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 É quase um consenso: o pôr do sol mistura beleza e nostalgia.
 Acreditamos que as sensações dos que, de perto, se envolveram com 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) guar-
dam similaridades com as percepções de quem se extasia com o ocaso 
do astro rei: maravilhamento e certa tristeza. Admiração pelo muito que 
foi possível realizar, nos dez anos do Programa, e desgosto/repulsa ao 
prenúncio de seu desaparecimento já anunciado, fustigado pelos ventos 
da reiterada descontinuidade dos programas públicos de educação, como 
bem o denunciava Saviani, em 1994, na UNESP/Marília.
 Nesta situação de eventual adormecimento das esperanças deposi-
tadas em um programa que deu certo, é muito bem-vinda esta coletânea 
com 25 textos, de múltiplos sujeitos e originados nas diferentes circuns-
tâncias do pensar e fazer a educação em distintos lugares sociais e geo-
gráficos.
	 Ousamos	afirmar	que	a	 leitura	destas	 reflexões	pode	propiciar,	 ao	
leitor,	a	ressignificação	do	mito	platônico	que	figurava	o	homem	como	
uma biga, com o auriga (razão) e dois corcéis: o irascível (sentimentos) 
e o concupiscível (paixões). Competia ao auriga afrouxar ou soltar as ré-
deas dos sentimentos ou das paixões. Desse modo, nos textos, todo leitor 
poderá dialogar com distintas racionalidades para, nas poucas narrativas 
em relação ao muito que o Pibid tornou realidade, e, talvez, assessora-
do pela dialética que vier a estabelecer com cada autor, distanciar-se do 
justificado	maravilhamento/desgosto/repulsa	e	apostar	na	esperança	–	o	
fundamento	de	todo	ato	educativo	–	de	que	é	possível	ir	à	frente.
 Ir à frente, pois, etimologicamente, educere implica sair de um lu-
gar e ir para outro. Assim, na impossibilidade de habitar a ambiência já 
familiar do Pibid, há que migrar para novos programas; essa é a urgência 
que se impõe a todos que apostamos na parceria Universidade/Educação 
Básica	como	lócus	de	formação	do	profissional	da	educação,	porém,	sem	
esquecer, no afã de atender ao urgente, que o necessário e substancial é 
lutar por políticas públicas, de Estado e não de governos, que criem e 
assegurem o círculo virtuoso: formação de bons professores que, por sua 
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vez, haverão de assegurar o direito à educação de qualidade a toda crian-
ça ou adolescente desta democracia que custa a se robustecer.
 Ao agradecer a todos os 55 autores pelo que nos dão em “que pen-
sar”, entregamos estes textos a você, leitor, com o desejo de que os utilize 
como ferramentas de reinvenção do quefazer educativo.

Cuiabá, novembro de 2017.

Delarim Martins Gomes
Coordenador de Formação Docente - UFMT

Lisiane Pereira de Jesus
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - UFMT
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 A Coleção Saberes e Práticas, idealizada pela Pró-Reitoria de Ensi-
no de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), tem 
por	objetivo	 reunir	 reflexões	e	práticas	docentes	 referentes	à	 formação	
de professores, circunstanciadas pelo Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência da UFMT (Pibid) e de outras instituições par-
ticipantes do Programa. Visa, sobretudo, promover a interlocução com 
outros projetos institucionais participantes do Edital Pibid Capes 2013 e 
com a comunidade acadêmica interessada na formação de professores, o 
que julgamos ser favorecido nesta Coleção pelo formato e-book disponi-
bilizado com livre acesso pela Editora da Universidade de Mato Grosso.
 Prontamente agradecemos a todos os autores que acolheram nosso 
chamamento à submissão de trabalhos; foram propostos em torno de 100 
manuscritos, dos quais 62 integram os volumes 3, 4 e 5 da Coleção. Agra-
decemos, igualmente, ao Conselho Consultivo, composto por 54 avalia-
dores convidados de várias universidades do país, que colaborou para 
garantir a pertinência do processo de seleção dos textos que são apresen-
tados nesta Coleção.
	 O	volume	3	–	Reflexões teóricas e metodológicas sobre a docência	–	
compreende estudos sobre fundamentos e métodos relacionados à forma-
ção	e	à	prática	docente.	O	volume	4	–	Relatos de Experiências Didáticas 
–	traz	um	rico	quadro	de	experiências	formativas	(inicial	e	continuada)	
para	o	exercício	da	docência.	O	volume	5	–	Materiais didáticos e experi-
ências da prática docente	–	apresenta	diversificado	conjunto	de	recursos	
didáticos para a educação básica. Todos os volumes têm por referência as 
ações desenvolvidas no âmbito do Pibid.
 Este Livro da série é composto por quatro partes, sendo os textos 
aglutinados conforme as grandes áreas de conhecimento: Educação, Ci-
ências Humanas e Sociais, Linguagens, Ciências Naturais e Matemática, 
e destaca, ademais, a relevância de trabalhos interdisciplinares.
	 Abre	as	reflexões	sobre	educação	o	texto	das	autoras	Lilian	Auxilia-
dora	Maciel	Cardoso	e	Filomena	Maria	de	Arruda	Monteiro	–	“Experiên-
cias	significativas	de	formação	na	iniciação	docente”	–	em	que	estas	dis-
cutem narrativas de um grupo de licenciandas e bolsistas Pibid do Curso 
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de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso (Câmpus Cuiabá) 
sobre	o	“significado”	e	o	“ressignificado”	dos	respectivos	processos	for-
mativos. As atividades realizadas pelas estudantes em um curso de exten-
são direcionado para o ensino da Geometria na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental constituem o mote para as autoras 
refletirem	sobre	o	processo	de	formação	para	a	docência.
 No segundo trabalho, “O Pibid e a parceria entre universidade e es-
cola básica: contribuições dos professores supervisores para a aprendi-
zagem da docência”, Talita da Silva Campelo e Giseli Barreto da Cruz 
apresentam, a partir de um estudo de caso cujo foco são as intervenções 
e mediações das professoras supervisoras do Subprojeto Pibid Pedagogia 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, análises sobre a formação 
docente articulada no contexto do Pibid.
 Com o objetivo de discutir a implementação do Pibid na Universi-
dade	Estadual	do	Piauí	(UESPI),	no	terceiro	texto	–	“O	Pibid	na	Univer-
sidade	Estadual	do	Piauí:	conquistas	e	desafios	(2011-2013)”	–	Marcelo	
de Sousa Neto também se vale de um estudo de caso para discutir a legis-
lação que norteia o Pibid. Em seguida, apresenta resultados decorrentes 
das ações desenvolvidas no âmbito do Programa, utilizando como fonte 
os dados registrados nos relatórios de atividades dos subprojetos e no 
acompanhamento institucional. O autor destaca o importante diálogo ge-
rado por meio das ações promovidas pela parceria entre a universidade e 
a escola para promover o “pensar crítico e o fazer transformador”.
 Do Mato Grosso do Sul, temos o escrito “A formação do professor 
de	Geografia	na	rede	estadual	de	ensino	em	Aquidauana/MS:	considera-
ções sobre o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio”, de 
Raphael de Leão Duarte e Vicentina Socorro da Anunciação. Desenvol-
vido	junto	ao	Curso	de	Mestrado	em	Geografia	da	Universidade	Federal	
de Mato Grosso do Sul (Câmpus de Aquidauana), os autores exploram as-
pectos do processo de implementação do Programa Pacto Nacional pelo 
Fortalecimento do Ensino Médio no que se refere à ênfase na formação 
continuada	de	professores	de	Geografia	no	contexto	das	políticas	públicas	
educacionais direcionadas ao ensino médio.
	 No	trabalho	seguinte,	a	partir	da	afirmação	de	que	“a	relação	do	ho-
mem com o meio ambiente e seus desdobramentos apresentam-se como 
questões emergentes no âmbito do ensino básico”, os autores André Luís 
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de Souza Ferreira, Flavia Karolina Pereira Barreto Bettiol, Lenicy Lu-
cas de Miranda Cerqueira e Graciela da Silva Oliveira, em “Educação 
ambiental no ensino de biologia: uma estratégia de mudança”, propõem 
discutir procedimentos didáticos que visam provocar a conscientização 
ambiental	 e	 o	 engajamento	 no	 enfrentamento	 dos	 desafios	 ambientais	
contemporâneos, por meio da educação.
 Em “A trajetória de uma bolsista de iniciação à docência rumo à 
profissão	de	professora	de	Inglês”,	as	autoras	Eladyr	Maria	Norberto	da	
Silva e Paula Tuany Silva Café, do Subprojeto Letras Inglês da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (Câmpus Cuiabá) acedem em que o conhe-
cimento do cenário educacional da escola pública brasileira por meio do 
Pibid auxilia “o professor em formação a minimizar um futuro ‘choque’ 
de realidade ou até mesmo evitar a desistência da carreira docente”. No 
decorrer do texto, podemos apreender as oportunidades oferecidas pelo 
Pibid para promover vivências efetivas na docência da língua inglesa.
 Em seguida, Rosana Amorim, Edson P. Barbosa, Osinéia dos S. Wo-
nAncken, Débora Késya B. C. de Barreto, Gislaine A. M. Zambiasi, bol-
sistas do Subprojeto Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática 
(Câmpus	Sinop	–	UFMT),	no	trabalho	“Monitoria	no	Pibid:	contribuições	
à	sala	de	aula	e	à	construção	da	identidade	profissional”,	apresentam	refle-
xões sobre a atividade de monitoria com base em análises das narrativas e 
reflexões	presentes	nos	portfólios	produzidos	por	bolsistas	do	Subprojeto.	
Os aspectos considerados neste estudo são: o desenvolvimento da moni-
toria em sala de aula; os resultados da monitoria apresentados na escola; 
importância dessa atividade para a formação do bolsista; os benefícios 
para	o	professor	 regente	e,	por	fim,	a	 importância	da	monitoria	para	a	
construção da identidade professor.
 O tema das tecnologias de informação e comunicação na educação 
está presente no trabalho fruto da pesquisa de mestrado de Maria Augusta 
Cellos. Em “O Pibid e a utilização das TIC como possibilidade de forma-
ção para o trabalho docente”, a autora aborda a trajetória de pibidianos 
do	Curso	de	Licenciatura	em	Geografia	da	UFMT	e	o	uso	das	TIC	no	âm-
bito	das	atividades	do	Subprojeto	Pibid	Geografia.	Apoiada	nas	análises	
realizadas, a utilização das TIC é reconhecida como exemplo de recurso 
pedagógico capaz de atrair os estudantes da educação básica e de criar 
novas condições para a construção de conhecimentos.
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 Encerrando a primeira parte do Livro, Felipe de Melo G. Feitosa e 
Júlia	Pinheiro	Côrtes	nos	aproximam	das	especificidades	da	educação	do	
campo com o trabalho “Educação do campo: estética, violência e a for-
mação dos sujeitos”, resultado de uma pesquisa junto ao Subprojeto In-
terdisciplinar da Universidade Federal de Uberlândia, realizada em uma 
escola municipal. A partir da interpretação dos discursos de professores e 
das	características	da	educação	do	campo,	os	autores	identificam	a	ocor-
rência de uma estética dominante na escola e de um discurso de poder, 
ambos	condicionantes	de	uma	forma	específica	de	circulação	dos	poderes	
e das relações sociais presentes na escola.
 Os trabalhos da segunda parte do Livro estão voltados para a área 
de Ciências Humanas e Sociais. Nos três primeiros textos, um originário 
da Universidade Estadual de Londrina e dois da Universidade Federal 
de Mato Grosso, os autores abordam aspectos do ensino da História na 
educação básica. São eles: “A formação de professores de História atra-
vés dos manuais de didática da história”, de Osvaldo Rodrigues Junior 
e Tânia Maria Braga Figueiredo Garcia; “A formação de professores no 
projeto Pibid de História na perspectiva da interculturalidade”, de Mar-
celo Fronza e “Relação teoria e prática na formação de professores de 
História: um exemplo com história local para o ensino médio”, de Márcia 
E. Teté Ramos.
	 O	texto	de	Rodrigues	Jr.	e	Garcia	é	dedicado	à	identificação	das	con-
cepções de formação de professores de História presentes nos manuais de 
didática da História. O trabalho sustenta que a existência desses manuais 
implica a composição do “código disciplinar da História e da Didática da 
História enquanto disciplina responsável por orientar o ensino da Histó-
ria”. Segundo os autores, a apreciação crítica de tais manuais, conjunta-
mente	com	a	análise	de	documentos	oficiais	sobre	educação,	leva	à	assi-
milação de elementos que permitem inferir qual professor de História os 
manuais pretendem formar. Já Marcelo Fronza, utilizando as categorias 
de intersubjetividade e de interculturalidade, se debruça sobre as práticas 
investigativas dos estudantes do Curso de Licenciatura em História da 
UFMT com o objetivo de fornecer aproximações relativas aos critérios 
para a construção de “orientações de sentido temporal” para a formação 
de professores no Estado de Mato Grosso. O trabalho seguinte traz as “re-
flexões	fundamentadoras”	que	subsidiam	a	formação	inicial	de	professo-
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res no Subprojeto Pibid História da Universidade Estadual de Londrina. 
Consoante	tais	reflexões,	Márcia	E.	Teté	Ramos	nos	mostra	que	a	história	
da cidade pode se constituir em um “laboratório” para a construção do 
aprendizado de história.
 No texto seguinte, de Dayane Galdino Brito e Josandra Araújo B. de 
Melo, tendo por base a revisão da literatura sobre a formação de profes-
sores	e	o	ensino	de	Geografia	juntamente	com	as	ações	desenvolvidas	no	
âmbito	do	Subprojeto	Pibid	Geografia	da	Universidade	Estadual	da	Para-
íba, procuram, na articulação entre a teoria e a prática docente, “entender 
como a realidade social pode fazer parte da ação pedagógica e como o 
Programa pode formar docentes para uma atuação com base no contexto 
escolar”. Sobretudo, em “Contribuição do Pibid na formação do professor 
de	geografia	na	contemporaneidade”	encontramos	a	incisiva	afirmação	de	
que o “Pibid é importante para formação de professores, enquanto polí-
tica pública que deve ser aprimorada e expandida [...], transformando-se 
numa política de Estado para a melhoria da qualidade do ensino”.
 Das Ciências Sociais, temos o texto “Condições de trabalho dos pro-
fessores de sociologia”, de Marlene Renck e Marinete Covezzi. As auto-
ras analisam os resultados de uma pesquisa realizada em 2013 sobre as 
condições de trabalho dos professores que ministram a disciplina Socio-
logia no Ensino Médio nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, ambas em 
Mato Grosso. Na pesquisa, de caráter exploratório, discutem diferentes 
aspectos	relacionados	ao	cotidiano	da	docência:	o	perfil	de	professores,	
a formação docente, as condições de trabalho nas escolas e seus recursos 
didáticos, o contrato e a jornada de trabalho em que os professores reali-
zam as atividades diárias.
 Ao considerar questões em torno de ações disciplinadoras no am-
biente escolar, Ricardo Costa Santos e Valéria Filgueiras investigam, em 
“Disciplina, educação e modernidade: um estudo da Escola Major Otávio 
Pitaluga	–	Rondonópolis/MT	(2006	a	2015)”,	as	relações	entre	a	discipli-
na	escolar	e	os	princípios	filosóficos	do	positivismo.	Segundo	os	autores,	
a disciplina e a modernidade fazem parte de um mesmo processo de cons-
trução da identidade nacional; a escola, neste contexto, assume função 
ideológica primordial.
 As temáticas da educação indígena e da cultura afro-brasileira mar-
cam presença em dois trabalhos realizados pelo Pibid UFMT do Câmpus 
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de Cuiabá: “Histórias em quadrinhos e seriados de TV como narrativas 
históricas sobre a questão afro-indígena”, de Jorciane Moreira de Cam-
pos, Suellen Patrícia B. Amorim e Joathan Alves Viana, e “História e cul-
tura	afro-brasileira	no	ensino	médio:	Colégio	Liceu	Cuiabano	–	práticas	
possíveis”, de Rebeca Godoy Silva Moraes de Souza. No primeiro texto, 
os autores se propõem a analisar a questão afro-indígena através de his-
tórias em quadrinhos e seriados de televisão, tendo por mote um projeto 
desenvolvido junto a um grupo de alunos do ensino médio, cujos eixos de 
discussão incidem sobre os temas da discriminação, do racismo, do em-
branquecimento e da religiosidade. No segundo trabalho, fechando a par-
te dedicada às Ciências Humanas e Sociais, a autora apresenta observa-
ções sobre a forma como a temática da cultura etnorracial se desenvolve 
no contexto curricular de uma escola pública de ensino médio da cidade 
de Cuiabá. Entre os resultados apresentados, destaca-se a indicação da 
necessidade de capacitação continuada dos professores da rede estadual 
de ensino no que diz respeito a tais temáticas.
 A terceira parte do Livro está reservada à Área de Linguagens. Abre 
este	segmento	o	 trabalho	de	Themis	Rondão	Barbosa	da	Costa	Silva	–	
“Formação inicial de professores de Língua Inglesa sob uma perspectiva 
crítica: uma possibilidade no Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção	à	Docência	(Pibid)”	–	no	qual	a	autora	apresenta	parte	da	sua	pesqui-
sa de mestrado, realizada junto ao Subprojeto Letras Inglês, do Pibid da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, discutindo interpretações 
sobre as expectativas e as contribuições de licenciandos bolsistas do Pi-
bid.
 No segundo trabalho, também sobre formação docente em língua 
inglesa	–	“Um	oásis	de	escola	em	meio	ao	deserto	da	educação	públi-
ca:	um	estudo	de	caso	de	ensino	e	aprendizagem	de	Inglês”	–	os	autores	
João Pedro Franceschi, Talita Siqueira de Oliveira, Júnior do Nascimento 
Ferreira e Eladyr Maria N. da Silva, todos bolsistas do Subprojeto Letras 
Inglês, Pibid UFMT, apresentam um estudo de caso realizado numa esco-
la pública de Cuiabá com o objetivo de observar seu “contexto escolar”. 
Foram analisados aspectos relacionados ao ambiente escolar (funciona-
mento da instituição, estrutura física e administrativa, materiais didáticos, 
metodologia	de	ensino	de	Inglês	em	sala	de	aula)	e	os	perfis	da	professora	
de Inglês e dos alunos.
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 A Língua Brasileira de Sinais está presente neste volume da Cole-
ção com o trabalho de Claudio Alves Benassi, Anderson Simão Duarte 
e Simone de Jesus Padilha. Em “Relendo e contribuindo com Quadros e 
Karnopp (2004): para uma nova enunciação gramatical da Língua Brasi-
leira de Sinais”, os autores desenvolvem uma análise crítica de elementos 
linguísticos discutidos na obra Língua de sinais brasileira: estudos lin-
guísticos, de Ronice M. de Quadros e Lodenir B. Karnopp. Tal publica-
ção, segundo os autores, “tem se tornando base de fundamentação teórica 
para inúmeras outras pesquisas, devido a sua relevância para a linguística 
da Libras”. Sobretudo, destacamos a contribuição do debate proposto no 
texto para o atual incremento do ensino de Libras em nosso país.
 Para o encerramento da parte dedicada às Linguagens, trazemos uma 
reflexão	do	campo	da	Educação	Física	–	“Grandezas	e	misérias	da	edu-
cação física no ensino médio: um olhar a partir da experiência do Pibid 
da	FEF-UFMT”	–	de	Alexsandro	W.	dos	Santos	Franco,	Leandro	Bar-
bosa da Silva e José Tarcísio Grunennvaldt, na qual os autores, a partir 
das experiências vivenciadas como bolsistas do Pibid, indagam sobre os 
“motivos que levam os alunos à participação, ou não, nas aulas de Educa-
ção Física”. Esta preocupação de fundo alimenta outra, também bastante 
pertinente: “As práticas corporais com as quais os adolescentes e jovens 
do Ensino Médio têm contato nas ruas, jardins e praças devem assumir 
outra interpretação quando submetidas nas escolas como conteúdos nas 
aulas de Educação Física?”.
 A quarta e última parte do Livro comporta estudos da área de Ciên-
cias	Naturais	e	Matemática	e	traz,	ainda,	duas	significativas	entradas	no	
ensino interdisciplinar.
 Do Subprojeto Matemática Pibid UFMT (Câmpus Araguaia), temos 
“Na	confluência	de	rios:	o	Pibid	e	as	(trans)formações	dos	licenciandos”,	
de Wanderleya N. Gonçalves Costa e Admur S. Pamplona. Os autores 
discutem a participação do Pibid na formação inicial do “Educador Mate-
mático”, na perspectiva dos estudantes do Curso de Licenciatura em Ma-
temática, cujos discursos são observados “a partir da metáfora da imersão 
‘batismal’ nas águas de dois rios do Vale do Araguaia e passam a compor 
uma memória coletiva de uma apreensão mais ampla acerca do impacto 
do Programa”.
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	 Nosso	próximo	encontro	é	com	dois	trabalhos	de	perfil	interdiscipli-
nar: “Interdisciplinaridade matemática e língua portuguesa: experiências 
e inovações pedagógicas em Corumbá, MS”, de Elizabeth M. Azevedo 
Bilange e Marcelo Dias de Moura, e “Perspectivas de trabalhos e proje-
tos interdisciplinares em ensino de Ciências e Matemática”, de Débora 
E. Pedrotti Mansilla, Maria Saleti F. D. Ferreira e Edna Lopes Hardoim. 
A ênfase do primeiro texto incide sobre as iniciativas pedagógicas viven-
ciadas pelos membros do Grupo Interdisciplinar Matemática e Língua 
Portuguesa, vinculado aos cursos de graduação de Matemática e de Le-
tras Língua Portuguesa/Inglês (Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, Corumbá), e por componentes do Subprojeto Pibid Interdisciplinar 
Língua	Portuguesa	–	Matemática	da	mesma	Instituição.	No	texto	seguin-
te,	as	autoras	apresentam	uma	reflexão	sobre	a	construção	da	identidade	
docente, entendida ali como tema essencial para os cursos de licenciatura. 
Salientam	que,	nas	“Licenciaturas,	o	desafio	consiste	na	construção	de	
uma	identidade	profissional	na	qual	o	saber	específico,	técnico,	deve	estar	
aliado	ao	saber	pedagógico	de	significar	os	conteúdos	sem	reduzi-los	ou	
simplificá-los	[...]”.
 Fecha este Livro da Coleção o texto “A contribuição do Pibid/FURG 
na formação de professores de Química”, de Suélen Altenhofen, Aline 
Machado Dorneles e Maria do Carmo Galiazzi. O objetivo das autoras 
é investigar as contribuições do Pibid na formação dos licenciandos do 
Subprojeto Química da Universidade Federal do Rio Grande. As discus-
sões sobre a formação docente conduzem, segundo elas, para duas pers-
pectivas sintetizadoras: “a imersão no ambiente escolar e a decisão pela 
licenciatura; o Pibid como espaço de partilha de experiência e aposta no 
diálogo”.
	 Com	entusiasmada	convicção	quanto	à	pertinência	reflexiva	dos	es-
tudos aqui reunidos e à efetiva contribuição do Pibid para o incremento 
da formação docente nos nossos Cursos de Licenciatura, convidamos à 
leitura deste volume da Coleção Saberes e Práticas.

