para não finalizar e sim refletir, fica o questionamento de se as escolas e o alunado 

estão realmente preparados para receber a modalidade de ensino em oferta integral, e a 

preocupação de se os órgãos estaduais, responsáveis pela educação, se atentam de fato a atender 

as exigências mínimas necessárias para o desempenho regular do aluno na escola. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA NO PIBID: experiência de uma professora supervisora 

de geografia 
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Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro125  

 

 

RESUMO 

A pesquisa-formação em desenvolvimento é inspirada na multirreferencialidade (ARDOINO, 

1998) e tem como objetivo compreender a contribuição do PIBID no processo de formação 

continuada da professora supervisora de geografia, a partir da narrativa reflexiva sobre a 

experiência vivida entre os anos de 2014 e 2018.    A perspectiva epistemológica 

multirreferencial se diferencia do modelo cartesiano de pensar e fazer a ciência, desconstruindo 

a ideia de neutralidade, a partir de um rigor outro (GALEFFI, 2009) que propõe uma implicação 

capaz de explicitar as relações, e ainda, a possibilidade de caminhar para si (JOSSO, 2010). A 

pesquisa utiliza dispositivos engendrados no processo de investigação e potencializados pela/na 

escrita da itinerância, na construção do diário de formação, na análise de documentos que 

orientaram a atuação e implantação do PIBID no ato da experiência vivida. A produção de 

narrativas em uma reescrita de si na relação com a experiência no PIBID e a releitura de 

documentos normativo/regulatórios possibilitaram a ressignificação de sentidos e a ampliação 

de saberes e fazeres em um processo de caminhar para si, no qual a autoformação e a formação 

ganham força político-cognitiva e metodológica. Como resultados apresentamos a potência da 

narrativa reflexiva de si e do olhar plural sobre o vivido, como potência formativa e 

emancipatória na docência.      

 

Palavras-chave: Pesquisa-formação. PIBID. Multirreferencialidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 A pesquisa-formação em desenvolvimento, versa sobre a formação continuada de 

professores por meio de uma reflexão implicada e crítica. A discussão iniciada, entendida como 

extremamente necessária, envolve os aspectos que dão sentido a esse movimento formativo, 

levando em consideração conjunturas que perfazem o agir docente, quais sejam: políticas 

públicas, elos com a universidade e perspectivas epistemológicas. 

São base para essa reflexão o pensamento multirreferencial/plural (ARDOINO, 1998) 

que se contrapõe ao modelo cartesiano de pensar e fazer ciência - e a noção de pesquisa como 

possibilidade de caminhar para si (JOSSO, 2010) na pesquisa formação. Destaca-se também a 

ideia do cotidiano como elemento que encontra lugar nas “táticas e astúcias do fraco” (DE 

CERTEAU, 2014), quando se reconhece, nas fissuras do dia a dia, espaços para a construção 

do conhecimento que se deseja.  

Igualmente indispensável para esta discussão é o mergulho na “cultura e no cotidiano 

escolar” (ALVES, 2003), interpretando diversas formas de uso nos modos de fazer, aliados não 

somente a uma patente do objeto, mas à forma como o sujeito faz uso. Significa dizer que, nesta 

pesquisa, a implicação é essencial para a construção de sentidos e significados pelos sujeitos 

que atuam na realidade investigada.   
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O artigo que se apresenta está inserido em uma pesquisa mais ampla em 

desenvolvimento no Mestrado em Educação e propõe a releitura da experiência formativa como 

professora supervisora no PIBID geografia entre os anos de 2014 a 2018, através da produção 

de narrativas do experienciado, assumindo o papel de sujeito de ação, reflexão e reconstrução 

de si na relação com a docência, destaca-se assim a etnopesquisa crítica (MACEDO, 2010). 

 Por esse veio de pesquisa, tencionamos a partir da reflexão sobre a formação continuada, 

identificar subsídios na criação de dispositivos para a potencialização do processo de ensino-

aprendizagem em geografia a partir da experiência formativa no PIBID. 

 Mediante as reflexões de Borba (2013), quando enfatiza que todo professor, deveria 

“sentar-se para ver-se passar”, aspirando um trabalho de auto-observação - não somente pelos 

feitos de beleza ou de glória, mas por meio de uma dialética -, a intenção de pesquisa é, 

sobretudo, uma interpretação  do fazer docente a partir das narrativas de práticas cotidianas que 

envolvem a implicação, a historicidade e as singularidades em um processo de formação e 

autoformação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 O encontro com o tema é fruto das minhas inquietações e reflexões sobre o cotidiano da 

escola pública e dos processos formativos inerentes à profissão. Revela-se como pesquisa-

formação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde se busca a compreensão das 

experiências formativas significativas e contínuas.  

 Destaco a experiência como professora supervisora no PIBID Geografia como 

importante para essa reflexão pelo tempo dedicado e pelas ações desenvolvidas na itinerância 

no projeto, que permitiram perceber a importância da aproximação entre universidade e escolas 

da rede pública para o desenvolvimento de ações na Escola Municipal Professor Manoel Assis 

e na Escola Estadual Cunha da Mota, ambas em Mossoró - RN, nos períodos compreendidos 

entre os anos de 2014 e 2018.  

 Decerto, compreender-nos dentro de um processo tão complexo como o formativo 

requer muitos subsídios que elevem o pensamento sobre nossas próprias ações, compreensões 

e aspirações. Nessa caminhada carregada de sentidos, que é a vida, refletir sobre o que 

pensamos e sobre o que nos tornamos dentro de um espaço efêmero e diversificado se faz 

extremamente necessário.   

 Esse devaneio formativo e autoformativo apresenta-se como perspectiva de pesquisa 

possível quando nos implicamos com o que fazemos. No meu caso, me refiro ao exercício da 

docência em Geografia na rede pública de ensino do município de Mossoró - RN. É preciso 

explicar que “Implicar-se é estar dobrado, voltado para dentro, percebendo-se criador de um 

saber fazer que é sempre práxis”. (BORBA apud BARBOSA, 2010, p. 36). 

 Devo admitir que a experiência formativa na condição de professora/supervisora me 

tocou pelos fluxos de avanços e recuos na prática educativa, em um movimento contínuo de 

ressignificação de saberesfazeres (ALVES, 2003) que têm me permitido constantes reflexões. 

Momentos formativos como esse indicam que o processo de amadurecimento profissional e 

humano está relacionado a um envolvimento dinâmico, que não é pronto e acabado, mas que 

se configura em transformações no dia a dia do educador, por meio da autoformação, através 

de dispositivos capazes de indicar novas possibilidades.   

Nesse sentido, a pesquisa propõe uma relação com a experiência através do desejo de 

estar implicado no processo, se constituindo no fazerser (ALVES, 2003) pesquisador, 

distanciando-se da neutralidade da ciência clássica e propondo um rigor outro(GALEFFI, 

2009), com base em uma fenomenologia própria capaz de ampliar o pensamento humano e a 

conectividade entre a totalidade do vivido com o vivente, com um caráter de legitimidade e 
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pertencimento. A intencionalidade aqui representada adquire força através da mediação de 

dispositivos próprios, destacando a experiência e a itinerância na educação ao longo de todo o 

processo formativo vivido. A disposição dos meios e técnicas dentro desse constructo 

apresenta-se em devir, tendo em vista o que afirma Galeffi (2009 p. 32): 

 
As qualidades dos fenômenos só podem ser apreendidas por qualificações 

específicas, que são em seu conjunto, processos linguísticos complexos de 

subjetivação, impossíveis de serem capturados em uma lei geral única e 

multiplicados como cópias exatas do modelo eidético gerador.  

 

 A singularidade da pesquisa, de caráter qualitativo, expresso em uma perspectiva 

(auto)formativa, pressupõe uma análise da historicidade dos sujeitos envolvidos, em um 

processo de caminhar para si enquanto forma e se forma, requerendo uma minuciosa atenção 

ao aparelho de captura adequado que se configure com rigor nas percepções, conceitos e 

sentidos do e no vivido. Entretanto, por estar entrelaçada a movimentos contínuos e em devir, 

não se encontra pré-estabelecida. Assim posto, compartilhamos da ideia de D’avila (2016) 

sobre a pesquisa-formação, quando afirma que: 

 
A pesquisa-formação propõe uma metodologia de pesquisa orgânica, ou seja, 

é um sistema vivo que acontece via interrelação dos elementos nele presente, 

pois não estanque, compreende a invenção cotidiana docente como 

combustível. Combustível porque supõe a liberação da energial nele contida 

em forma de potencial a uma forma utilizável. Portanto, não exclusiva as 

histórias de vida, redes de formações interpessoais. (D’AVILA, 2016, p.33). 

 

   Nessa análise é importante levar em conta que o sistema de relações na formação 

docente, enredado com vários outros, se reinventa, partindo de contextos pessoais a 

profissionais, em um constante exercício de se refazer no dia a dia. Vale frisar que o exercício 

da reinvenção passa por alguns questionamentos que remetem à história, ao lugar, às pessoas, 

às ações, às inspirações e à oportunidade de permitir-se dentro dessa dinâmica.  

  É certo que as reflexões sobre o cotidiano permitem a abertura de várias “caixas” da 

memória, que remetem a diferentes momentos da produção de diferentes práticas, inclusive os 

momentos não propícios, entretanto oportunos. A abertura ao conhecimento prático, por meio 

da reflexão, entre tantos espaços “negados” pela rotina docente, desencadeia uma série de 

questionamentos, pensamentos, fundamentos, procedimentos e epistemologias e, nesse sentido, 

o PIBID torna-se laboratório de “táticas, aproveitando a ocasião para se chegar onde ninguém 

espera, indicando que a astúcia é possível ao fraco”(DE CERTEAU, 2014, p.95, grifos nossos). 

Dentro da pesquisa-formação, as possibilidades forjam alternativas de construção de 

dispositivos próprios de investigação e análise. Convém esclarecer que dispositivos são 

compreendidos aqui “como a sistematização de meios, sejam eles materiais ou intelectuais, em 

prol do conhecimento de um objeto”. (ARDOINO 2003, p. 80). No caso desta pesquisa, os 

dispositivos adotados estão relacionados a interpretação de momentos formativos diante da 

experiencia da professora supervisora no PIBID, nesse sentido, podem ser citados o diário 

formativo que contém as narrativas das experiências formativas e da itinerância docente, os 

documentos que orientam a atuação e implantação do PIBID e os movimentos formativos que 

interpelam o planejamento, a interação e as produções pedagógicas dentro desse espaço de 

integração entre a rede pública de ensino e a universo acadêmico. 

 Em uma interação contínua entre si e com outros, representados na figura 1, constituem 

a base epistemológica e metodológica desta investigação, sendo acionados para uma 

interpretação das políticas públicas na educação, em especial no PIBID, assim como em um 
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movimento reflexivo sobre a trajetória profissional e a ressignificação das práticas em 

momentos distintos.  

 

 
Figura 01: Dispositivos da pesquisa-formação 

 
Fonte: produzido pelas autoras. 

 

  Os dispositivos listados transversalizam a pesquisa no sentido de tornarem inteligível a 

prática social em investigação, por meio das narrativas dispostas no diário de pesquisa e nos 

etnotextos. Estes últimos configurados em planejamentos, documentos, projetos, produções 

pedagógicas e rastros digitais.  

 Diante da riqueza de detalhes em um contexto plural, decidimos pela escuta de 

narrativas orais dos sujeitos envolvidos no PIBID geografia, nesse sentido foram convidados a 

dialogar sobre a experiência professores supervisores, coordenadores do subprojeto geografia, 

coordenadora institucional, com o intuito de captar as contribuições do programa na formação 

docente e as relações estabelecidas entre as diferentes instâncias envolvidas.  

Nesse sentido, as experiências são vistas não somente como objeto de investigação, mas 

como dispositivo de formação e assim o que parece uniforme passa a ser diversificado quando 

existe a mudança no foco. Cada um tem suas particularidades e a elas dão representatividade 

durante suas falas, onde são percebidas emoções e as tensões singulares. Nakayana (2015, p. 

15) reflete sobre a perspectiva multirreferencial quando nos diz que: 
É portanto, a inteligibilidade das práticas sociais realizada de uma forma 

multirreferencial, diferenciadora, que reconhece, distingue e diferencia os 

sentidos diversos que podem involucrar os termos e suas representações; uma 

narrativa autêntica que não reduz elementos uns aos outros e que, portanto, 

tornam-se mais adequados, por conseguinte, à compreensão dos complexos 

fenômenos humanos.  

 

 Buscamos outras experiências de interação que não estivessem pré-estabelecidas em 

categorias analíticas, mas se sobrepusessem em saberes, fazeres, lugares e relações dos sujeitos 

para o desenvolvimento de uma pesquisa que ao mesmo tempo se fizesse leve e captasse um 

conhecimento profundo e humano. 

Em diferente momentos e maneiras de entrevistar, buscamos os participantes para uma 

conversa sobre a participação no PIBID, visando a compreensão sobre as concepções e 

experiência no programa e sua repercussão na vida. Conectados sobre a mesma teia formativa, 
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mas enredados por diferentes maneiras de fazer a partir do experienciado, por esse motivo não 

seguimos um formato de entrevista estruturada, mas o relato a partir de uma conversa, 

propiciando a abertura, a surpresa, o sabor que as palavras provocam e os gestos. Maneiras de 

dizer que captam sentimentos e acabam por eclodir quando propiciado um espaço de falar sobre 

si e as relações estabelecidas com os outros e o instituído.  Macedo (2010, p. 104) expressa esse 

movimento relacional vivido: 
É interessante notar que o aspecto não estruturado da entrevista pode tomar, 

em algumas situações de pesquisa, conotações de dialogicidade livre. Aliás, a 

conversa corrente, ordinária, é um elemento constitutivo da observação 

participante: o pesquisador encontra pessoas e fala com elas à medida que 

participa das atividades pertinentes, pede explicações, solicita informações, 

procura indicação, etc.    

 

 Movimento de descobertas no processo de pesquisa, onde a entrevista travestida de uma 

conversa cotidiana busca coerência em suas compreensões e mesmo que não siga um formato 

idealizado por uma estrutura fixa, requer o reconhecimento sobre o que se deseja compreender 

e  profundidade para alcançar o objetivo visado, dessa maneira, momentos coordenados pelo 

entrevistador que está atento à todas as fagulhas de informações e o redirecionamento no caso 

de novas possibilidades de conhecimento.  

Flexibilidade que serpenteia subterfúgios do conhecimento até então não perceptíveis, 

nesse sentido, a esse tipo de pesquisa com inspiração etnográfica destina-se ao conhecimento 

de acontecimentos e atividades que não são diretamente observáveis. Pede-se que as pessoas 

descrevam interpretando realidades e a maneira que essas realidades são percebidas pelas outras 

pessoas. (MACEDO, 2010) 

 O momento de escuta de cada entrevistado foi individual, alguns mais intenso pela 

disponibilidade de tempo e espaço.  O processo itinerante da pesquisa foi significativo e 

promoveu uma reflexão sobre os pré-conceitos. Muitas gratas surpresas superam as 

expectativas e potencializam formas de pensar mais livres dos formatos institucionais e 

daqueles que compõem esses espaços. O caminho por esse itinerário de um grupo social que 

vivencia um mesmo contexto, despertou múltiplos sentidos, principalmente o de pertencimento, 

quando nos distanciamos de classificações, reduções e dados quantificáveis e estabelecemos 

relações através das narrativas do vivido, sentido, deslegitimando os conceitos preconcebidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A experiência no PIBID se articula com a pesquisa através de um aspecto de 

chamamento a outros momentos formativos ambientados na memória, em um constante 

exercício de reflexão. A aproximação com o programa e o tempo a ele dedicado são 

reconhecidos como elementos chave para minha formação, entretanto buscamos na minha 

itinerância como professora supervisora PIBID geografia outros processos que contribuíram 

para o ser e fazer a docência. 

 Nesse processo de inspirações epistemo-metodológicas - que se diferenciam pelo teor 

de implicação, de práticas cotidianas que envolvem a historicidade e os sujeitos, de reencontros 

com produções de outros momentos e com experiências formativas -, acontece o diálogo com 

as redes de conhecimento ampliadas com o ingresso no Curso de Mestrado em Educação - 

POSEDUC.   