Cuiabá, julho de 2017.

Maria Cristina Theobaldo
Luzia Aparecida Palaro
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EXPERIêNCIA sIgNIFICATIVA dE 
FORmAÇÃO NA INICIAÇÃO 

dOCENTE

Lilian Auxiliadora Maciel Cardoso
Filomena Maria de Arruda Monteiro

INTROduÇÃO 

 Este texto apresenta-se como desdobramento de uma pesquisa nar-
rativa realizada no Programa de Pós-Gradução em Educação (PPGE) da 
Universidade Federal de Mato Grosso, na qual se buscou compreender 
como	o	processo	formativo	foi	significado	e	ressignificado	por	um	grupo	
de licenciandas do curso de Pedagogia, vinculadas ao Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da UFMT. Uma das ati-
vidades desenvolvidas por esse grupo foi um curso de extensão, voltado 
para o ensino da geometria na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino	Fundamental,	a	partir	do	qual	refletiremos,	destacando	alguns	mo-
vimentos realizados no processo de formação docente.
 Em diferentes momentos do processo de iniciação à docência, as co-
laboradoras da pesquisa, pibidianas participantes do primeiro grupo Pibid 
Pedagogia	do	Câmpus	de	Cuiabá,	identificaram	essa	atividade	como	uma	
experiência	significativa	de	formação,	o	que	nos	levou	a	abordá-la	neste	
espaço-tempo.	Para	 tal,	nos	remetemos	às	reflexões	produzidas	em	um	
trabalho anterior1 e na tese de Cardoso (2014), que objetivou responder 
como	o	processo	formativo	foi	significado/ressignificado	por	um	grupo	
de licenciandas bolsistas do Pibid da UFMT.
 No contexto desse Programa a iniciação à docência, enfatiza-se a 
formação inicial para o exercício do magistério, e o entrecruzamento de 
contextos formativos, entre os quais destacamos o acadêmico e o da prá-
tica	profissional,	é	favorecido	ao	possibilitar	a	 inserção	de	aspirantes	a	
1	Apresentado	no	V	Congresso	Internacional	de	Pesquisas	(Auto)Biográficas	–	CIPA,	intitulado	“En-
sino, pesquisa e extensão se entrecruzando na narrativa de uma experiência de iniciação docente”, 
produzido pelas autoras deste texto, juntamente com a colaboradora do Pibid que participou do curso 
de extensão em foco.
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docentes	na	escola,	para	vivenciar	experiências	profissionais	durante	sua	
formação inicial, contando com o apoio de colegas, de professores ex-
perientes,	das	 instituições	 formadoras	 (universidades	e	escolas),	enfim,	
com	apoio	financeiro	e	pedagógico.	Pretende-se,	dessa	forma,	promover	
a transição do lugar de estudante para o de docente, de maneira menos 
traumática, pois,

... ao assumir o lugar de mestre, exercitando de maneira compartilhada o ofício de 
ensinar, saberes de natureza diversa daqueles que se aprende como aluno de curso 
de	graduação	podem	ser	aprendidos,	teorias	e	práticas	significadas	e	re-significa-
das na complexa e dinâmica relação entre os indivíduos e os coletivos em que se 
implicam. Esse envolvimento das licenciandas com o trabalho docente ‘na’ e ‘da’ 
escola de ensino básico possibilita a ampliação da compreensão da docência para 
além da sala de aula (CARDOSO; MONTEIRO, 2012, p. 11).

	 Nos	limites	deste	estudo,	trazemos	para	discussão	e	reflexão	os	da-
dos coletados a partir de narrativas produzidas sobre as vivências pos-
sibilitadas pelo curso de extensão promovido pelo Pibid, envolvendo as 
bolsistas, professores e alunos da Escola Municipal de Ensino Básico Ma-
ximiano Arcanjo da Cruz2, parceira no processo de iniciação à docência 
do	grupo	em	questão,	que	era	constituído	somente	por	mulheres	–	uma	
coordenadora de área, uma supervisora e dez estudantes de Licenciatura 
em Pedagogia, entre as quais nove colaboraram na pesquisa e são aqui 
identificadas	pelos	seus	próprios	nomes,	para	o	reconhecimento	da	auto-
ria, com a permissão delas, ou simplesmente como bolsistas. 
 Para Clandinin e Connelly (1995, p. 11), “[...] o estudo das narrati-
vas são estudos da forma como os sujeitos experimentam o mundo”. Nes-
se sentido, apresentamos a perspectiva de bolsistas Pibid, que assumem 
a condição de sujeito, e narram a sua compreensão da experiência vivida 
e seus processos de formação docente. De acordo com Isaia e Bolzan 
(2011, p. 193), 

[...] de modo geral, os professores desconhecem os processos pelos quais passam, 
o que pode impedir um olhar compreensivo sobre suas concepções e que os leva, 
na	maioria	das	vezes,	a	refletir	apenas	sobre	a	aprendizagem	de	seus	alunos	e	não	
sobre a própria aprendizagem.