 Com efeito, a tessitura de narrativas que representam uma dinâmica autoformativa, 

reflexiva e plural não indica uma forma ou estrutura coesa e perfeita a nossa pesquisa, mas 

permite o sabor, a cor e o labor de revirar todo o espaço arrumado pelo tempo formativo 

cronológico.  Esse tempo é desconsertado por inquietações que buscam não respostas, mas um 

novo roteiro nessa viagem tão íntima, conectada ao saber de si. A temporalidade em destaque 
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é a que já não se diz assinada por fragmentos de segundos, minutos, horas, dias ou anos, mas 

pela evolução a um olhar que deseja ser compreensivo e compreendido, analítico. Um olhar 

pulsante e vivo diante do vivido até aqui e que tenciona não uma linearidade para os próximos 

momentos, mas subsídios que orientem a possibilidade de ampliação do rastro de visão e o 

exercício da hermenêutica, tendo em vista a complexidade dos etnométodos e a riqueza de 

momentos formativos vividos e potência da narrativa reflexiva de si e do olhar plural sobre o 

vivido, como potência formativa e emancipatória na docência. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Anísio 

de Souza Marques, situada na comunidade da Queimada I, município de Iraquara-BA. A 

necessidade da realização desta pesquisa surgiu a partir do Programa Residência Pedagógica da 

CAPES, cujas atividades são desenvolvidas pelos residentes e professor orientador do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo com habilitações em Ciências da Natureza e Matemática 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em parceria com o professor preceptor da 

referida escola do campo. O presente trabalho aborda uma pesquisa de caráter bibliográfico e 

documental, de abordagem qualitativa. As leituras e discussões para a construção deste artigo 

se deram entre agosto/2018 e fevereiro/2019. Para análise do PPP elencamos 3 (três) categorias 

analíticas que perpassam entre o cunho social e pedagógico do documento (i) análise crítico-

reflexiva do Projeto Político Pedagógico da Escola Anísio de Souza Marques; (ii) a diversidade 

cultural, tendo em vista que escola atende múltiplas comunidade do campo e (iii) abordagem 

da História e cultura Afro-Brasileira no documento. Dentre os principais resultados destacamos 

que esta pesquisa veio a contribuir de forma significativa, pois nos permitiu analisar e repensar 

as práticas docentes do “eu” com futuro professor, acreditamos que a Educação do Campo vem 

a contribuir às questões do educando se sentir pertencentes ao meio, de forma a facilitar o 

ensino-aprendizagem permitindo aos sujeitos a integração da sua identidade e diversidade 

cultural (História e cultura Afro-Brasileira) com a escola. É importante ressaltar que este 

programa vem contribuindo para os licenciandos, permitindo um contato significativo para 

exercício à docência, de forma participar de todas as etapas que um professor deve 

desempenhar. Este estudo nos possibilitou uma reflexão acerca de questões pertinentes da 

sociedade, além da importância de discutir a diversidade cultural construindo mecanismos que 

favoreçam um exercício à docência de forma mais humana e emancipadora. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Residência Pedagógica. Projeto Político Pedagógico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação do Campo nasce de lutas dos Movimentos Sociais do Campo especialmente 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Este novo projeto de ensino-

aprendizagem objetiva principalmente desenvolver uma educação contextualizada e 
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emancipatória onde os sujeitos deste espaço sejam os principais autores desta construção. 

Tendo a compreensão que o camponês sempre foi marginalizado pelo contexto social e político, 

os movimentos sociais pressionaram o Estado e demandaram iniciativas que promovessem uma 

formação específica de profissionais para trabalhar nas escolas campesinas. Nesse segmento, o 

ensino de Ciências deve partir do mesmo pilar pedagógico que é trabalhar com a realidade 

destes protagonistas, formando seres críticos e autônomos. 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo é organizado pelo regime de 

alternância, tendo dois tempos formativos: Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade 

(TC). Como os nomes já sugerem, durante o Tempo Universidade os discentes passam períodos 

integrais em formação, numa relação direta com os docentes e demais discentes do curso. Ao 

término dessa etapa os estudantes vão para o Tempo Comunidade, onde desenvolvem um plano 

de estudo previamente construído no tempo formativo na Universidade. Assim, a alternância 

permite que haja um diálogo/troca com as comunidades. Segundo Paulo Freire (2003, p. 47) 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou 

a sua construção”. 

Dessa forma, está nos pilares da alternância bem como do curso formar sujeitos críticos 

e cidadãos com uma função de lutar pelos seus princípios e repassar para todos os envolvidos 

nesta relação, não apenas informações didáticas, mas também dialéticas, pois, a práxis 

educacional deve partir de uma reflexão crítica sobre a ação do ser social. 

O Estágio Supervisionado como exercício a práxis pedagógica, é de suma importância 

tendo em vista que é um momento de ambientalização com o âmbito escolar e com a profissão 

a ser exercida. Contando com práticas cotidianas durante o mesmo. 
O estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que significa 

atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à 

atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o estágio se 

produz na interação dos cursos de formação como campo social no qual se 

desenvolvem as práticas educativas. Nesse sentido, o estágio poderá se 

constituir em uma atividade de pesquisa (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 06). 
 

 Assim como o Estágio, projetos e programas que possibilite ao licenciando o contato à 

práxis, é de fundamental para um bom desenvolvimento dos mesmos, tendo em vista que este 

permite o exercício à docência, são de suma importância, pois esta é uma forma de contribuir 

para a imersão no espaço escolar possibilitando uma prévia da profissão. 

O Programa Residência Pedagógica é uma Política Nacional de Formação de 

Professores de forma a introduzir estudantes licenciandos em escolas de educação básica, a 

partir da segunda metade de seu curso. Esta contemplará regência de sala de aula, intervenção 

pedagógica entre outras atividades extra sala de aula e na Instituição de Ensino Superior (IES). 

Estas, serão orientadas por um docente da instituição ao qual receberão os residentes. Assim, 

assegura aos egressos competências e habilidades para o exercício da docência (BRASIL, 

2018). 

É importante ressaltar que este programa vem contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento dos licenciandos da Educação do Campo com habilitação em Ciências da 

Natureza e Matemática, de forma a aprimorar os conhecimentos científicos, teóricos e práticos 

de modo a efetivar o diálogo, bem como a aprendizagem como futuros docentes de forma a 

disseminar as abordagens pedagógicas, didáticas e contextualizadas nas escolas do campo. 

O programa Residência Pedagógica está dividido em etapas, primeiro prevê o 

reconhecimento da instituição escola acolhedora dos estudantes residentes, segundo momento 

leituras e construção de artigo sobre Projeto Político Pedagógico (PPP), participação em 

projetos da escola, palestras e revisão do PPP, além de seguir etapas como observação, 

coparticipação e regência. Desse modo, o objetivo central deste artigo é fazer uma análise 

crítico-reflexivo do Projeto Político Pedagógico da Escola Anísio de Souza Marques. Esta é a 



 

258 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2019  

escola em que estão sendo desenvolvidas as atividades de imersão dos residentes do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências da Natureza e Matemática. 

A escola Educandário Anísio de Souza Marques fica situada na comunidade de 

Queimada I a 7 km (quilômetros) de distância de seu município sede, Iraquara-BA. A escola 

atende as modalidades de ensino desde a educação infantil até os anos finais do ensino 

fundamental. Recebe estudantes de dezessete comunidades de distâncias variadas que vai da 

comunidade onde a escola fica situada, até a mais distante ficando a 14 quilômetros de distância 

da mesma. 

A escola atende um quantitativo de 353 (trezentos e cinquenta e três) estudantes 

oriundos das comunidades de: As Lagoas (6 km), Baixa da Juriti (13 km), Baixa do Mocambo 

(12 km), Caatinguinha (13 km), Cajazeiras (4 km), Caldeirãozinho (3 km), Calumbi I (7 km), 

Calumbi II (10 km), Gameleirinha (14 km), Lagoa Cercada (8 km), Queimada dos Guedes (4 

km), Queimada dos Porfírios (2 km), Queimada Grande (5 km), Queimada I (Comunidade 

Sede), Queimada II (2 Km), Santa Clara (8 km) e São José (11 km). O corpo docente está 

estruturado em dezesseis professores em sua maioria concursados, tendo ensino superior 

completo. 

Este artigo trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, 

fundamentada em livros, artigos, textos e pesquisas onde a priori traz um apanha histórico sobre 

o que é Educação do Campo e como o Curso está estruturado, e como se dá o Programa 

Residência Pedagógica e a caracterização do contexto escolar, para a discussão teórico, 

trazendo discussão sobre currículo e como se deu esta construção histórica, em seguida as 

contribuições da Educação do Campo para uma escola no/do campo, as metodologias 

norteadoras da construção; posteriormente levanta discussões abordadas anteriormente em 

forma de reafirmar sua importância, e por fim apresenta suas considerações a partir do estudo 

feito. 

 

REFLEXÕES ACERCA DO CURRÍCULO DA ESCOLA ANÍSIO DE SOUZA 

MARQUES 

 

 O que é currículo? Segundo o dicionário Aurélio é um “Descrição do conjunto de 

conteúdos ou matérias de um curso escolar ou universitário.” “Documento que contém os dados 

biográficos e os relativos à formação, conhecimentos e percurso profissional de uma pessoa.” 

embora estas definições não tenha ajudado em nada a compreender o significado do mesmo, 

essa ajuda-nos a entender o quão complexo é este contexto. 

 O conceito de currículo foi uma construção histórica ao qual abarcam teorias 

tradicionalistas do século XX onde era considerado como um documento onde a prática 

pedagógica era fixada anteriormente em busca dos resultados da aprendizagem, descrevendo a 

melhor prática a ser adotada para alcançar os objetivos, como se a prática docente tivesse uma 

prescrição de uma receita. Considerando aprendizagens como “produtos educacionais” sendo 

“um processo de moldagem” (SILVA, 2009). 

 Na década de 60, mediante as mudanças transformações políticas-sociais surgindo 

novos pensamentos como forma de contribuição para o ensino e aprendizagem, forma as teorias 

Críticas. 

 
O movimento de renovação da teoria tradicional que abalou a teoria 

educacional, tendo influência não apenas teórica, mas inspirando verdadeiras 

revoluções nas experiências educacionais “explodiu” em vários locais ao 

mesmo tempo (SILVA, 2009, p.29). 
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 Nesta época entre outros, surgem várias contribuições, ressaltando a importância dos 

trabalhos de Paulo Freire que vem contribuindo significativamente para as construções 

curriculares das escolas, universidades, enfim, a todo o processo educacional. 

 Há também a teoria Reconceptualistas que segundo Pinar (1983) considera a educação 

como um ato político e intelectual. Tendo em vista desenvolver currículos que sejam políticos 

e democrático. Trabalhando não apenas conteúdo mas, sim questões de classe, raça, gênero, 

enfim, questões sociais e cotidianas de extrema relevância a ser trabalhada.  

Desta forma consideramos que as teorias Críticas e Reconceptualistas são de extrema 

relevância para a construção curricular escolar. 

A escola Anísio de Souza Marques traz consigo partes das duas teorias, isso fica nítido 

em trechos do seu Projeto Político Pedagógico. Na sua fundamentação teórica, ela ressalta que 

“a escola adote uma prática pedagógica que assegure a construção da cidadania, fundada na 

criatividade, nas responsabilidades advindas das relações sociais econômicas, políticas e 

culturais” (PPP Anísio 2015). Desta forma é notório que traz consigo a importância de pensar 

em uma práxis que atenda às demandas dos estudantes. 

A escola busca através dos seus projetos e práticas docentes alternativas para que o 

ensino perpasse a sala de aula tendo em vista assegurar a construção da cidadania, pautada na 

criatividade, nas responsabilidades das relações sociais econômicas, políticas e culturais. 

Um ponto abordado muito superficialmente, porém de extrema importância para a 

sociedade é o descuidado com a questão racial, pois o único parágrafo que levanta a discussão 

acerca desta pauta é neste trecho: 

 
Diante dessa realidade é importante a ampliação do trabalho com a temática de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos projetos didáticos e 

institucionais como forma de garantir a lei 11.645/08. Relacionada a essa lei a 

escola desenvolve um trabalho de Capoeira com um grupo de alunos em turno 

oposto. É proposta também da escola o investimento de práticas saudáveis de 

vida com o estudo e discussão em sala de aula sobre alimentação e nutrição em 

todos os segmentos de ensino. 
 

A partir do trecho é notório que cita a temática como forma de “garantir a lei”, porém 

acreditamos que o desenvolvimento sócio político perpassa a questão racial, de etnias, de 

gênero e classe social. restringir tal discussão há um parágrafo na fundamentação teórica e 

pouquíssimos parágrafos em todo o documento que rege a escola, é fechar os olhos para 

questões que dizimam as sociedades diariamente.  

Tendo em vista que a sociedade é majoritariamente segundo o IBGE,130 a população 

brasileira se declara preta ou parda, faz-se necessário desenvolver projetos que atenda esta 

demanda que é uma dívida histórica com o povo negro e indígena.  

Assim faz-se necessário que a educação possa se relacionar cada vez mais com a vida, 

com a política, acultura, a cidadania e o trabalho suas práticas pedagógicas deverão sempre ser 

repensadas, pois a realidade é mutável e nós mudamos juntos com ela. 

 

POR QUE A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO CONTRIBUIÇÃO CURRICULAR? 

 

 Acreditamos que a Educação do Campo vem a contribuir significativamente para a 

construção curricular e para o Projeto Político Pedagógico escolar, principalmente para a escola 

Anísio de Souza Marques, tendo em vista que é uma Escola no Campo, que atende estudantes 

de diversas  comunidade campesinas, sabendo que uns dos seus pilares de construção é o 

                                                           
130 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um instituto público da administração federal brasileira de 

incumbência levantar dados estatísticos domiciliares a toda a população brasileira  
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respeito à diversidade do campo, aos aspectos culturais, políticos, econômicos, gênero e raça e 

etnia (Brasil, 2010). 

 Como já citado anteriormente a escola não aborda de forma significativa a questão de 

raça, etnia e gênero, porém, a Educação do Campo vem a contribuir se caso for adotada como 

embasamento para a discussão da reformulação do PPP, haja vista que em seus princípios e 

fundamento estimula o desenvolvimento a partir dos sujeitos do campo, como propriamente diz 

a Constituição, são: os povos originários, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, agricultores 

familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os assentados e acampados da reforma 

agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e 

outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural, 

atendendo assim uma diversidade sociocultural imensa assegurando um olhar voltado à 

realidade dos povos do campo. 

Desta forma, é preciso ter um olhar sensível, pois, estes sujeitos ao adentrarem a sala de 

aula levam consigo conhecimentos que são gerados no seu grupo de convívio que muitas vezes 

podem vir a discordar ou não com as demandas apresentadas pelo conhecimento científico. 

Diante disso, acreditamos que é necessário além de se discutir as disciplinas, buscar 

mecanismos como forma de possibilitar a integração desses povos de forma dialógica e 

respeitosa frente às diversas visões representativas da natureza.  

Compreendemos de que a Educação do Campo deve se resguardar para não fazer o 

papel de colonização dos conhecimentos. O diálogo deve ser o eixo fundante para a construção 

de um conhecimento de forma respeitosa tendo em vista que não é papel do professor impor 

nenhuma crença e nem fazer com o que o aluno abandone seus conhecimentos prévios, pois 

esta compreensão deverá partir de cada educando com sua autonomia e criticidade de escolha, 

o professor deve estar lá para estimular e mostrar como a comunidade científica vem lidando e 

solucionando os problemas da humanidade. 

 É importante ressaltar que mesmo estando situada no campo não se faz escola do 

Campo, uma diferença gigantesca entre escola no campo e escola Do Campo. Pois a escola no 

campo: “o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive” (KOLLING; CERIOLI; 

CALDART, 2002, p. 26), e do campo:  

 
O povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua 

participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais” 

(ibid.), assumida na perspectiva de continuação da “luta histórica pela 

constituição da educação como um direito universal” (ibid.), que não deve ser 

tratada nem como serviço nem como política compensatória e muito menos 

como mercadoria. 