2 Localizada na região sul de Cuiabá, distante aproximadamente 15 km do centro da cidade, ela atende 
alunos da Educação infantil (4 e 5 anos) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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 Tendo como princípio e base de sustentação a articulação e colabo-
ração entre instituições/sujeitos dos diferentes níveis de ensino em prol 
da melhoria da educação, a formação de professores proposta no Pibid re-
mete-nos à ideia de que o docente não se constitui no isolamento, mas na 
interação com os pares, em comunidades de aprendizagem (MIZUKAMI, 
2002), em que todos aprendem juntos. Nesse sentido, tal proposta vai ao 
encontro da concepção de formação como um processo contínuo de de-
senvolvimento que abrange múltiplas dimensões, como defende Marcelo 
Garcia (1999).
 A ideia do Programa é que Instituições Federais de Educação Supe-
rior e Instituições das Redes Municipais e Estaduais de Educação Básica 
se articulem, de maneira integrada e colaborativa, em prol da melhoria 
do ensino. Direcionado no sentido da superação da ruptura entre os di-
ferentes níveis de ensino, entre acadêmicos, formadores de professores 
e professores do ensino básico, o Pibid tem em vista unir secretarias de 
educação e universidades a favor da melhoria do ensino nas escolas pú-
blicas brasileiras, tendo como diferencial em relação a outras políticas 
de formação o fato de permitir maior interação entre os diversos atores 
sociais ligados à educação pública (CARDOSO; MONTEIRO, 2012).
 Cabe registrar que colaboração supõe decisão conjunta, requer tem-
po,	negociação	cuidadosa,	confiança	e	comunicação	eficaz	(DAY,	2005),	
tornando-se, universidades e escolas, aprendizes nesse campo que procu-
ra	reforçar	o	diálogo	profissional.	O	trabalho	colaborativo	ainda	se	apre-
senta	como	um	desafio	para	as	instituições	e	profissionais	da	educação.	
Com	estrutura,	organização,	diretrizes	legais,	finalidades	e	culturas	espe-
cíficas,	a	articulação	e	colaboração	efetivadas	serão	construídas	coletiva-
mente.	Em	tais	condições,	essa	construção	pressupõe	conflitos	de	ordens	
diversas (políticos, econômicos, éticos, metodológicos, teórico-práticos e 
outros), negociações que podem resultar em colaboração limitada, restri-
ta ao aspecto econômico, o que não é o ideal, ou numa colaboração mais 
ampla.
 Embora, enquanto política de governo, exista um direcionamento 
comum aos projetos institucionais que integram o Pibid, nas diferentes 
áreas de iniciação e dentro da mesma área e projeto institucional, as estra-
tégias formativas podem variar, ou seja, dentro de uma mesma instituição 
ele	constitui	contextos	específicos	de	formação.	
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 Considerando a complexidade do processo formativo e do desen-
volvimento humano, que implica uma multiplicidade de inter-relações, 
dimensões e contextos, as narrativas aqui focalizadas se remetem a outros 
contextos formativos e não somente ao Pibid. Na iniciação à docência 
dessas bolsistas, a produção de narrativas foi tomada como instrumen-
to pedagógico, por entendermos que, oportunizando espaços de narração 
das	próprias	experiências,	incitamos	processos	de	reflexão	que,	a	nosso	
ver,	são	indispensáveis	à	aprendizagem	e	desenvolvimento	profissional.	

umA EsTRATégIA FORmATIVA NO PIbId PEdAgOgIA: O 
CuRsO dE EXTENsÃO

 A importância do apoio a professores iniciantes3 é uma questão con-
sensual no campo da formação de professores, assim como a necessidade 
de desenvolver habilidades para adquirir novo conhecimento, entre as 
quais	incluímos	a	habilidade	para	refletir.	
 Como foi destacado por Alarcão (1996), cabe ao formador a fun-
ção de facilitar a aprendizagem e, nesse sentido, escolher as estratégias 
formativas que considere mais adequadas ao contexto formativo em que 
atua. 
 A atividade de extensão em foco foi proposta e desenvolvida com o 
grupo Pibid, tendo em vista promover aprendizagens por meio do exer-
cício	da	reflexão	–	sobre	a	experiência	e	a	partir	da	experiência	–,	a	ne-
cessidade de a universidade criar espaços que possibilitem o acesso a 
instrumentos teóricos e operatórios para apoiar a prática dos professores 
da escola básica, e considerando que “a formação inicial e continuada de 
professores deve ocorrer de forma estreitamente articulada, considerando 
o contexto, a escola, o professor e suas necessidades” (COSTA; OLIVEI-
RA, 2007, p. 42).
 Concebido a partir do diagnóstico das necessidades da escola par-
ceira, das orientações e encaminhamentos propostos a essa pela assesso-
ria pedagógica com base no resultado da avaliação diagnóstica realizada 
pela Secretaria Municipal de Educação, o curso de extensão “O desenvol-

3 Alguns estudos sobre professores iniciantes utilizam o termo “pré-iniciantes” quando se referem às 
primeiras experiências de licenciandos vivenciadas no espaço escolar. Aqui não fazemos essa distin-
ção.
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vimento do pensamento geométrico” envolveu, além das integrantes do 
grupo Pibid Pedagogia, professores que naquele momento atuavam em 
turmas de Educação Infantil, 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental nessa 
escola e uma professora do Instituto de Educação/UFMT, que desenvolve 
pesquisa e atua na área de Educação Matemática, a qual passou a partici-
par do Pibid como colaboradora voluntária. 
 As bolsistas Pibid que, durante a formação inicial no curso de Pe-
dagogia, haviam participado de curso de extensão com o mesmo foco 
deste, desenvolvido na iniciação docente no primeiro semestre de 2011, 
participaram no seu planejamento e execução. Esta abrangeu professores 
do Ensino Superior e da escola parceria, bolsistas Pibid e alunos da Edu-
cação Infantil e do Ensino Fundamental, uma vez que teve como ponto 
de partida e de chegada a prática pedagógica efetivada naquela instituição 
escolar, buscando articular ensino, pesquisa e extensão. 
 Esse curso compreendeu quatro encontros presenciais com todos os 
cursistas	–	dois	na	escola	parceira	e	dois	na	UFMT	–	aplicação	de	ques-
tionário para uma pesquisa sobre o processo de escolarização, concep-
ções e práticas dos participantes no ensino de Geometria. Os resultados 
dessa pesquisa junto aos professores subsidiou o planejamento/desenvol-
vimento do curso e evidenciou duas situações problemáticas: a falta de 
domínio	do	conteúdo	específico	de	geometria,	para	Educação	Infantil	e	
anos iniciais do Ensino Fundamental, e a insegurança para desenvolver 
os conceitos de geometria. 
 Realizamos estudo e discussão de referenciais teóricos e metodoló-
gicos, desenvolvemos atividades com jogos, brincadeiras, atividades de 
montar e desmontar, apresentação e discussão de atividades de ensino. 
Depois, em duplas ou trios, os cursistas planejaram e desenvolveram ati-
vidades com seus alunos, voltadas ao desenvolvimento do pensamento 
geométrico, e apresentaram o trabalho realizado para discussão coletiva 
nos	encontros	presenciais.	Ao	final,	foi	solicitado	aos	participantes	rela-
tório	reflexivo	sobre	o	curso.	Remetamo-nos	a	eles.	

O curso contribuiu na construção de conhecimentos, que na verdade eram ele-
mentares, mas que eu não os tinha, como por exemplo, a diferença entre um 
sólido	e	uma	figura	plana,	bem	como	suas	características,	além	de	me	propor	a	
oportunidade de colocar estes conhecimentos em prática tanto como estudante 
(oficinas	realizadas	nos	encontros)	quanto	como	professora	(aulas	desenvolvidas	
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na escola). O desenvolvimento destas aulas não se deu de maneira tranquila para 
mim, ainda estou insegura quanto a prática e ao conteúdo. Na aula de conteúdo 
de formas geométricas, recuei e deixei que as colegas continuassem, pois quando 
ainda não temos segurança do conteúdo que estamos ensinando, surgem dúvidas 
e contradições que é preciso retomar para haver real compreensão (Excerto rela-
tório de Marli).

	 A	leitura	dos	relatórios	indica	que	esse	curso	significou	para	as	bol-
sitas	Pibid	oportunidade	de	aprender	ou	rever	conhecimentos	específicos	
relacionados à geometria, necessários ao exercício da docência na Edu-
cação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso também foi 
evidenciado no portfólio4 das bolsistas, bem como a aprendizagem de 
conhecimentos pedagógicos para o ensino de geometria.

Conheci melhor as várias possibilidades de explorar o geoplano quando fomos 
para a escola desenvolver aulas do curso de geometria oferecido pelo Pibid. [...] 
O que chamou mais minha atenção foi a importância da utilização da malha pon-
tilhada	juntamente	com	o	geoplano,	pois	assim	o	aluno	faz	relações	entre	as	figu-
ras, compara características, desenvolve noções de espaço, entre outras vantagens 
deste instrumento (Excerto Portfólio Lilian F.).

O	curso	de	geometria	foi	um	dos	mais,	mais	desafiantes	para	mim,	pois	ainda	não	
havia estudado geometria, e neste curso tive a oportunidade de conhecer os fun-
damentos da geometria e o como ensiná-la nos anos inicias. Além de adquirir co-
nhecimento, senti uma satisfação pessoal, um privilégio, pois, como já sabemos 
a carga horária da disciplina de matemática do curso de pedagogia não comporta 
todos	os	conteúdos	necessários,	e	o	de	geometria	é	um	dos	que	ficam	de	fora.	[...]	
Folheando alguns livros de matemática, vi que neles estão contidos os conteú-
dos de geometria, mas nem sempre o professor está preparado para explicá-los 
ao	aluno.	Um	dos	professores	que	fizeram	o	curso	conosco	relatou	que	“ele	não	
havia estudado geometria no ensino básico, não estudou no curso de formação 
de professores, como ele iria ensinar para o aluno algo que ele nunca estudou? 
[...] concluiu, quando a gente não sabe a gente não ensina”. Então este curso veio 
como um socorro aos professores e a mim, futura professora. De agora em diante 
não podemos (nós que participamos do curso) não ensinar geometria porque não 
sabemos	como	ensinar	(o	que	não	significa	que	já	adquirimos	todo	conhecimen-
to necessário, precisamos continuar estudando e buscando mais conhecimentos) 
(Excerto portfólio Marli).

Este curso me fez ver a matemática com outros olhos e entender que ela não é 
um bicho de sete cabeças como me apresentaram em todo meu período de esco-

4	O	portfólio	é	outra	atividade	realizada	pelo	grupo	durante	a	iniciação	docente,	proposto	com	a	fina-
lidade	de	promover	a	prática	reflexiva.
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larização. Vi que o professor não deve se acomodar e repassar os conteúdos de 
matemática da mesma forma que aprendeu, mas que pode inovar. [...] pude apren-
der tanto na teoria quanto na prática, [...] a incerteza e a insegurança estiveram 
presentes [...] porém pude recorrer às orientações da professora colaboradora para 
esclarecimentos e correção de alguns equívocos no planejamento. Em um desses, 
queríamos ensinar muitos conceitos em apenas uma aula, foi então que fomos 
orientados a rever e procurar reorganizar nossos objetivos. [...] As aulas que tive 
oportunidade de ministrar foram gravadas, e ao término de cada uma fazia-se um 
relatório	da	aula	dada,	esses	recursos	me	possibilitaram	fazer	uma	reflexão	auto-
crítica ... (Excerto portfólio Sirlene).

O Curso de Extensão em Geometria ajudou-me a compreender as principais ca-
racterísticas	das	figuras	planas	e	sólidas	geométricas.	Da	forma	que	foi	ministrado	
o curso, articulando teoria e prática, nos possibilitou compreender como desen-
volver ou trabalhar a geometria com alunos da Educação Infantil à Educação 
Básica de maneira prazerosa (Excerto portfólio Izaura).

 De modo geral, os relatos feitos indicam que as participantes tinham 
pouco domínio do conhecimento geométrico e que o movimento teórico
-prático	proposto	e	efetivado	foi	fundamental	para	a	identificação	de	seus	
limites,	para	o	aprendizado	de	conteúdos	específicos	da	matéria,	de	co-
nhecimentos pedagógicos e de “teorias de ensino-em-contexto” (SCHO-
ENFELD	apud	MIZUKAMI,	2002,	p.	62)	–	 relacionadas	ao	“como”	e	
aos “porquês” de os professores fazerem o que fazem.
 Entendemos que não há dúvidas quanto à necessidade e importância 
de ensinar Geometria na escola, por “fazer parte de um patrimônio cul-
tural determinante na organização da sociedade” (BASTOS, 1999 apud 
PASSOS; REALI, 2005, p. 21). Contudo, durante muito tempo, ela foi 
relegada a segundo plano nas aulas de matemática, e muitos professores 
em exercício não tiveram em sua trajetória escolar oportunidade de cons-
truir os conceitos geométricos. Além disso, como foi assinalado no relato 
de Marli, o currículo do curso de Pedagogia nem sempre oportuniza dis-
cussões sobre os processos de ensino e aprendizagem da Geometria. As 
memórias dos professores apontam que a vivência do ensino de geome-
tria,	quando	ocorre,	tem	como	foco	a	identificação/nomeação	das	formas	
geométricas. 
 O fato de mais da metade dos professores da escola parceira não 
responderem quando foram questionados sobre “o que” ensinavam em 
geometria a seus alunos e “como” o faziam é, para nós, um indício de que 
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esse conteúdo não era ensinado por aqueles docentes. Segundo Andrade 
e Nacarato (2004, p. 69), “[...] as pesquisas continuam apontando o fato 
de que a geometria ainda está bastante ausente das salas de aula, princi-
palmente na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental”.
 Considerando essa realidade, o curso de extensão proposto como 
parte das atividades do Pibid 

[...]	foi	organizado	a	partir	de	um	compromisso	explícito	com	a	reflexão,	fomen-
tada especialmente pela necessidade de propor, executar e socializar uma experi-
ência vivenciada em situação real de ensino de conteúdo de geometria, que pos-
sibilitou a troca de experiências; a problematização das práticas  pedagógicas 
vivenciadas como alunos(as) e como professores(as);  o conhecimento de ou-
tras possibilidades de abordagem do conteúdo matemático, integrando áreas, de 
aprendizagem no mundo em que vivemos, pela interação (CARDOSO; PALMA; 
MONTEIRO, 2012, p. 5).