 

 Desta forma faz-se necessário, caso a escola esteja disposta, tendo em vista que durante 

o período de imersão no contexto escolar, o Projeto Político Pedagógico estará passando por 

reformulações, há muito de se contribuir nós como Educadores Do Campo, possibilitando a 

discussão acerca do contexto histórico, político, social e cultural do povo do campo.  

 Outro ponto pertinente a ressaltar é que segundo o decreto, compreende-se por escola 

do campo é “aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 

predominantemente a populações do campo” BRASIL (2010). Mas também é de sua 

incumbência em forma de se concretizar, segundo o mesmo,  

 
Oferta de formação inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia 

de condições de infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e 

livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e 

desporto adequados ao projeto político pedagógico e em conformidade com a 
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realidade local e a diversidade das populações do campo (BRASIL, 2010, p. 

45). 
 

 Desta forma nós como Educadores do Campo temos como missão contribuir com a 

escola de imersão de forma a estimular a articulação de experiências, projetos voltadas a atender 

as demandas sociocultural e sociopolítica-pedagógica da escola como forma de 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável e popular articulando com o mundo 

do trabalho atendendo às especificidades do campo sem perder de vista as discussões às reais 

necessidades dos educandos, mediante a efetivação da participação das comunidades e dos 

movimentos sociais do campo.      

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho aborda uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, de 

abordagem qualitativa, alimentada por textos e artigos. A pesquisa bibliográfica tem como 

finalidade buscar a resolução de problemáticas de forma a se embasar em referenciais teóricos 

publicados, pesquisando e discutindo contribuições científicas em busca de dar subsídio para 

as discussões feitas (BOCCATO, 2006).  

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo 

fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já 

elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 

analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32).  

Abordamos a pesquisa de caráter qualitativo, tendo em vista, que os resultados desta 

pesquisa não puderam ser quantificados, de forma a focar na compreensão das relações sociais. 

Concordamos com Minayo (2001) que a pesquisa qualitativa labora com significados, motivos 

crenças, valores onde tem caráter subjetivo onde o pesquisador se envolve com a pesquisa   

Inicialmente, selecionamos as categorias a serem analisadas de forma a contemplar 

parâmetros que perpassam entre social e pedagógico. Desta forma elencamos 3 (três) pontos 

relevantes para discussão e abordagem.  IReflexões acerca do Currículo da escola Anísio de 

Souza Marques, Iraquara-BA; II Por quê a Educação do Campo como contribuição Curricular; 

III Seatende as demandas da história e cultura Afro-Brasileira e Indígena. Posteriormente uma 

busca bibliográfica utilizando estratégia referente ao contexto a qual está se insere, ou seja, 

buscando respostas as referentes questões levantadas e discutidas no PPP.  

As leituras e discussões deste artigo se deu entre agosto/2018 a fevereiro/2019, a priori 

foram feitas leituras coletivas, posteriormente leituras e fichamentos que viessem a contribuir 

para as discussões a serem abordadas no artigo, e por último a construção do artigo tendo em 

vista contribuir para a formação pré-imersão, bem como após imersão, como futuros docentes 

atuantes no espaço escolar. 

E como apoio e contribuições na abordagem das questões citadas utilizaremos as 

concepções da Educação do Campo e concepções a elaboração do curricular. Dessa forma, 

ficaram mais justificados e fundamentados os resultados parciais e considerações finais desta 

pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Mediante os pontos abordados anteriormente é conveniente discutir pontos relevantes, 

é preciso destacar que o processo de imersão dos residentes está se dando de forma processual 

e gradativa, ressaltando que até o momento da escrita deste artigo houve pouco contato com os 

educandos e as práticas docentes adotadas pelo corpo escolar, este se deu por meio de um 
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voluntariado a um projeto da escola que se chama Grupos Interativos131 e a Feira de Ciências 

ao qual fomos para observar as atividades desenvolvidas pelos educandos. Houve mais contato 

significativo com o corpo docente da escola onde nos apresentamos o PRP, tiramos dúvidas 

entre outros. 

 É importante ressaltar que nossas observações têm como objetivo central de contribuir 

com os regimentos, bem como com o desenvolvimento curricular da escola, e não apenas uma 

mera análise. 

Tendo em vista que o Educandário Anísio de Souza Marques atende 17 (dezessete) 

comunidades (contando com a sede da escola) distintas que as distancia varia de 0 a 14 km 

(quilômetros) a comunidade mais distância, dessa forma, compreendemos que haja 

comunidades campesinas diversificadas com demandas das mais variadas, no PPP essa questão 

espacial, geográfica e política é deixada de escanteio, fazendo com que, sem o contato direto 

com os educandos não conheçamos esses espaços de territorialização e identidades 

diversificadas. Este trecho traz uma das poucas reflexões acerca da importância de atender a 

diversidade: 
 

Esta instituição tem procurado atender a essa demanda respeitando o aluno 

enquanto ser culturalmente diferente, por serem oriundos de diversas 

localidades. E ao mesmo tempo oferece a oportunidade de terem contato com 

culturas variadas, como também possibilita ao estudante expor suas opiniões e 

ouvir o outro. 

 

 Apesar da discussão levantada, não há aprofundamento pertinente nessa temática que é 

o lócus central, ou pelo menos deveria ser, tendo em vista que é a diversidade que compõe a 

escola. 

Por acreditar na importância que a Educação do Campo dá aos sujeitos e sua identidade 

e diversidade cultural, consideramos que a Educação Do Campo e os autores como Molina, 

Caldart e Arroyo (2016), entre outros que a defende, pode contribuir muito, tanto nos 

documentos que regem a escola, quanto nas práticas pedagógicas, pois, assim como não é 

enfatizado no PPP logicamente não aparecerá no exercício à docência. É preciso ressaltar que 

autor como Freire que defende uma educação libertadora e emancipadora vem a contribuir 

significativamente para a educação como um todo, para nós é satisfatório ver que autor como 

Freire foi empregado na construção do documento que rege a escola.  

 Outro ponto pertinente é que com essa distinção do seu público alvo tendo em vista que 

de acordo com o IBGE a Bahia é o estado com mais pessoas que se autodeclaram pretos 

contabilizando 17,1%.  Mesmo havendo mais auto  declaração de pessoas negras em 

comparação aos demais estados brasileiros, nota se ainda um significativo percentual de 

pardalização da população baiana (59,2%), fazendo necessário que a escola promova debates 

para emancipação do sujeito, tendo em vista que este processo de exclusão e opressão do povo 

negro, faz com que ele esconda num processo de embranquecimento usando e se 

autodeclarando com termos como “morenos, pardos”, em forma de se esconder,  neste sentido 

compactuamos com Madeira e Gomes(2018, p. 56) quando afirmam que: 

 

                                                           
131 São a forma de organização de aula que, consiste no agrupamento de todos os alunos de uma classe em 

subgrupos de quatro ou cinco estudantes cada um dos grupos é tutorado por uma pessoa adulta da escola ou da 

comunidade e seu entorno, que, voluntariamente, entra em aula para favorecer as interações. O professor prepara 

um número de atividades relacionado à quantidade de subgrupos na classe. As atividades mudam a cada 15 ou 20 

minutos. Os alunos resolvem as atividades interagindo entre si por meio de um diálogo igualitário. É uma forma 

de agrupamento inclusivo, que melhora os resultados acadêmicos, as relações interpessoais e a convivência. 
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A população negra no Brasil é maioria e pesam sobre ela opressões, pois 

convive com as práticas discriminatórias cotidianamente. O fenômeno da 

“pardalização” se destaca na autoafirmação da população e apresenta o pardo 

como “coringa” para a indefinição.   

 

Mediante a essas questões é necessário que haja uma discussão mais ampla sobre a 

temática em vista de emancipação do povo negro, pois, é notório pelo contexto geográfico e 

histórico que a Bahia se encontra, deve haver mais negros do que pardos, pois este é um termo 

que visa se camuflar para enquadrar numa lógica menos discriminatória, haja vista que o Brasil 

se faz racista em todos os ambientes da sociedade. 

É importante que se faça essa discussão em sala de aula, pois quanto mais pessoas foge 

do seu auto reconhecimento mais discriminação é construída, sem falar no desprezo causado a 

toda luta travada pelos ancestrais negros e povos originários em busca de liberdade e de acesso 

aos direitos.  

Por acreditar que a missão tanto da escola quanto dos documentos que a regem é 

promover o crescimento dos sujeitos a ampliar o desenvolvimento pessoal de forma a garantir 

a compreensão da função sociopolítica da educação.  

É necessário não só desenvolver um projeto e restringir em algumas disciplinas, é 

preciso pensar para além, pois restringir a quase nenhum projeto e a pouquíssimas disciplinas 

essa demanda é fechar os olhos para a sociedade e seus problemas estruturais, sem dar a mínima 

importância ao povo escravizado e historicamente excluído, é tirar dos seus o pertencimento e 

o conhecimento da sua própria história. 

Precisamos compreender como se deu o processo histórico de escravização do povo 

negro. Para entender que ainda nos dias de hoje essa população ainda paga um preço muito alto, 

“o racismo como prática social dominante que liga ideologicamente os brancos, mantendo seus 

privilégios, enquanto é negada a cidadania aos negros e negras” (Madeira e Gomes, 2018 apud 

Nogueira, 2017) o momento pós abolição que “libertou”, mas não os deram condições dignas 

de sobrevivência, compreendendo esta premissa  entenderemos porque a população negra 

majoritariamente ocupa os conjuntos de habitações populares, as comunidade campesinas 

sendo marginalizada, subjugada e violentadas todos os dias, é ela que está entre a maior 

população exterminada e carcerária do Brasil, uma forma de “saciar os interesses sociais e 

econômicos das classes ricas — fenômeno acolhido por leis cujos efeitos camuflam, revalidam 

e perpetuam a opressão” (Madeira e Gomes 2018). 

A escola deixando de trabalhar essas reflexões é compactuar com todo o processo de 

marginalização e criminalização imposto pela sociedade a população negra, impossibilitado a 

de criar e recriar seu espaço. 

Assim, a escola precisa cumprir seu papel sociopolítico de promover e instigar a 

criticidade e a reflexão da visão de mundo, promover debates, e outras atividades 

problematizando questões comuns a sociedade, compreendendo que como diz a compositora 

Bia Ferreira “COTAS NÃO É ESMOLA” e sim uma dívida histórica com o povo negro.  

Contudo, acreditamos que integrar a Educação do Campo como meios de embasamento 

teórico bem como atitudinais e pedagógicos vem a contribuir, pois vem a agregar mais 

alternativas de ensino/aprendizagem, haja vista um ensino contextualizado à realidade do 

estudante consegue com que ele participe e interaja, possibilitando uma troca mutua e prazerosa 

entre docente/discente. Trazemos esta afirmação está embasada em experiências vivenciadas 

anteriormente nos Estágios Supervisionados Obrigatórios I e II no qual tivemos realizamos no 

ensino fundamental II e médio ao qual temos uma devolutiva muito positiva, tanto dos 

estudantes quanto do corpo escolar das escolas envolvido no processo.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise nos possibilitou nos aprofundar em questões pertinentes de forma a contribuir 

tanto para o espaço de ingresso quanto para o desenvolvimento pessoal, com o isso foi possível 

levantar discussões importantes para a sociedade, bem como, para o desenvolvimento 

sociopolítico do PPP que passará por reformulação após os residentes ingressarem na 

instituição acolhedora.  

Debruçar por entre artigos, livros e PPP nos possibilitou um contato com o exercício a 

docência que parte da importância de conhecer o documento que rege a escola 

problematizando-o nas práticas pedagógicas. 

Entretanto para se pensar uma educação voltada para os mecanismos favorecedores da 

sociedade a escola precisa estar articulada com os seus agentes construtores, dialogando no 

sentido de um fazer conjunto, onde não haja apenas o favorecimento de alguns, mas, sim o 

respeito e o convívio das diferenças.  

 Pretendemos desenvolver durante o período de imersão um trabalho mútuo e 

cooperativo, onde os sujeitos envolvidos têm conseguido se apropriar e conscientizar de 

questões referentes a luta de classes, construindo um modelo de Educação, de Campo, de 

Trabalho e de Vida contra hegemônico pautados em respeitos as diversidades em diversos 

âmbitos. 

Acreditamos que com esta organização trará muitos resultados benéficos e ajudará a 

comunidade escolar a entender bem como, envolver-se-ão de forma a construir e desenvolver 

um projeto e currículo cumprindo sua função socioeducacional com um processo de gestão 

democrática e participativa de forma horizontal.  
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JOGOS E EXPERIMENTOS: objetos de aprendizagem no ensino das ciências da 

natureza no PARFOR – IFESP 

 

Elisângela Ribeiro de Oliveira Cabral132 

 

 

RESUMO 

A proposta aqui apresentada é a de uma discussão acerca da possibilidade metodológica do uso 

de jogos e experimentos nas aulas de ciências da natureza do ensino fundamental anos iniciais, 

pelos alunos do curso de pedagogia do Programa Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor) no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP). 

Fundamentados e considerando a proposição da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017) acerca do letramento científico, bem como de Murcia et al (2005) entendemos 

que o uso dos jogos e experimentos nas aulas de ciências da natureza atua de forma que 

organizam as situações de aprendizagem tendo em vista que, partem de questões desafiadoras, 

estimuladoras do interesse e da curiosidade científica dos alunos. Diante do contexto, o objetivo 

deste trabalho foi o de possibilitar aos estudantes do curso de pedagogia do Parfor, a vivência 

com jogos e experimentos em ciências da natureza para apropriação de objetos de conhecimento 

dessa área. Como procedimentos metodológicos foram utilizados a observação das aulas e a 

análise dos planejamentos dos estudantes. O percurso metodológico se deu em três etapas. Os 

dados foram organizados e analisados conforme Laville e Dione (1999). Os resultados 

expressam que a metodologia utilizada se apresenta como possibilidade para a definição de 

problemas, o levantamento, análise e representação de resultados; comunicando conclusões e 

propondo intervenções. A partir das aulas do componente curricular fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino de ciências II para os alunos do curso de Pedagogia do Parfor no 

IFESP, compreendemos ser de significativa relevância, as possibilidades promovidas pela 

simples transmissão de informações e conceitos que permitiram a promoção e o estímulo ao 

pensamento científico. Tendo em vista que esta habilidade enfatiza a capacidade de 

compreender, interpretar e formular ideias científicas em uma variedade de contextos, inclusive 

os cotidianos. Quando se apropria das informações experimentando-as o processo de ensino-

aprendizagem se torna mais prazeroso considerando que, de acordo com a BNCC apreender 

ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de 

atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Dessa forma, 

considerando a formação do profissional em educação, espera-se com esse trabalho que as 

atividades experimentais no ensino de ciências têm sido estudadas e se fazem úteis tanto para 

investigar sua importância quanto para questionar seu desenvolvimento mais crítico no ensino.  

 

Palavras-chave: Jogos e experimentos. Letramento Científico. Formação de Professores. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As aulas de ciências da natureza sempre se colocaram como uma ferramenta que instiga 

oportunos momentos de curiosidade e interesse por parte dos alunos de todos os níveis da 

educação básica.  Como instrumento de descobertas, aprofundamento dos conhecimentos 

científicos adquiridos, estas aulas estimulam o aluno a entender o ambiente em que vivem bem 

como das interações ocorridas a partir da compreensão acerca das temáticas que envolvem o 

universo, a vida bem como os materiais e suas transformações.   

                                                           
132 Especialista em Gestão Ambiental Urbana, IFESP/SEEC-RN zaninhacabral@yahoo.com.br 
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Considerando as necessidades formativas para ensinar ciências da natureza, verificamos 

que poderíamos contribuir junto aos estudantes do curso de pedagogia do Programa Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) do Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy (Ifesp).  

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) é uma ação 

da Capes que visa induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, 

para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública de 

educação básica e que não possuem a formação específica na área em que atuam em sala de 

aula. 