 Costa e Oliveira (2007, p. 36) destacaram, em estudo realizado so-
bre	a	iniciação	na	docência,	a	importância	de	“oportunizar	a	reflexão	so-
bre a prática como espaço de produção de novos conhecimentos”. Num 
movimento que “pressupõe aceitação e negação de modelos, o confronto 
de	ideias	e	teorias”,	o	processo	de	reflexão	sobre	a	prática	“contribui	para	
o	desenvolvimento	profissional	do	professor	e	para	o	processo	de	ensino	
e aprendizagem”. 
 Interessante retomar aqui o que foi assinalado por Patrícia, uma das 
bolsistas que integrou a equipe executora como ministrante do curso. 

Eu tive oportunidade de estar fazendo novamente [o curso], mas foi como se 
estivesse	 fazendo	a	primeira	vez.	Digo	a	primeira	vez	por	ficar	cada	vez	mais	
motivada a aprender, e foi interessante ver como uma mesma discussão pode ser 
ressignificada	 de	maneira	 bastante	 diferente.	 Isso	 se	 deve	 principalmente	 pelo	
curso ter sido ofertado a professores que estão atuando e que trazem experiências 
e relatos que ajudam a problematizar questões que aparecem no cotidiano escolar, 
que para nós enquanto acadêmicas ainda não temos uma visão mais ampla. [...] 
Esses	momentos	de	reflexão	e	de	discussão	em	conjunto	ajudam	muito,	pois	nos	
permite pensar em uma problemática de outra maneira, [...]. A troca de experi-
ência	e	o	movimento	de	planejar,	aplicar	e	refletir	foi	sem	dúvida	muito	positivo	
(Excerto do relatório de Patrícia).

	 Ao	destacar	a	importância	da	reflexão	e	do	coletivo	em	seu	proces-
so formativo, a bolsista expressa sua crença na intersubjetividade como 
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elemento	formador,	pois	seja	para	negar,	seja	para	reafirmar	ideias,	con-
vicções, a interação com os pares é para ela necessária. A motivação para 
aprender referida por Patrícia é, para os docentes em geral, necessária, 
pois cabe a eles desenvolver nos alunos a disposição para aprender, mas, 
para isso, ele próprio precisa senti-la e demonstrá-la.
 De acordo com Day (2005, p. 10), “a motivação é o fator mais críti-
co da aprendizagem”, pois estar motivado a aprender e manter essa mo-
tivação é necessário para converter-se em aprendiz constante. Há fatores 
que a estimulam e fatores que a fazem esmorecer. A experiência cotidiana 
de ensino e o contexto de trabalho dos professores (normas, condições de 
trabalho)	são	alguns	dos	fatores	que	influenciam	nesse	sentido.	Manter	
a motivação para participar de formas mais exigentes de aprendizagem 
e	avaliação	da	própria	prática	–	que	exige	explicitar	premissas	 tácitas,	
questioná-las,	desafiá-las	–	requer	trabalhar	em	grupo,	criar	redes	e	esta-
belecer colaborações, transformar as escolas em comunidades de apren-
dizagem	(DAY,	2005).
 Izaura também considerou a socialização das experiências nos en-
contros um fator importante para sua aprendizagem. Ela comparou este 
curso	ao	que	fizera	anteriormente,	e	destacou:

fiz	no	período	noturno,	meu	aprendizado	foi	menor	que	este	que	participei	como	
ministrante realizado aos sábados porque [no curso noturno] o cansaço do dia 
dificulta	nossa	concentração,	consequentemente	diminui	a	nossa	aprendizagem	
(Excerto do relatório de Izaura). 

 Dessa forma, evidencia um aspecto do contexto que interfere nas 
condições para aprender e destaca que nem sempre temos as condições 
ideais; portanto, os processos precisam ser contextualizados. Além disso, 
manifesta a sua crença de que o ensino noturno, geralmente destinado 
à classe trabalhadora, é menos produtivo quando se trata de promover 
aprendizagens. 
 Anne destacou em seu relatório a necessidade de clareza conceitual 
para	o	êxito	na	docência.	Ela	afirma:	

No primeiro curso participei como expectadora e o sentimento era de aluna, algo 
mais direcionado para a minha aprendizagem, não havia preocupação de me fa-
zer entender pelos outros, era apenas assistir e realizar as tarefas pedidas. No 
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segundo	curso	o	sentimento	modificou-se,	pois	de	mera	expectadora	passei	a	ser	
ministrante e como tal, precisava dominar o conteúdo que iria apresentar [...]. Os 
dois cursos tiveram dinâmicas diferentes, na primeira assistíamos a aula e reali-
závamos as tarefas em casa, na segunda assistíamos as explicações da professora, 
planejávamos	uma	aula	com	o	conteúdo	explicado,	executávamos	e	refletíamos	
sobre	os	resultados	para,	finalmente,	socializar	com	o	grupo.	Este	movimento	foi	
muito interessante, pois me fez pensar sobre os objetivos das atividades e se eles 
foram alcançados, assim como me fez estudar mais profundamente sobre os con-
ceitos, reforçando minha aprendizagem (Excerto do relatório de Anne).

 Por um lado, evidencia uma teoria implícita pautada na epistemo-
logia empirista, com uma atitude passiva de expectadora: a crença na 
aprendizagem	por	meio	da	reprodução	–	assiste	e	replica	a	ação.	Por	ou-
tro lado, reconhece que, nas experiências vividas, o lugar que ocupava no 
processo lhe possibilitava uma visão diferenciada, requeria conhecimen-
tos,	processos	mentais	distintos.	Ela	finaliza	indicando	alguns	caminhos	
que o movimento desse curso lhe possibilitou

[...] pensar atividades diferenciadas que fazem os alunos se envolverem e se con-
centrarem naquilo que estão realizando, proporcionou-me pensar matemática de 
forma diferente da que eu aprendi no Ensino Fundamental, mas principalmente, 
proporcionou-me  pensar sobre a importância do professor ter domínio dos con-
ceitos,	pois	sem	ele	fica	difícil	[por	exemplo]	explorar	as	propriedades,	as	carac-
terísticas,	as	transformações	e	as	relações	entre	as	figuras	[geométricas]	(Excerto	
do relatório de Anne).

 Ao se inserirem na escola para exercitar a docência na condição de 
ministrantes do curso de extensão, outras aprendizagens entram em cena: 
a de ter de planejar, desenvolver e avaliar atividades de ensino envolven-
do conceitos geométricos. Na mudança do lugar de alunas a alunas-pro-
fessoras,	emergiram	conflitos,	dúvidas,	tomada	de	consciência	sobre	os	
conhecimentos necessários ao exercício da docência, movimentos cons-
tituintes da aprendizagem da docência (CARDOSO; PALMA; MONTEI-
RO, 2012).
 Parece que, numa tentativa de capturar o movimento, os processos 
internos	que	realizou	na	transição	de	uma	posição	à	outra	–	de	aluna	cur-
sista	à	cursista	ministrante,	no	relatório	final,	Lilian	F.	fez	uma	incursão	
em suas experiências formativas buscando estabelecer relações entre es-
sas. Ela indica ter vivenciado na graduação momentos de debate sobre 
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o ensino da matemática e de tentativas de aproximação da realidade por 
parte dos seus formadores. Em seu relato declarou: “nunca fui ótima alu-
na	em	matemática,	mas	fiquei	muito	feliz	em	poder	ajudar	colegas	que	
tinham	tanta	dificuldade”.	Relembrando	experiências	vividas	no	período	
de escolarização básica, indica que era complicado aprender geometria, 
quando o ensino apoiava-se só nos livros. E associa algumas de suas di-
ficuldades	a	essa	prática,	bem	como	ao	fato	de	ter	desenvolvido	o	pensa-
mento geométrico tardiamente.
 Para Lilian F., o curso promovido pelo Pibid possibilitou muitas 
aprendizagens	que	se	refletirão	nas	suas	práticas	docentes	futuras,	uma	
vez que o pensamento e a ação dos professores resultam da interação 
entre	as	experiências	vividas,	a	fase	de	desenvolvimento	profissional	em	
que	 se	 encontram,	 os	 cenários	 e	 contextos	 nos	 quais	 trabalham	 (DAY,	
2005).	Nas	 reflexões	apresentadas	no	 relatório,	ela	 identifica	a	“desen-
voltura para ensinar” e os “estudos e domínio dos conteúdos” como as-
pectos em que ainda precisava avançar. Assumindo uma postura crítica, 
destaca que vários bolsistas e professores “não tinham conhecimento de 
como o Referencial Curricular para a Educação Infantil e os Parâmetros 
Curriculares orientam esse assunto”, referindo-se ao ensino da geometria, 
e acrescenta que “vários professores utilizam dobraduras e Tangram em 
suas aulas mas [estes] não são abordados na perspectiva do ensino da geo-
metria”.	Um	dos	pontos	mais	significativos	desse	curso	para	essa	Bolsista	
foi o retorno à prática pela narrativa da prática, contribuindo, assim, na 
formação contínua dos professores participantes, sensibilizando-os para 
a riqueza da troca de experiências. 
	 Os	relatos	das	bolsistas	vão	ao	encontro	do	que	afirmam	Grossman,	
Wilson e Shulman (2005, p. 13): “aprender a ensinar deve ser conceitu-
ado como aprender mais acerca da matéria e aprender como comunicar 
esse conhecimento efetivamente a muitas classes de estudantes”. Para 
estes autores, essa comunicação implica transformação no conhecimento 
da matéria, o que vai requer, além de conhecimento substantivo e sin-
tático, conhecimento dos aprendizes e da aprendizagem, do currículo e 
do	 contexto,	 dos	fins	 e	 dos	 objetivos	 da	 ação	 didática.	Os	 professores	
constroem representações didáticas do conteúdo para ensiná-los. Nessa 
direção, Roldão (2007, p. 100) destaca a “ação transformativa” do co-
nhecimento	profissional	docente	e	afirma	que	a	capacidade	de	agregação	
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de	um	conjunto	de	componentes	do	conhecimento	profissional	(tomando	
com referentes as categorias shulmianas) vai além da apropriação prévia 
em profundidade desses.
 Dentre as bolsistas que participaram como alunas-cursistas, Celina 
foi uma das que ressaltou no relatório a metodologia adotada, pois lhe 
possibilitou “compreender conteúdos que não havia assimilado em anos 
de estudo. [...] aprendemos não só com os resultados positivos, mas com 
exemplos do que não deu certo socializados por colegas ou pela profes-
sora”. Ela percebeu que compartilhava com os professores da escola par-
ceira	dificuldades	em	relação	à	compreensão	de	alguns	conceitos.	
 À medida que os participantes apresentavam as escolhas feitas no 
ensino da geometria naquele contexto escolar, considerando as interações 
em sala de aula, o como, o para que e o porquê planejaram e executaram 
uma determinada atividade, foi possível ter acesso a teorias de ensino 
contextualizadas. A utilização de vídeos nas apresentações permitiram 
observar as interações, as tomadas de decisão em ação e discuti-las no 
grupo. Para Celina, o curso mostrou, por exemplo, que a tecnologia pode 
ser utilizada como “suporte para a compreensão do conteúdo”, mas não 
substitui o professor. Com o saldo da experiência vivida, projeta-se no fu-
turo,	assumindo	a	docência,	e	afirma:	“aprendemos	de	maneira	prazerosa	
e procurarei colocar esta metodologia em prática”. 
 Embora a bolsista tenha indicado não apenas que essa atividade de 
extensão tenha correspondido “às suas expectativas, sendo um dos aspec-
tos relevantes a metodologia adotada”, mas também que, além do estu-
do de textos, incluiu “atividades de ensino de geometria com os alunos” 
e a socialização dessas para discussão coletiva, ela não inseriu nenhum 
registro dessa atividade em seu portfólio. Para nós, isso deve-se ao fato 
de seu grande interesse ser o ensino de leitura e escrita, e não a educação 
matemática. Mas também é um indicativo de que outras atividades da 
iniciação	docente	foram	para	ela	mais	significativas	na	construção	do	seu	
percurso formativo.
 As pesquisas no campo da educação matemática (SERRAZINA, 
2002; ANDRADE; NACARATO, 2004) têm demonstrado que o pouco 
conhecimento matemático adquirido colabora para que muitos alunos, 
futuros professores, estabeleçam uma relação de “distanciamento” no to-
cante à Matemática, gerando uma visão distorcida da matéria, como a 