Assim, a partir da disciplina fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de 

ciências II, junto a estes estudantes promovemos vivências com a utilização de jogos e 

experimentos na área de ciências da natureza. Com o objetivo de estimular o pensamento e a 

compreensão acerca dos assuntos abordados. Este trabalho tem por objetivo possibilitar aos 

estudantes do curso de pedagogia do Parfor, a vivência através de jogos e experimentos em 

ciências da natureza para apropriação de objetos de conhecimento dessa área. Assim, foram 

analisados os planejamentos dos estudantes do curso de pedagogia com o intuito de verificar se 

nos planos de aula encontra-se contemplado a presença de jogos e experimentos. Após esta 

verificação realizamos uma conversa com os autores que tratam do tema em questão. 

 

JOGOS E EXPERIMENTOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  

De acordo com Ortiz (2008, p.09)  

 
O jogo está intimamente ligado à espécie humana. A atividade lúdica é tão 

antiga quanto a humanidade. O jogo é um fenômeno antropológico que se 

deve considerar no estudo do ser humano. É uma constante em todas as 

civilizações, esteve sempre unido à cultura dos povos, à sua história, ao 

mágico, ao sagrado, ao amor, à arte, à língua, à literatura, aos costumes, à 

guerra. O jogo serviu de vínculo entre povos, é um facilitador da comunicação 

entre os seres humanos. 

A palavra “jogo” se origina do vocábulo latino ludus, que significa diversão, 

brincadeira, é considerado como um recurso capaz de promover um ambiente 

planejado, motivador, agradável e enriquecido, possibilitando a aprendizagem 

de várias habilidades. Dessa maneira, alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem podem aproveitar-se do jogo como recurso facilitador na 

compreensão dos diferentes conteúdos pedagógicos.  

 

 O jogo muitas vezes não era bem visto pela pedagogia tradicional tendo em vista que a 

educação e o jogo não eram considerados como aliados. Sabemos que a criança e o jovem 

aprendem jogando e esse tem sido considerado um meio formativo nessa fase tendo em vista 

que a aprendizagem através do jogo provoca na criança e no jovem um movimento que atua de 

forma lúdica atuando na formação integral tanto na infância quanto na adolescência. Assim, a 

atividade lúdica é um elemento metodológico importante na formação integral.  

Assim, segundo Ortiz (2008, p. 10): 

 
Alguns teóricos (Huizinga, 1938; Gruppe, 1976; Cagigal, 1979; Moor, 1981; 

Blanchard e Cheska, 1986) classificam-no como elemento antropológico 

fundamental na educação. Sob este ponto de vista, o jogo potencializa a 

identidade do grupo social. Contribui para fomentar a coesão e a solidariedade 

do grupo e, portanto, favorece os sentimentos de comunidade. Aparece como 

mecanismo de identificação do indivíduo e do grupo. 
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          Entendendo que o ensino deve favorecer a participação mais ativa da criança no processo 

educativo, atividades lúdicas como o jogo e a experimentação devem ser estimuladas tendo em 

vista que são meios pedagógicos que atuam estimulando de forma positiva o processo de ensino 

e aprendizagem. Já que de acordo com Ortiz (2008, p. 10): 

 
As características do jogo fazem com que ele mesmo seja um veículo de 

aprendizagem e comunicação ideal para o desenvolvimento da personalidade 

e da inteligência emocional da criança. Divertir-se enquanto aprende e 

envolver-se com a aprendizagem fazem com que a criança cresça, mude e 

participe ativamente do processo educativo. 

 

Considerando a importância do elemento jogo e dos experimentos realizados em sala de 

aula junto aos alunos do curso de pedagogia, como forma de estimular a aprendizagem dos 

mesmos verificamos ainda o que nos sugere Ortiz (2008, p. 22) quando diz que:  

 
Comprovamos que, por meio do jogo, o ser humano se introduz na cultura e, 

como veículo de comunicação, amplia sua capacidade de imaginação e de 

representação simbólica da realidade. Realmente, poderíamos dizer que, com 

o jogo, é intensificada a vida cultural do homem, ela se enriquece. O jogo 

nasce espontâneo, sem outro fim que a necessidade e a alegria de jogar. Por 

que o ser humano quer modificar isso ao longo de suas diferentes etapas 

evolutivas? Com elas, o jogo deve evoluir, crescer e acompanhar durante toda 

a vida o ser humano e a sua cultura. Pelo jogo se conhece o espírito. Poderia 

ser a expressão mais pura e simples do comportamento humano integral, 

expressão da criatividade do homem como resultado das emoções, dos 

sentidos e do pensamento, plasmada na obra da vida, na obra do jogo. Pensar, 

querer e fazer: tudo pode ser. O jogo faz cultura, a cultura faz vida: o jogo é 

vida e a vida, cultura. 

 

No que diz respeito aos experimentos e a experimentação em aulas de ciências da 

natureza, compreendemos que a utilização dos mesmos representa uma ferramenta relevante 

para o aluno, pois estabelece uma boa dinâmica entre a teoria e a prática, ampliando a 

aprendizagem e impedindo que a mesma seja apenas focada na simples memorização das 

informações. Para Moraes (1998), as aulas experimentais podem funcionar como um 

contraponto das aulas teóricas, um poderoso catalisador no processo de aquisição de novos 

conhecimentos, pois a vivência de uma experiência facilita a fixação do conteúdo a ela 

relacionado. 

A partir dessa nova configuração, onde experimentar se estabelece como prática em sala 

de aula realizamos um percurso no sentido de formar estudantes que tenham contentamento 

pela pesquisa, pela observação de fatos, bem como pela organização das suas ideias sobre 

formular hipóteses.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular- BNCC, ao longo do ensino 

fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 

letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, 

social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais 

das ciências. Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do letramento, 

mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao 

exercício pleno da cidadania. É nesta concepção que pensamos discorrer neste artigo sobre a 

área de ciências da natureza com a perspectiva de um olhar articulado sobre os diversos campos 

do saber.  Ainda de acordo com este documento, o que se espera, junto aos alunos é que os 

mesmos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, assim como também façam 
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escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem 

comum. 

Assim, com relação aos alunos a BNCC (2017, p. 322) argumenta o seguinte:  

 
É imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no 

planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas, bem 

como no compartilhamento dos resultados dessas investigações. Isso não 

significa realizar atividades seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas 

predefinidas, tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou 

realização de experimentos em laboratório. Ao contrário, pressupõe organizar 

as situações de aprendizagem partindo de questões que sejam desafiadoras e, 

reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o interesse e a curiosidade 

científica dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e 

representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções. 

 

Dentre as competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental 

na BNCC, está contemplado do item dois a seguinte demanda BNCC (2017, p. 322): 

 
Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências 

da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da 

investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 

científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. 

 

A partir do que discorreram os autores sobre a importância da inserção de jogos e 

experimentos nas aulas, entendemos que nossa investigação, neste artigo está em consonância 

com o que sugere o documento oficial da BNCC para o ensino fundamental, enfatizando que o 

processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos alunos, em 

um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas 

planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de 

forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem.  

O documento da BNCC para o ensino fundamental prevê como elemento central e 

norteador a aprendizagem através do letramento científico. Este tipo de apropriação se concebe 

como sendo a capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, 

adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em 

evidências sobre questões científicas. Também faz parte do conceito de letramento científico a 

compreensão das características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento 

e investigação; a consciência de como a ciência e a tecnologia moldam nosso meio material, 

cultural e intelectual; e o interesse em engajar-se em questões científicas, como cidadão crítico 

capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças nele ocorridas. 

O letramento científico refere-se tanto à compreensão de conceitos científicos como à 

capacidade de aplicar esses conceitos e pensar sob uma perspectiva científica. 

Como prevê a BNCC (2017, p. 321):  

 
Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do letramento, 

mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, 

importante ao exercício pleno da cidadania. Nessa perspectiva, a área de 

Ciências da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do 

saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso à 

diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, 
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bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica. 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

A pesquisa que realizamos teve abordagem quantitativo/qualitativa; é considerada 

descritiva e analítica, cuja análise foi feita mediante as ideias de Laville e Dione (1999). Os 

participantes da pesquisa foram os alunos do Parfor- Programa Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

(IFESP). A partir das aulas do componente curricular fundamentos teóricos e metodológicos 

do ensino de ciências II junto aos alunos do curso de pedagogia verificamos se existe a presença 

do uso de jogos e experimentos contemplados nos planos de aula do grupo pesquisado. Para 

tanto, num primeiro momento, apresentamos fundamentação teórica ampla sobre o instrumento 

plano de aula dando enfoque sobre a importância de está previsto nos mesmos, o uso de jogos 

e experimentos no sentido de ampliar o entendimento dos conteúdos da área de ciências da 

natureza.   

Apesar de na maioria das vezes ficar revelado que no ensino de ciências acontecem 

poucas ou quase nenhuma atividade de experimentação, os momentos que acontece as aulas 

são desenvolvidas de forma ilustrativa, focadas exclusivamente no experimento sem que se faça 

reflexão e problematização da atividade. Porém, pesquisas revelam que no ensino de Ciências 

acontecem poucas atividades experimentais, e quando são desenvolvidas, normalmente 

ocorrem de forma mais ilustrativa, limitadas à execução de procedimentos experimentais, que 

na maioria das vezes não abrem espaço para reflexões sobre a atividade realizada, porque não 

há uma problematização. Para Moraes (1998): As aulas experimentais podem funcionar como 

um contraponto das aulas teóricas, um poderoso catalisador no processo de aquisição de novos 

conhecimentos, pois a vivência de uma experiência facilita a fixação do conteúdo a ela 

relacionado. 

Procuramos estimular a organização do roteiro para a construção do plano de aula bem 

como estruturar os conteúdos junto aos estudantes de pedagogia, levando em consideração a 

proposição feita pela BNCC que orienta e organiza os currículos em três unidades temáticas 

sendo elas denominadas: Matéria e Energia, onde contempla o estudo de materiais e suas 

transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir 

conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia; A unidade temática 

Vida e Evolução que, de acordo com o mesmo documento propõe o estudo de questões 

relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas características e necessidades, 

e a vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à 

compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. 

Estudam-se características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com 

outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que 

os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do 

ambiente.  

Abordam-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade e como ela se 

distribui nos principais ecossistemas brasileiro; Na unidade temática Terra e Universo, busca-

se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, 

considerando suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre 

eles. Propondo ampliar-se as experiências de observação do céu, do planeta Terra, 

particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de 

observação dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a construção dos 

conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em distintas culturas ao longo 
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da história da humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que 

permite, entre outras coisas, maior valorização de outras formas de conceber o mundo, como 

os conhecimentos próprios dos povos indígenas originários. 

Dessa forma, após conhecer as unidades temáticas, mediante sorteio, os grupos dos 

estudantes de pedagogia foram apresentados aos objetos de conhecimento de cada unidade e 

verificaram, ainda segundo o documento BNCC, quais habilidades estariam sendo estimuladas 

diante daquele objeto de estudo estudado. Tudo isso, levando-se em consideração as etapas do 

primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Transcorridas as aulas, os momentos finais de 

encerramento da disciplina foram destinados à apresentação dos planos de aula de cada grupo.  

Os planos de aula dos estudantes foram organizados e analisados. 

Para preservação da identidade dos participantes da pesquisa foram determinados 

códigos: DEP 1 a DEP 15, sendo D- para dupla, E- estudante e P- pedagogia.  

Os dados obtidos foram organizados em um quadro. Em relação à análise deste 

tomaremos como referência análise de conteúdo de Bardin 2001, Laville 1999. 

O quadro apresenta as informações obtidas no instrumento de coleta de dados (Planos 

de aula do Estudante).  

 

Quadro 1 – Organização dos dados  

CODIFICAÇÃO    

DEP 1... DEP 15  

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

PRESENÇA DE JOGOS  PRESENÇA DE 

EXPERIMENTO  

SIM  NÃO SIM  NÃO  

DEP 1  X     X  

DEP 2 X  X  

DEP 3  X X  

DEP 4  X  X 

DEP 5 X   X 

DEP 6  X X  

DEP 7 X  X  

DEP 8  X X  

DEP 9  X  X 

DEP 10 X  X  

DEP 11  X  X 

DEP 12 X  X  

DEP 13 X  X  

DEP 14 X   X 

DEP 15 X  X  

TOTAL 09 06 10 05 
Fonte – elaborado pela autora, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o objetivo de apresentar os resultados e discussões acerca dos dados coletados na 

pesquisa, considerando as etapas do percurso metodológico relacionadas aos objetivos e aos 

instrumentos de coleta de dados realizados. Considerando que, a primeira etapa da pesquisa 

teve o objetivo de conhecer as concepções de estudantes de pedagogia sobre a importância dos 

jogos e experimentos nas aulas de ciências da natureza, como resposta a este objetivo os 

resultados coletados apontam para a presença de jogos em nove dos quinze planos de aula 
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pesquisados. Dez dos quinze planos de aula estão contemplados com a presença de 

experimentos. Já a partir desses dados podemos refletir sobre a apropriação dos conhecimentos 

acerca da importância da inclusão de planos de aula contemplando jogos e experimentos 

alinhados ao documento da BNCC para o ensino fundamental que prevê a aprendizagem a partir 

do letramento científico. 

O uso dos jogos e experimentos nas aulas de ciências da natureza atua de forma que 

organizam as situações de aprendizagem partindo de questões desafiadoras, estimuladoras do 

interesse e da curiosidade científica dos alunos e possibilitando a definição de problemas, o 

levantamento, análise e representação de resultados; comunicando conclusões e propondo 

intervenções. 

Tendo em vista a apropriação do conhecimento acerca da importância do uso de jogos e 

experimentos no componente curricular fundamentos teóricos metodológicos do ensino de 

ciências II, alguns dos estudantes pesquisados não contemplaram os seus planos de aula com 

jogos ou experimentos o que demostra resistência a apropriação desse tipo de ferramenta de 

conhecimento.  

Mesmo diante da necessidade em se apropriar do letramento científico, ainda encontramos 

ausência dos instrumentos: jogos e experimentos seja por resistência a mudança seja ou por 

falta de compreensão acerca da organização e planejamento da aula. 

  A discussão acerca da possibilidade metodológica do uso de jogos e experimentos nas 

aulas de ciências da natureza do ensino fundamental anos iniciais; junto aos alunos do curso de 

pedagogia do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) no 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), considerando a formação do 

profissional em educação, espera-se com esse trabalho que as atividades experimentais no 

ensino de ciências têm sido estudadas e se fazem úteis tanto para investigar sua importância 

quanto para questionar seu desenvolvimento mais crítico no ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

São de significativa relevância, as possibilidades promovidas pela simples transmissão 

de informações e conceitos que permitiram a promoção e o estímulo ao pensamento científico; 

O pensamento científico enfatiza a capacidade de compreender, interpretar e formular ideias 

científicas em uma variedade de contextos, inclusive os cotidianos; 

Quando se apropria das informações experimentando-as o processo de ensino-

aprendizagem se torna mais prazeroso considerando que, de acordo com a BNCC apreender 

ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de 

atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania; 

Dessa forma, são de significativa relevância, as possibilidades promovidas pela simples 

transmissão de informações e conceitos que permitiram a promoção e o estímulo ao pensamento 

científico;  

As atividades experimentais no Ensino de Ciências têm sido pesquisadas nas últimas 

décadas tanto para investigar sua importância quanto para questionar seu desenvolvimento mais 

crítico no ensino. Vários autores afirmam que a experimentação proporciona aos alunos 

assumirem um papel ativo no processo de ensino e aprendizagem e destacam que a 

experimentação estimula o desenvolvimento do raciocínio, da criatividade, do questionamento, 

da busca por resoluções de problemas, da reflexão, da discussão e da convivência em grupo. O 

Ensino de Ciências e as atividades experimentais têm um papel importante no desenvolvimento 

dos alunos, auxiliando-os a expressar seus modos de pensar, de questionar e de explicar o 

mundo.  

A partir deste trabalho, conseguimos apresentar e discutir possíveis atividades que 

podem ser exploradas com o uso do recurso jogo e experimento para as aulas de ciências da 
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natureza no ensino fundamental. Apontamos as possibilidades de uso desses recursos como 

recurso didático aliado a estratégias pedagógicas que dinamizem o processo de ensino e 

potencializem a aprendizagem. 
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