34

metáfora utilizada por Sirlene, do “bicho de sete cabeças”, e fortalecendo 
crenças negativas em relação ao seu processo de ensino e da aprendiza-
gem. 
 Como fora destacado no relato de Marli, foi o Pibid que lhe oportu-
nizou	estudar	geometria.	Assim,	relacionou	as	dificuldades	sentidas	nas	
diferentes etapas do curso (estudos, planejamento e prática de ensino) ao 
fato	de	não	ter	construído	um	pensamento	geométrico.	Ela	identificou	la-
cunas, em sua formação básica, que esse curso contribuiu para minimizar, 
oportunizando o contato com conhecimentos elementares, mas até então 
ausentes em seu currículo. Serrazina (2002), em relação ao ensino da ma-
temática, destaca que o professor deve “sentir-se à vontade” com o con-
teúdo que vai ensinar, neste caso, a geometria. Não é o que demonstrou 
Marli ao assumir a posição de docente, pois ainda não tinha o necessário 
domínio do conteúdo.
 Assim, os momentos em que ela assumiu o lugar de professora fo-
ram marcados pela tensão e insegurança, comuns em iniciantes na do-
cência, mas, no seu caso, agravados pela consciência de que lhe faltava 
domínio do conteúdo a ser ensinado. Ao destacar que “quando ainda não 
temos segurança do conteúdo que estamos ensinando, surgem dúvidas e 
contradições”, ela não admite a possibilidade de um professor que domi-
na o conteúdo a ser ensinado poder protagonizar uma prática pedagógica 
contraditória, como se o domínio do conteúdo bastasse e não houvesse 
outros elementos interferindo nas práticas docentes.
 Marli conclui seu relatório destacando também como contribuição 
do curso a visualização de possibilidades e da necessidade de se trabalhar 
“desde	a	Educação	Infantil	o	conhecimento	geométrico”.	E	afirma	que	
“nossas crianças estão aptas a aprender, só basta nós oferecermos a elas 
boas aulas, com conteúdos bem ministrados”. Essa ideia parece apoiada 
na crença do professor transmissor de conhecimento e no ensino centrado 
no professor. 
 Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação In-
fantil –	RCNEI	(BRASIL,	1998),	o	ensino	e	as	aprendizagens	nessa	fase	
escolar são em relação à estruturação do espaço, pois é na sua explora-
ção que a criança gradativamente analisa os objetos, formas, dimensões e 
organiza mentalmente seus deslocamentos, possibilitando representá-los 
por meio do desenho. Esse e os demais documentos norteadores das práti-
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cas docentes enfatizaram a importância desse trabalho, bem como os con-
teúdos que devem ser desenvolvidos no ensino da geometria na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
 Natasha evidenciou a relação positiva que sempre teve com a mate-
mática,	afirmando	seu	interesse	pela	disciplina	e	as	muitas	experiências	
positivas.	Esse	curso	foi	por	ela	significado	como	oportunidade	de	apren-
der mais. Revela que não conhecia o Tangram e que foi muito interessan-
te poder manusear vários materiais didáticos, no exercício teórico-prático 
com alunos da escola parceira. Das aprendizagens resultantes das expe-
riências vividas nesse curso ela destaca: “aprendi diferentes maneiras de 
abordarmos alguns assuntos relativos à matemática em sala de aula”; cita 
como exemplo o ensino integrando linguagem e geometria, como foi tra-
balhado e apresentado por um dos grupos, chamando a atenção para a im-
portância da partilha de experiências; também destaca a importância de 
“trabalhar as formas partindo do cotidiano dos alunos”, que ela aprendeu 
fazendo. 
 Essa bolsista reconheceu a necessidade de transformar o conheci-
mento da matéria em conhecimento ensinável, indicando que o professor 
precisa reelaborar, produzir um conhecimento que é de âmbito pedagó-
gico, quando lembra que sentiu um pouco de receio na atividade que 
trabalhou com sólidos geométricos com as crianças: “Sabia o conteúdo, 
conhecia	todas	as	figuras	e	suas	principais	características,	mas	pensar	em	
explicar isso aos alunos me deixou com medo”. Ela também destacou o 
apoio das colegas e da professora nos momentos de dúvida.
 Apesar do sentido formativo atribuído pelas bolsistas a esse curso, 
tendo em vista as possibilidades de aprender que ele criou, a mudança em 
suas	práticas	profissionais	vai	depender	de	vários	fatores,	pois	o	impacto	
dos cursos de formação é mediado por diferentes variáveis (idade, sexo, 
crenças, capacidades, classe social, raça, preconceitos etc.). Contudo, rei-
teramos que 

as	experiências	vivenciadas	nesse	curso	tiveram	significado	positivo	para	o	grupo	
pelo fato de propiciar: um maior conhecimento geral da matemática, um conhe-
cimento substantivo do conteúdo geometria (modelos de explicação usados para 
dar	 sentido	ao	conteúdo)	e	a	 identificação	de	alguns	componentes	do	conheci-
mento	didático	da	matemática	-	crenças,	atitudes	e	sentimentos	que	influenciam	
a seleção e o como ensinam a matemática excluindo a geometria ou abordando-a 



36

de	maneira	superficial.	À	sua	maneira,	cada	uma	reconheceu	a	centralidade	do	co-
nhecimento do conteúdo para o ensino e as consequências da falta dele, a respon-
sabilidade que têm em continuar aprendendo acerca da matéria que vão ensinar 
(CARDOSO; PALMA; MONTEIRO, 2012, p. 11).

 Vale lembrar que o conhecimento da matéria possui várias dimen-
sões,	entre	as	quais	podemos	destacar	aquelas	identificadas	por	Grossman,	
Wilson e Shulman (2005): o conhecimento substantivo, o conhecimento 
do conteúdo, o conhecimento sintático (relacionado ao estatuto para pro-
dução e incorporação de novos conhecimentos na área) e as crenças rela-
cionadas à matéria. 
 Cabe destacar, ainda, que, embora bastante discutido, com base em 
Grossman, Wilson e Shulman (2005), o conceito de conhecimento do 
conteúdo não é tão claro quanto parece. Isso nos leva a registrar que ele 
refere-se a informações objetivas, à organização de princípios e conceitos 
centrais, mas também à compreensão de inter-relações e ao estabeleci-
mento de relações com outros conhecimentos que os professores pos-
suem. 
	 Nos	relatos	das	bolsistas,	identificamos	a	crença	de	que	os	conheci-
mentos geométricos são de difícil acesso, tendo em vista a ausência do 
estudo da geometria, ou a pouca ênfase nesta área da matemática, tanto 
no ensino básico, quanto na formação inicial e continuada, como revelou 
o diagnóstico realizado por Nakazawa, Fonseca e Palma (2011). Aquelas 
que estudaram geometria na escolarização básica, em geral, relataram 
que tiveram um ensino livresco, baseado na memorização e distanciado 
da realidade; assim, não desenvolveram o pensamento geométrico e re-
produzem, ao ensinar, as práticas que vivenciaram no passado. 
 Não podemos deixar de mencionar o que foi apontado por Lilian F. 
e Marli quanto aos cursos de formação de professores, cuja “carga ho-
rária destinada ao ensino da matemática não possibilita uma abordagem 
mais ampla da área”. No curso de Pedagogia da UFMT, uma alternativa 
utilizada para tentar amenizar esse quadro tem sido propor atividade de 
extensão	 voltada	 para	 esse	 fim;	mas	 seu	 desenvolvimento	 depende	 de	
iniciativas isoladas, que não abrangem todos os alunos da graduação em 
Pedagogia, devido à necessidade de limitar as vagas, e as condições de 
trabalho na universidade nem sempre favorecem a proposição e realiza-
ção dessas atividades com regularidade.
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 Para Lilian F. e Anne, as experiências propiciadas por esse curso ti-
veram desdobramentos, tais como a oferta de um minicurso no Seminário 
Educação 2011, voltado para o uso do geoplano no ensino de geometria, 
que envolveu professores de outras escolas e redes inscritos no evento. 
Para Natasha e Sirlene, o desdobramento foi a produção e apresentação 
de relato da experiência no Seminário Integrador do Pibid/2012, no qual 
destacam: a importância da comunicação com os alunos em sala de aula, 
o	fato	de	terem	buscado	compreender	as	dificuldades	dos	alunos	e	a	partir	
daí reorganizarem o trabalho pedagógico, de modo que os alunos com-
preendessem o que estava sendo ensinado.
 A partir da participação no curso de extensão, Anne aproximou-se 
mais da colega Lilian F. e da professora colaboradora, ambas integrantes 
de um grupo de estudos e pesquisas na área de matemática, no qual ela 
também se inseriu. Enveredou pelo caminho da pesquisa no campo da 
Educação Matemática, ingressou no mestrado nessa área e concluiu-o. 
No seu memorial, Anne associou esse percurso às vivências que o Pibid 
lhe propiciou. 
 Lilian F., por sua vez, a partir de observações feitas como bolsista 
Pibid, decidiu desenvolver no trabalho de conclusão de curso uma pes-
quisa	buscando	compreender	como	se	configura	esse	espaço	e	as	concep-
ções	de	um	grupo	de	professores	da	escola	parceira	sobre	as	dificuldades	
de aprendizagem em matemática. Com isso, ela buscou aprofundar con-
ceitos e concepções, que foram ponto de partida para a continuidade dos 
estudos na área de Educação Matemática no mestrado. Sua preocupação 
com	as	dificuldades	de	aprendizagem	podem	ser	atreladas	à	questão	da	
justiça social, uma vez que parte do pressuposto de que a educação públi-
ca deve propiciar aprendizagem para todos.

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

	 Gostaríamos	de	assinalar	que	as	reflexões	vivenciadas	no	Pibid	pre-
cisam ser compreendidas na perspectiva das experiências e dos processos 
significativos	de	formação	e	de	desenvolvimento	pessoal	e	profissional.	
Para estimular esse desenvolvimento, no curso de extensão aqui focaliza-
do	procurou-se	fomentar	processos	reflexivos.	
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 Partimos do princípio de que os processos formativos promovidos 
no	 referido	 curso	 integram	o	desenvolvimento	profissional	dos	profes-
sores e bolsistas participantes. Esse desenvolvimento é entendido como 
um processo complexo, que inclui diferentes tipos de aprendizagem, arti-
cula diferentes fases, entre as quais a formação inicial, a iniciação/inser-
ção	profissional	e	a	formação	em	serviço,	num	contínuo	experiencial	que	
abarca experiências espontâneas e planejadas de aprendizagem, realiza-
das individualmente ou em grupo, dentro ou fora da escola, e contribuem 
para	a	melhoria	da	qualidade	da	educação	(DAY,	2005).
 As bolsistas Pibid revelaram em suas narrativas percursos indivi-
duais distintos, pela participação em outros grupos e programas antes de 
ingressarem no Pibid, e mesmo como integrantes deste, manifestando in-
teresses diferentes. Nos seus processos de formação docente, o ensino, a 
pesquisa e a extensão se entrecruzam, assim como as experiências vividas 
na	formação	inicial	e	na	iniciação	à	docência.	O	ensino	ora	é	significado	
como processo de transmissão de conhecimento, ora como processo de 
mediação para construção de conhecimento. Embora tenhamos percebido 
o entrecruzamento entre ensino, pesquisa e extensão, entre formação ini-
cial e continuada, parece-nos que para esse grupo de bolsistas Pibid esses 
entrecruzamentos às vezes passam despercebidos. 
 Durante a iniciação docente, as bolsistas deste grupo foram inseridas 
na	escola	parceria	e	puderam	aprender	por	meio	da	combinação	da	refle-
xão, da experimentação e do diálogo com outras pessoas, em especial, 
com os alunos e professores experientes. Todas se envolveram com ativi-
dades de ensino de leitura e escrita, tentando integrar diferentes áreas de 
conhecimento.	Contudo,	devido	ao	foco	definido	para	ser	abordado	neste	
estudo, foram destacadas e discutidas aqui experiências de ensino de con-
teúdos da área de Matemática. Algumas delas (Anne, Izabel, Izaura, Lilian 
F., Patrícia), devido ao percurso de formação realizado, desenvolveram 
atividades de ensino com crianças, alunos do ensino fundamental, e com 
adultos, participantes do curso de extensão, como anunciado anterior-
mente. Assim, de maneira distinta (algumas como alunas e outras como 
ministrantes do curso), todas as bolsistas se envolveram na atividade de 
extensão aqui focalizada, que promoveu o movimento teórico-prático e a 
articulação	de	diferentes	contextos	formativos	e	sujeitos	–	universidade	
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e escola, ensino, pesquisa e extensão; professores e alunos da educação 
infantil, ensino fundamental e superior. 
 Na formação inicial, assim como na iniciação docente deste grupo, o 
envolvimento com maior ou menor ênfase em atividades de pesquisa tem 
sido conforme as necessidades pessoais e do grupo. Embora os forma-
dores de professores reconheçam a importância da pesquisa na formação 
docente, destacamos que a organização curricular dos cursos de formação 
inicial,	em	geral,	ainda	não	 tem	um	espaço	claramente	definido	para	a	
pesquisa.
 Neste grupo de iniciação, as pesquisas desenvolvidas ou buscaram 
responder questões que surgiram na prática de ensino e se transformaram 
em uma problemática de pesquisa ou subsidiaram o diagnóstico da rea-
lidade na qual se desenvolveu o processo de iniciação, como no caso do 
curso de extensão. 
 Salientamos que as aprendizagens que se deram no grupo, a partir da 
reflexão	compartilhada,	mostram	que	estas	podem	ser	construídas	quando	
somos	provocados	 a	 (re)significar	 nossas	 trajetórias	 de	 formação,	 bem	
como quando acionadas na partilha com os outros e por meio de estra-
tégias que movem nossos processos formativos no contínuo processo de 
desenvolvimento	profissional.
 Temos clareza de que muito ainda há por fazer em prol da melhoria 
da formação de professores e da qualidade da educação no Brasil. Contu-
do, entendemos que a experiência vivida por esse grupo foi uma iniciati-
va positiva que colocou em discussão o desenvolvimento do pensamento 
geométrico, a prática docente e a formação de professores.
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O PIbId E A PARCERIA ENTRE 
uNIVERsIdAdE E EsCOLA-bÁsICA: 

CONTRIbuIÇõEs dOs 
PROFEssOREs suPERVIsOREs 

PARA A APRENdIZAgEm dA 
dOCêNCIA

Talita da Silva Campelo
Giseli Barreto da Cruz

INTROduÇÃO

 Dadas as necessidades das redes educacionais, e também aquelas 
apontadas pelas pesquisas, seminários e debates quanto à formação de 
docentes para a educação básica, colocou-se nos últimos anos, no hori-
zonte do Ministério da Educação (MEC), a necessidade de implementar 
novas políticas relativas à docência na educação básica. Nesse quadro, o 
Plano Nacional de Educação (PNE)1 - em vigor desde 2001 - e Política 
Nacional	de	formação	de	Professores	–	instituída	em	2009	-		têm	grande	
destaque. 
 O PNE (BRASIL, 2001) objetiva “consolidar política nacional de 
formação	de	professores	e	professoras	da	educação	básica,	definindo	di-
retrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos 
de	certificação	das	atividades	formativas”	(estratégia	16.2).	Nesse	con-
texto, o PNE vem ao encontro da Política Nacional de Formação de Pro-
fessores (BRASIL, 2009), que conta com a proposição de cursos presen-
ciais e a distância, em certos casos voltados preferencialmente a docentes 
já em exercício, mas não titulados em nível superior. Neste cenário, nosso 
interesse se concentra em um programa anterior a esta política, mas que 

1 A Emenda Constitucional nº 59/2009 mudou a condição do Plano Nacional de Educação (PNE), 
que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/1996)	para	uma	exigência	constitucional	com	periodicidade	decenal,	o	que	significa	que	planos	
plurianuais devem tomá-lo como referência, sendo 2001-2011 seu primeiro decênio.
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foi a ela incorporado: o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid). 
 O Pibid, lançado em dezembro de 2007 mediante Edital MEC/CA-
PES/FNDE 01/20072, visa à participação de licenciandos em atividades 
de ensino-aprendizagem desenvolvidas na escola pública. O Programa é 
desenvolvido por meio da concessão de bolsas de iniciação à docência 
para estudantes, bolsas de coordenação para professores coordenadores 
(Instituições de Ensino Superior) e bolsas de supervisão para professores 
supervisores (Escola Básica)3. Além da concessão de bolsas, destacamos 
como diferenciais dois pontos que, para nós, são muito caros: a oportu-
nidade de pensar e fazer a docência com professores da escola básica em 
contexto real de trabalho; e a imersão precoce (e em ciclo contínuo) dos 
licenciandos na escola.
 O Programa permite que os licenciandos experimentem a docência 
através do planejamento e desenvolvimento coletivo - licenciandos, pro-
fessores da escola básica (supervisores) e professores da universidade 
(coordenadores) - de atividades de aula, materiais didáticos e projetos 
interdisciplinares que, em todas as fases, são abertos ao escrutínio do gru-
po. Inclui, também, a possibilidade de contato imediato e contínuo com 
a	escola,	flexibilizando	marcações	temporais	em	relação	à	permanência	
no Programa (os licenciandos bolsistas podem participar pelo tempo que 
quiserem e puderem). Estas características distintas, certamente, impri-
mem mudanças na formação dos licenciandos que dele participam. 
 Quanto à análise das contribuições do Pibid na formação de futuros 
professores, duas pesquisas se destacam. A partir dos dados de cinco IES 
participantes do Pibid em diferentes estados do Brasil, André (2014) e 
colaboradores encontraram opiniões positivas dos participantes quanto a 
seu	desenvolvimento	profissional,	quanto	à	revisão	das	práticas	de	forma-
ção na universidade e à melhoria do trabalho realizado nas escolas. Outro 
2	MEC	–	Ministério	da	Educação.	Capes	-	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Su-
perior.	FNDE	–	Fundo	Nacional	de	Desenvolvimento	da	Educação.

3 Em 11 de abril de 2016, foi lançada a PORTARIA Nº 46, que traz mudanças importantes para o 
Pibid. Alvo de muitas críticas, essa portaria ameaça o caráter do programa uma vez que o vincula a 
atividades de outros programas que já aconteçam na escola-parceira e que não contam com a presença 
do professor supervisor (Mais Educação, Mais Escola). Outra questão grave é o aumento do mínimo 
exigido de bolsistas por supervisor e por projeto (10 por supervisor e 20 por projeto), o que, sem dú-
vida, compromete a qualidade do trabalho, em termos de atendimento.
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estudo que contemplou grande número de dados foi a avaliação conduzi-
da no âmbito da Fundação Carlos Chagas (2014) por Gatti, André, Gime-
nes e Ferragut. Os autores do estudo relataram que os depoimentos dos 
participantes, em sua imensa maioria, foram muito positivos em relação 
ao	Pibid,	o	que	lhes	permitiu	afirmar	que	se	 trata	de	“um	programa	de	
grande efetividade no que se refere à formação inicial dos professores” 
(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 103). 
 Ambos os estudos apontaram a importância das propostas que assu-
mem a perspectiva de formação por meio de parceria universidade-esco-
la,	a	partir	da	confrontação	com	as	situações	profissionais	vividas	pelos	
futuros	professores	no	cotidiano	escolar	e	reflexão	sobre	elas.	Quanto	a	
isto, um aspecto relevante é que, ao favorecer o diálogo entre as IES e as 
escolas públicas de educação básica, o Pibid não apenas contribui para a 
formação	profissional	dos	envolvidos,	mas	afeta	positivamente	ambas	as	
instituições, incentivando a revisão das práticas formativas nas licencia-
turas e das práticas pedagógicas nas escolas (AMBROSETTI, 2015).
 Nessa direção, o presente texto tem por objetivo apresentar resulta-
dos de uma pesquisa sobre os diferenciais da parceria universidade-esco-
la básica para a formação inicial de pedagogos docentes no contexto do 
Programa. Para tanto, discutimos dados coletados junto a integrantes do 
Pibid Pedagogia de uma universidade federal do Rio de Janeiro. Interes-
sa-nos analisar as ações desenvolvidas nesse projeto, adotando como foco 
investigativo as intervenções e mediações dos professores supervisores 
das escolas parceiras: quais as contribuições do papel desenvolvido pelas 
professoras supervisoras do Pibid Pedagogia para a formação inicial do 
pedagogo docente na perspectiva da parceria universidade-escola básica? 

PARCERIA uNIVERsIdAdE-EsCOLA bÁsICA: O LugAR 
dO TRAbALHO NA FORmAÇÃO dE PROFEssOREs

	 A	universidade,	que	assumiu	para	si	a	formação	profissional	de	pro-
fessores, tem sido acusada de academicismo e falta de atenção à prepara-
ção para o trabalho real. Para Lüdke e Boing (2012), existe uma tendência 
a apressar a formação inicial e deixar a preparação para o trabalho ao 
encargo das próprias escolas, em serviço e de forma continuada. Ainda 
segundo Lüdke (2013), essa questão está no centro do problema comple-
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xo de articulação entre as duas dimensões básicas da formação do futuro 
professor, uma voltada ao aspecto teórico, outra para o prático, que não 
se tem conseguido superar satisfatoriamente. 
 Para Zeichner (2010), essa superação envolve uma mudança na 
epistemologia da própria formação docente, que passa de uma situação 
em que o conhecimento acadêmico é visto como única fonte legítima 
do conhecimento sobre o ensino para outra em que diferentes aspectos 
do saber que existem nas escolas e nas comunidades são incorporados à 
formação de professores e coexistem num plano mais igualitário com o 
conhecimento acadêmico. 
 O autor argumenta que, nessa perspectiva, as experiências de campo 
devem ser muito bem planejadas e orientadas, para que resultem em uma 
aprendizagem	qualificada	dos	futuros	professores.	Ainda	segundo	o	au-
tor, para que haja verdadeira articulação entre as experiências vividas na 
escola e as atividades dos cursos de formação inicial, é necessário que os 
professores supervisores das escolas conheçam os fundamentos teóricos 
e metodológicos ensinados nos cursos de formação inicial, assim como 
que os professores universitários tenham familiaridade com as práticas da 
Educação Básica. Nesse sentido, para Gatti (2013), 

práticas educacionais são processos da maior importância, têm seus fundamentos 
teóricos	e	associam-se	a	uma	filosofia	educacional.	Práticas	geram	teorizações	e	
teorizações geram práticas, em movimento recursivo. Práticas são fatos culturais 
e	assim	precisam	ser	significadas.	Essa	relação	dialética	é	quebrada	nas	nossas	es-
truturas universitárias e curriculares, herdadas de uma concepção de ciência posi-
tivada, em que as abstrações imperam como tópicos em vasos não comunicantes: 
conhecimento ‘da ciência’ isolado do ‘conhecimento pedagógico-educacional’, 
este sempre considerado como de menor valor (GATTI, 2013, p. 54).

 Diante dessa problemática, a parceria universidade-escola básica 
tem grande potencial para superar a desconexão entre a academia e a 
realidade escolar. Para Lüdke e Boing (2012), é urgente que se construa 
uma parceria efetiva entre essas duas instituições formadoras do profes-
sor para que se atente para o trabalho docente e assim se possa aproximar 
a formação inicial das necessidades que o futuro professor irá enfrentar. 
	 Afinal,	a	escola	não	é	apenas	um	lugar	para	se	ensinar,	mas	um	lugar	
de produção de saberes. A formação inicial docente pode e deve ocorrer 
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também na escola básica, buscando formar o futuro professor para lidar 
com as necessidades da escola ou, como Roldão (2007) argumenta, para 
alcançar	a	excelência	profissional.	A	autora	reforça	que	cabe	à	formação	
centrar-se	na	ação	profissional	para	organizar	o	curso	em	 torno	da	sua	
função	e	do	saber	necessários	ao	desempenho	profissional.	Nesse	sentido,	
torna-se cada vez mais necessário pensar a formação inicial docente em 
um contexto de imersão no campo do trabalho. Ou seja, 

[...]	a	formação	inicial	só	será	eficaz	se	transformar-se	em	formação	em	imersão,	
também transformadora dos contextos de trabalho, feita com as escolas, que, por 
um lado, coloque os futuros professores em situação que alimente o seu percurso 
de formação inicial e, por outro, converta as escolas, os jardins de infância, os 
contextos	de	trabalho	em	que	os	nossos	profissionais	vão	atuar,	em	outras	tantas	
unidades de formação que conosco, ensino superior e investigadores, constru-
am parcerias de formação/investigação, desenvolvidas dentro da ação cotidiana 
da	escola,	transformando-a	em	espaço	real	de	formação	profissional	permanente	
(ROLDÃO, 2007, p. 40).

 Para Lüdke e Boing (2012), partindo do trabalho para pensar a for-
mação	de	professores,	a	escola	desponta	como	figura	central	em	que	se	
desenvolvem conhecimentos sobre a docência, embora seja bem mais 
amplo o âmbito em que essa realização também ocorre. Segundo os au-
tores, quando não se efetiva uma parceria entre universidade e escola na 
formação inicial docente, o risco é de atribuir separadamente o domínio 
do	conhecimento	à	universidade,	o	das	habilidades	específicas	às	escolas,	
e	o	relativo	às	atitudes	ficar	ao	encargo	do	professor.	Os	autores	afirmam	
que todas as agências formadoras são responsáveis por essas três dimen-
sões	–	conhecimentos,	habilidades	e	atitudes.	
 Acreditamos na importância de se centrar o foco no trabalho (real) 
do professor, em busca de sugestões para tornar a formação inicial ofe-
recida pela universidade aos futuros professores mais próxima das ne-
cessidades que irão enfrentar em seu trabalho nas escolas. Defendemos, 
portanto, uma formação de professores que esteja centrada no trabalho 
docente, para além de uma mera contemplação dos fazeres de outros ou 
de	experimentações	vazias,	mas,	sim,	da	investigação	e	da	reflexão	sobre	
a docência a partir do que ela é e de quem a faz: os professores. Espera-
mos demonstrar, a partir do relato dos dados da pesquisa desenvolvida, a 
potencialidade dos conhecimentos sobre a docência que se estabelecem 
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quando professores experientes na escola básica e professores em forma-
ção inicial têm oprotunidade de investigarem juntos sobre os fazeres e 
saberes que constituem o trabalho docente.

O PERCuRsO dA PEsquIsA 

 Tendo como objetivos analisar o trabalho desenvolvido pelas pro-
fessoras supervisoras com os licenciandos participantes do programa e 
investigar as implicações do papel desenvolvido por essas professoras 
na formação inicial docente, metodologicamente optou-se por conhecer 
os sujeitos envolvidos no processo, as relações que estabelecem entre si, 
bem como o ponto de vista de cada um deles.
 Desenvolvemos um estudo de caso único (holístico), com base nos 
pressupostos	de	André	(2005;	2013)	e	Yin	(2010).	O	caso	se	forja	na	es-
pecificidade	do	Pibid	Pedagogia	da	instituição	investigada,	cuja	prática	
requer	que	os	bolsistas	façam	etnografia	da	prática	escolar,	inserindo-se	
na turma semanalmente, como copartícipe dela, indo além da proposta de 
desenvolver	atividade	de	ensino	em	tempo	específico,	o	que	requer	um	
convívio prolongado de aprendizagem sobre a docência, sob a interven-
ção da professora supervisora4. 
 A pesquisa que relatamos se desenvolveu durante um período de dois 
anos (2014 e 2015). Os dados foram obtidos durante o período de um ano 
de imersão em campo (2014/2 e 2015/1), no qual estivemos envolvidos 
nas ações do Pibid Pedagogia investigado. Nesse período, construímos 
evidências no contato direto com os sujeitos envolvidos no projeto: 1 pro-
fessora coordenadora (universidade), 5 professoras supervisoras (escolas 
parceiras) e 14 licenciandos bolsistas. 
 Bassey (2003, apud ANDRÉ, 2013) considera que há três grandes 
métodos de coleta de dados nos estudos de caso: fazer perguntas (e ouvir 
atentamente), observar eventos (e prestar atenção no que acontece) e ler 
documentos. Com esta preocupação, foram feitas entrevistas, visitas de 
campos e análise documental.
4 No Pibid investigado, as atividades feitas pelos licenciandos bolsistas nas escolas parceiras não 
ocorrem no contraturno das aulas, como é comum em outros projetos, mas se desenvolvem ao longo 
da aula do professor supervisor que lhes cede tempo e espaço. Os pibidianos deste caso passam uma 
tarde por semana na sala de aula do professor supervisor e assistem a seu trabalho (participando e 
interferindo nele); em uma parte da aula, assumem uma atividade planejada e desenvolvida nos en-
contros na universidade.
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 As entrevistas se deram apenas com as professoras supervisoras, 
uma vez que a convivência direta com os licenciandos bolsistas permitiu 
captar suas impressões continuamente. Quanto aos documentos, foram 
analisados	tanto	os	oficiais	(como	editais)	quanto	escritos	e	materiais	pro-
duzidos pelos licenciandos e professoras supervisoras durante o período 
em que estivemos em campo. A observação se deu em duas fases: a pri-
meira, desenvolvida nos encontros semanais do Pibid Pedagogia na uni-
versidade; a segunda, ocorrida na sala de aula do professor supervisor de 
uma das escolas parceiras.

Instrumentos de Coleta de dados quantidade Total
Observação 21
Entrevista 10
Analise Documental - atas dos encontros 
semanais na universidade; roteiros de pro-
dução de material didático; portfólios; pro-
duções acadêmicas (banners, slides para 
congressos,	oficinas,	resumos	publicados);	
relatos de experiência (em áudio e escri-
tos); Editais MEC/CAPES/FNDE 01/2007, 
02/2009, 18/2010, 01/2011, 11/2012, 
68/2013; e Relatório interno 2014.

65

Quadro 01- Organização dos dados coletados 
Fonte: Dossiê da pesquisa

 Para análise e interpretação dos dados, nos utilizamos de uma es-
tratégica	analítica	geral	(YIN,	2010)	voltada	para	o	exame,	a	categoriza-
ção, a tabulação, o teste ou as evidências recombinadas de outra forma, 
para tirar conclusões baseadas empiricamente. Para isso, foi usado um 
dos	quatro	eixos	propostos	por	Yin	(2010):	o	exame	dos	dados	a	partir	
das	proposições	teóricas.	Foram	usadas	também	técnicas	específicas	da	
análise dos estudos de caso propostas pelo autor, como a combinação de 
padrão, a construção da explanação e a síntese cruzada dos dados. 
	 Para	fins	do	presente	texto,	foram	selecionados	alguns	aspectos	da	
pesquisa	considerados	relevantes,	tendo	em	vista	os	objetivos	definidos.	
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Os resultados que aqui trazemos se referem à totalidade da análise dos da-
dos colhidos ao longo de toda a imersão em campo. Partindo da contextu-
alização do Pibid investigado, as próximas seções deste texto focalizarão 
a aprendizagem da docência que se forja na relação entre professores su-
pervisores e licenciandos bolsistas5, a partir de dois eixos: as estratégias 
mobilizadas pelas professoras supervisoras; as implicações destas para a 
formação inicial dos licenciandos observados.

CONTEXTuALIZANdO O PIbId INVEsTIgAdO

 O Pibid Pedagogia investigado teve início em agosto de 2012 e, des-
de então, vem realizando atividades no que se refere à ampliação da for-
mação inicial docente. O programa envolvia, inicialmente, um coordena-
dor da área Pedagogia, um professor supervisor, cinco licenciandos e uma 
escola parceira. Com a expansão de 2013 para 2014, passou a envolver 
dois coordenadores da área Pedagogia, sendo um para Educação Infantil 
e outro para os anos iniciais do Ensino Fundamental, cinco professores 
supervisores, 26 licenciandos bolsistas e quatro escolas parceiras. 
 A pesquisa aqui relatada trabalhou apenas com o Pibid Pedagogia 
anos iniciais. Por isso, como dito, totalizam-se em 20 os sujeitos da pes-
quisa: 1 professora coordenadora (universidade), 5 professoras supervi-
soras (escolas parceiras) e 14 licenciandos bolsistas. O grupo (licencian-
dos, professores supervisores e coordenador) se reúne semanalmente na 
universidade. Os pibidianos6 são divididos em grupos menores para se-
rem alocados nas escolas parceiras (aonde vão semanalmente também), 
ficando	sob	acompanhamento	direto	do	professor	supervisor	da	escola	em	
questão. 
 A proposta do projeto Pibid Pedagogia estimula aos bolsistas de 
iniciação à docência a planejarem e a realizarem atividades de ensino, 
com base nas observações em sala de aula e nos debates sobre docência 
5 Conforme o termo de consentimento assinado pelos sujeitos da pesquisa, a identidade de todos os 
envolvidos	será	preservada.	Para	fins	de	organização,	foram	utilizados	codinomes	–	PIB	seguido	de	
número para os pibidianos bolsistas e SUP também seguido de número para os professores supervi-
sores	–	não	utilizamos	codinome	para	o	professor	coordenador	porque	ele	não	está	no	foco	da	nossa	
pesquisa.

6 Termo utilizado pelos licenciandos bolsistas do Pibid investigado para se autodenominarem, por ser 
algo amplamente aceito, será adotado neste trabalho para se referir a eles.
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desenvolvidos nos encontros semanais. Estimula também a produção de 
registros tanto das observações, impressões e sentimentos quanto das 
ações planejadas e desenvolvidas. No Pibid Pedagogia investigado, tem 
sido desenvolvido um modelo que prioriza a construção coletiva, a rela-
ção dialógica e a formação docente articulada à de pesquisa7. Intenciona-
se, assim, uma troca e construção de saberes, construídos tanto nas reuni-
ões na universidade quanto na própria turma com a qual os licenciandos 
atuam.

COmO PIbIdIANOs E suPERVIsOREs COmPARTILHAm 
E dEsENVOLVEm sAbEREs sObRE A dOCêNCIA: As 
EsTRATégIAs mObILIZAdAs PELAs PROFEssORAs 
suPERVIsORAs

 As estratégias mobilizadas pelas professoras supervisoras para con-
tribuir na aprendizagem da docência dos pibidianos estão, de modo ge-
ral, alinhadas com a preocupação em aproximar os licenciandos bolsistas 
com a realidade do trabalho docente. Observamos que essas estratégias 
se relacionam às concepções de formação docente de cada supervisora, 
assim como às relações que se estabelecem entre elas e os pibidianos. 
Desse modo, as estratégias ora se evidenciavam mais em uma professora 
supervisora do que em outra e, às vezes, mudavam conforme as ações do 
programa transformavam as concepções das supervisoras. Destacamos 
aqui duas estratégias: estimular a prática e encorajar a autonomia.
 Quanto ao estimular a prática, as escolhas das professoras supervi-
soras	revelam,	ainda	que	espontaneamente,	afinidade	com	as	perspectivas	
mais recentes, e por que não, inovadoras, para a formação de professores 
que, como anuncia Zeichner (2010, p. 484), são ancoradas em “pesquisas 
que têm mostrado claramente que as experiências de campo constituem 
importantes ocasiões para que se efetive a aprendizagem docente mais do 
que meramente épocas nas quais os futuros professores podem demons-
trar ou aplicar coisas previamente aprendidas”. Assim, para a formação 

7 O Pibid investigado se pauta pela iniciação à docência em uma perspectiva de experienciar a docên-
cia de modo planejado e contextualizado. Esse planejamento e essa contextualização se dão por meio 
de	análise	reflexiva	e	problematizadora	sobre	o	trabalho	docente,	o	que	remete	à	necessidade	de	uma	
formação paralela em pesquisa.
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inicial docente, tão importante quanto ir para a escola é o que/como se faz 
lá. 
 Nesse sentido, para Roldão (2007, p. 40)

torna-se cada vez mais necessário perspectivar a formação como imersão no con-
texto de trabalho, transformando gradualmente esses contextos de trabalho, que 
têm já uma cultura própria muito resistente que não é imune ao passado e, portan-
to, têm as suas lógicas, rotinas e cultura instaladas. 

	 Para	a	autora,	a	formação	inicial	só	será	eficaz	se	se	transformar	em	
formação em imersão, também transformadora dos contextos de trabalho, 
feita com as escolas. No entanto, de modo algum, isso incide em propor-
cionar aos licenciandos mais tempo na escola a priori; esse tempo maior 
precisa	ser	ressignificado	e	acompanhado	de	outros	mais:	mais	investiga-
ção,	mais	reflexão-ação,	mais	intervenção	planejada.
 Sobre essa estratégia, Sup 3 relatou em entrevista que acreditava que 
os pibidianos “só iam conseguir encontrar esse jeito deles de dar aula, 
fazendo”. Então, tentava possibilitar “o máximo de oportunidades pra 
que eles pudessem estar em contato ali com as crianças, atuando com as 
crianças, intervindo porque é na intervenção que eles iam aprender”. So-
bre isso, alguns relatos dos pibidianos:

Eu percebi um pouco que a supervisora [...] tentava me estimular, sabe? ‘Ah, 
prepara alguma coisa pra próxima semana, vai ser sobre isso’ 
(comunicação oral Pib 7).

Eu acho assim, que a supervisora tenta sempre trazer a gente pra perto do grupo, 
se unir pra fazer alguma coisa [...], mas eu noto isso, que ela quer que eu me sinta 
parte daquilo ali realmente. Então, ela solicita bastante da gente e eu acredito 
que seja por causa disso, pra eu agir também (comunicação oral Pib 4).

 No que se refere ao estímulo à autonomia, a pesquisa nos mostrou 
que essa estratégia se relaciona com a intenção de algumas supervisoras 
que se inquietavam com o fato de, muitas vezes, perceberem pibidianos 
preocupados em “imitá-las”. Nesse sentido, adotaram como estratégia o 
incentivo à autonomia para que os pibidianos tomassem as próprias deci-
sões porque acreditavam que assim eles construiriam seus próprios cami-
nhos.
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Eu acho que eles precisam ter muita voz e acho que deixei essa contribuição com 
eles, eu acho que a coisa bem bacana é essa marca ficar muito em não impedir 
que eles apresentem e construam a sua própria prática, sabe? Assim, uma identi-
dade docente. E isso era uma coisa que me preocupava. Então, é bacana porque 
eles foram construindo um pouco a sua prática, sabe? (entrevista Sup 1).

E então eu tento mostrar que não tem como ninguém ser igual a ninguém, semes-
tre passado elas choravam muito: ‘mas como que eu vou fazer igual a você?’ Eu 
falava: ‘vocês não têm que fazer igual a mim, vocês têm que encontrar o jeito de 
vocês fazerem.’.  Eu queria que elas criassem a forma delas, então entendendo 
que cada uma tem um jeito, que a gente vai criar a nossa forma de ser docente, a 
nossa forma de ser professor (entrevista Sup 2).

 Ao estimularem que os pibidianos tivessem mais experiências au-
tônomas na sala de aula, as supervisoras permitem que eles possam se 
reconhecer enquanto professores, à medida que começam a protagonizar 
experiências docentes, tendo ainda a tranquilidade de estarem em pro-
cesso de formação, portanto com a segurança de não terem as mesmas 
obrigações do professor formado. Para Lüdke e Boing (2012), isso incide 
em se pensar a formação docente com foco no professor, como sujeito 
cognoscente e sentindo emoções, agindo sob tensões em uma situação 
estruturada,	mas	que	permanece	aberta	em	parte	significativa.	Para	esses	
autores, isso permite “avançar o conhecimento sobre aspectos do seu tra-
balho	até	agora	pouco	explorados	ou	confiados	a	domínios	disciplinares	
isolados” (LÜDKE; BOING, 2012, p. 448).
 Os dados mostram que para as supervisoras o conhecimento que uti-
lizam para ensinar se manifesta nas ações e decisões que tomam à medida 
que ensinam. Para Cochran Smith e Lytle (1999), este conhecimento é 
adquirido ao fazer	e	pela	reflexão	deliberada	sobre	tal	fazer. Nesta pers-
pectiva, que se aproxima das escolhas de supervisão que observamos, 
presume-se que os professores em formação inicial aprendem quando 
têm	a	oportunidade	de	examinar	e	refletir	sobre	o	conhecimento	implícito	
na	prática	–	na	implementação	de	ações	que	envolvem	a	docência.	
 Ainda segundo Cochran-Smith (2001), é de suma importância para a 
formação de professores a premissa básica de que o conhecimento de que 
precisam para ensinar bem é adquirido através da experiência e através 
da	reflexão	considerada	e	deliberada	sobre	a	experiência.	Os	professores	
em formação inicial aprendem quando escolhem estratégias, organizam 
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rotinas de sala de aula, tomam decisões, criam problemas, estruturam si-
tuações e reconsideram seu próprio raciocínio em cada uma dessas situa-
ções.
 Percebemos que, quando as professoras supervisoras estimulam 
nos pibidianos a prática e a autonomia, favorecem a oportunidade de se 
habituarem às minúcias que compõem o ofício docente. Ao escolherem 
estas estratégias de intervenção, as supervisoras também contribuem na 
mudança de perspectiva dos pibidianos com relação à escola: passam de 
alunos a professores em formação. Nesse sentido, conduzir atividades so-
zinhos, ter liberdade para tomar as próprias decisões e escolhas mostrou-
se muito contributivo para a aprendizagem da docência dos pibidianos.

As ImPLICAÇõEs dA RELAÇÃO PROFEssOR 
suPERVIsOR & PIbIdIANOs: A FAmILIARIdAdE 
COm As EsPECIFICIdAdEs dO OFíCIO

 Os dados nos mostram que os pibidianos se familiarizaram com as-
pectos da docência, que muitas vezes se ocultam nos fazeres dos profes-
sores, por conviverem tão de perto (e por tanto tempo) com as professoras 
supervisoras, não apenas as observando, mas questionando-as e desen-
volvendo ações sob sua orientação. Para os pibidianos, viver o trabalho 
docente, problematizando-o, investigando-o e atuando sobre ele, é de 
suma importância para conhecer aspectos da docência que se escondem 
na “experiência” de quem os vive. 
 O acompanhamento das ações do Pibid Pedagogia deste caso nos 
mostrou o quanto “viver a docência” junto com professores que já atuam 
na escola contribui para a aprendizagem docente dos pibidianos. Nesse 
sentido, experimentar a docência, sem as responsabilidades de um pro-
fessor, sob a supervisão de quem já a exerce, possibilitou que os licen-
ciandos	bolsistas	investigados	se	familiarizassem	com	as	especificidades	
do ofício docente. Pensar o trabalho docente com as professoras supervi-
soras, a partir da observação dos seus fazeres em sala e do planejamento 
e desenvolvimento de atividades com a contribuição dos seus saberes, 
aproxima os pibidianos da escola e do que de fato os professores fazem 
lá.
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 Para os pibidianos, “trabalhar” na escola com professores da escola 
básica	–	seus	supervisores	–	permite	“avaliar	a	minha	atuação	como	fu-
tura	docente,	perceber	os	desafios	diários,	a	importância	do	planejar	uma	
atividade e até mesmo a sensibilidade para atuar de acordo com a reação 
da turma e sempre com a ajuda do professor supervisor” (auto avaliação 
Pib 5). Sobre isso, Pib 6 diz que com Sup 5 teve “apoio para o seu desen-
volvimento, sobre como se comportar como docente”, além de aprender

como desenvolver atividades e de que maneira avaliar os alunos em seu processo 
de desenvolvimento da escrita, [...] a percepção de dificuldades com as quais os 
docentes se deparam ao realizarem suas tarefas, quando o aluno apresenta algu-
ma dificuldade ao realizar as atividades (autoavaliação Pib 6).

 A oportunidade de entrada precoce na escola e de vivenciar nela 
experiências de trabalho já seria de muita relevância para a formação do-
cente	desses	licenciandos,	pois	tal	como	afirma	Zeichner	(2010,	p.	35),	
“muito do que os professores precisam aprender deve ser aprendido na e 
a partir da prática, ao invés de na preparação para a prática”. No contexto 
do Pibid, o estudo deste caso nos mostra o quanto vivenciar este processo 
na companhia de professores que já atuam na escola básica potencializa 
seus efeitos.
 Para professores em formação inicial, este modelo de aprendizagem 
da docência, tal como propõem Cochran-Smith e Lytle (2002), substi-
tui noções antigas de treinamento de professores como um processo que 
acontece de uma vez, antes do início da carreira docente, no qual gradu-
andos	seriam	“equipados”	com	conteúdos,	métodos	de	cada	área	específi-
ca, e informações sobre fundamentos educacionais, e então partiriam para 
“praticar” o ensino. A seguir, um exemplo de como os pibidianos viven-
ciaram a experiência de exercer a docência ainda estando em formação, 
em uma perspectiva diferente:

Antes de iniciar a ida à escola parceira, nunca havia ficado tanto tempo acompa-
nhando uma turma. Acho que poder acompanha-la desde o inicio do ano letivo 
está acrescentando muito para compreender melhor o processo de alfabetização, 
no que tenho muito interesse (autoavaliação Pib 2).

Quando estou na sala de aula observando, auxiliando e participando das ativi-
dades com a turma 11b consigo experimentar atitudes, ideias e planejar coleti-
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vamente. Atividades essas fundamentais para formação de um docente. (autoava-
liaçãoPib 2).

A experiência que o PIBID têm me proporcionado de poder acompanhar o pro-
cesso de ensino/aprendizagem dos alunos, de poder participar deste desenvol-
vimento desde o começo é uma grande oportunidade. É ótimo poder ver qual a 
realidade que as crianças vivem na escola e como é ser professora (autoavalia-
çãoPib 7).

 Vivenciar situações de ensino/aprendizagem sob a supervisão de 
professores da escola básica permitiu aos licenciandos oportunidades para 
“ampliar, tornar explícito e articular o conhecimento tácito entranhado na 
experiência”	 (COCHRAN-SMITH	e	LYTLE,	2002,	p.	 57).	Nesse	pro-
cesso a aprendizagem da docência é mais construtivista do que orientada 
por uma concepção transmissivista. Para esses autores (2002), conceber 
desse modo o processo de ensino/aprendizagem da docência carrega a 
ideia de que ensinantes e aprendentes trazem conhecimentos e experiên-
cias	prévias	específicas	e	que	a	aprendizagem	ativa	requer	oportunidades	
de unir conhecimentos prévios com novas compreensões.
	 Isso	significa	que	os	professores	–	tanto	em	formação	quanto	já	em	
serviço	 –	 são	 reconhecidos	 não	 apenas	 como	 recebedores	 de	 informa-
ção ou implementadores de métodos de ensino e currículo, mas também 
como geradores de conhecimento docente. Para as autoras, isto se dá por-
que entendem que a aprendizagem da docência acontece ao longo da vida 
profissional,	ou	seja,	antes e durante a preparação formal e inicial, tam-
bém durante o período de inserção e nos anos iniciais e posteriores de 
carreira, ao invés de ter início durante o período de preparação formal, 
sendo	finalizado	uma	vez	que	um	professor	tenha	conseguido	atingir	de-
terminada	marca	ou	posição	(COCHRAN-SMITH;	LYTLE,	2002).	
 Destacamos novamente que, mais do que estar mais na escola e fazer 
mais coisas lá, o mais que realmente nos importa aqui é o que se refere à 
oportunidade maior de se planejar esses exercícios de docência com pro-
fessores que já atuam na escola básica. Nisto está implícito o acesso ao 
conhecimento prático dos professores supervisores, bem como o desvela-
mento dos saberes que mobilizam nas suas ações pela via de processos de 
desprivatização da prática e do ensino (COCHRAN-SMITH, 2012). Aqui 
se faz a diferença da parceria universidade escola-básica pela mobiliza-
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ção de professores híbridos, pelo desenvolvimento de espaços onde pro-
fessores em formação inicial e professores que já atuam na escola possam 
junto pensar e fazer o ensino. 
 Aqui, ressaltamos o “pensar” no sentido de familiarizar-se com o 
ofício docente em uma perspectiva de não apenas se acostumar com o 
que acontece lá, mas de ir com e contra as estruturas estabelecidas. Isso 
se relaciona ao analisar o trabalho docente como um ofício coletivo, que 
está ligado a questões mais amplas que produzem eco nas salas de aulas. 
O que está em jogo aqui é se os processos de ensino/aprendizagem sobre 
a docência construídos no Pibid reforçam ou desconstroem o senso co-
mum de que “quando se fecha a porta da sala, o professor faz o que quer”. 
Quanto ao Pibid estudado, observamos um movimento de relacionar “o 
professor faz o que quer” com as concepções de ensino, escolhas metodo-
lógicas e visões de escola, de mundo. Este movimento parte do professor 
coordenador (da universidade) e se dilui entre pibidianos e supervisoras; 
nós o vemos em todos os atores, mas com diferentes intensidades.
	 Nesse	quesito,	quando	se	trata	do	Pibid,	tal	como	observamos,	a	fi-
gura do professor supervisor é fundamental, uma vez que, diferentemente 
dos modelos tradicionais de formação docente, nos quais o licenciando 
até acompanha (observa) “a tomada de decisões dos professores da esco-
la, mas não têm necessariamente acesso ao pensamento que leva ao pro-
cesso decisório desses professores” (ZEICHNER, 2010, p. 484), no Pibid 
UFRJ Pedagogia os pibidianos não só têm acesso, por meio do diálogo 
e da troca, aos saberes que baseiam as ações de seus supervisores, como 
também participam delas. 

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Os dados nos mostram que os pibidianos se familiarizaram com as-
pectos da docência que muitas vezes se ocultam nos fazeres dos profes-
sores através das estratégias mobilizadas pelas professoras supervisoras, 
principalmente estimular a prática e encorajar a autonomia. Oportunizar 
que	licenciandos	experimentem	o	ensino	–	tanto	planejar,	quanto	imple-
mentar	e	avaliar	–	em	movimento	contínuo	e	recursivo,	e	mais	ainda,	sob	
a segurança e chancela do professor da escola básica e do professor da 
universidade, favorece o aprendizado da docência em uma perspectiva de 
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conhecer	o	ofício	docente	e	identificar	em	si	mesmo	a	possibilidade	de	
exercício da função.
 Percebemos que o Pibid proporcionou a eles a possibilidade de se 
identificarem	com	a	docência.	Os	dados	nos	mostram	a	intencionalidade	
de	incorporar	conhecimentos	profissionais	e	conhecimentos	acadêmicos	
pela via do ensino, da docência. Percebemos que no Pibid investigado o 
conhecimento que circula é o da própria prática em si, em um modelo de 
investigação sobre o que/como/porque os professores fazem na escola. 
Notamos também que as práticas no Pibid possuem sentido de realidade 
porque se dão em contextos característicos do trabalho docente, através 
de situações de imersão na escola. Isso se materializa no papel do profes-
sor supervisor.
 No entanto, isto não se dá de modo natural ou neutro. Observamos 
que as relações entre supervisoras e pibidianos se estabelecem por meio 
de constantes negociações que pesam mais em um ou outro ator, de acor-
do com as aproximações estabelecidas, aproximações estas que se desen-
volvem a partir de concepções sobre a docência, bem como sobre o ensi-
no/aprendizagem desta que cada sujeito envolvido tinha. Percebemos que 
o modelo de formação empreendido no Pibid muitas vezes se confrontava 
com as concepções de docência que os sujeitos tinham e, ao longo da ob-
servação, percebemos como estas foram se transformando, ou não. Sobre 
estes conhecimentos construídos sobre a docência no Pibid, os dados nos 
mostram também o quanto isto é um processo em construção, cujas con-
sequências começam a se consolidar em um movimento vivo que avança 
e retrocede nos sujeitos envolvidos pelas próprias ações deles, pelos sig-
nificados	que	se	forjam	diante	das	experiências	vividas.
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O PIbId NA uNIVERsIdAdE 
EsTAduAL dO PIAuí: 

CONquIsTAs E dEsAFIOs (2011-2013)

Marcelo de Sousa Neto

O PIbId NO CONTEXTO dA POLíTICA dE FORmAÇÃO dE 
PROFEssOREs NO bRAsIL

 Consubstanciado entre as ações propostas pelo Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE), lançado pelo governo brasileiro em 15 de 
março de 2007, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 
figura	em	um	ambicioso	conjunto	de	medidas	propostas	com	foco	na	for-
mação de professores, na tentativa de diminuir a enorme defasagem que 
o Brasil apresenta em relação aos países com melhores índices de de-
senvolvimento escolares, numa área estratégica para o seu crescimento 
socioeconômico e em consonância com o Plano Nacional de Educação 
(PNE), Lei n.10.172/01. 
 Como forma de operacionalizar o Plano Nacional de Educação 
(PNE), o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) objetiva me-
lhorar a educação no país no prazo de quinze anos, tendo por referência 
um conjunto de mais de 40 ações que incidem sobre os mais variados 
aspectos da educação, em seus diversos níveis e modalidades. Resumi-
damente, o PDE constitui-se em um plano coletivo de médio e de longo 
prazo, sistêmico, que propõe melhoria da qualidade da educação no país, 
com foco prioritário na Educação Básica, instituindo diversas reformas, 
abrangendo todos os níveis e modalidades do sistema educacional brasi-
leiro.
 As reformas promovidas por meio do PDE resultaram, por conse-
quência,	em	mudanças	nas	políticas	de	financiamento	da	Educação,	com	
a alteração de regras de distribuição do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação Básica (FUNDEB) e do Salário-Educação; novas 
estratégias de ingresso e expansão da Educação Superior, com a cria-
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ção do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) e o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI); a instituição do Piso Salarial Nacional para os/as professores/
as e que atuam na Educação Básica em todo país e políticas de formação 
docente, como a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o próprio Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).
	 A	relevância	das	ações	voltadas	à	formação	dos	profissionais	da	edu-
cação, e a centralidade do Pibid entre estas, podem ser observadas por 
meio da própria narrativa do governo acerca do Programa, em que se 
destaca:

Um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a valorização 
dos	profissionais	da	educação.	A	questão	é	urgente,	estratégica	e	reclama	resposta	
nacional. Nesse sentido, o PDE promove o desdobramento de iniciativas fulcrais 
levadas	 a	 termo	 recentemente,	 quais	 sejam:	 a	 distinção	 dada	 aos	 profissionais	
da	educação,	única	categoria	profissional	com	piso	salarial	nacional	constitucio-
nalmente	assegurado,	e	o	comprometimento	definitivo	e	determinante	da	União	
com a formação de professores para os sistemas públicos de educação básica (a 
Universidade	Aberta	do	Brasil	–	UAB	–	e	o	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	à	Docência	–	PIBID).	[...]	A	UAB	e	o	PIBID,	por	seu	turno,	alteram	o	
quadro atual da formação de professores, estabelecendo relação permanente entre 
educação superior e educação básica. É o embrião de um futuro sistema nacional 
público de formação de professores, no qual a União, por meio da Fundação Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assume 
enfim	uma	responsabilidade	que,	a	rigor,	sempre	foi	sua	(BRASIL,	2007,	p.	16).	

 Em sua concepção de atuação, o Pibid está relacionado às provoca-
ções feitas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Indicação 
CNE/CEB n. 01/2006, de iniciativa do conselheiro Mozart Neves Ramos, 
e que resultou, em maio de 2007, em um importante documento acerca da 
Educação Básica em nosso país, o relatório Escassez de professores no 
Ensino Médio: propostas estruturais e emergenciais (RUIZ, 2007), pro-
duzido por comissão instituída pelo CNE para analisar medidas que vi-
sassem	a	superar	o	déficit	de	docentes	no	Ensino	Médio	no	país.	
	 Por	meio	do	relatório,	pôde-se	relembrar	desafios	enfrentados	pela	
Educação Básica no Brasil e, sobretudo, a proposição de ações de inter-
venção pedagógica e estruturais que auxiliariam na melhoria do ensino 
ofertado	e	afastariam	o	país	do	que	classificaram	como	Apagão do Ensino 
Médio.
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 As conclusões da Comissão relatora apontavam, em 2007, para o de-
sinteresse dos jovens em ingressar na carreira do magistério, consequên-
cia dos baixos salários e precarização das condições de trabalho (RUIZ, 
2007,	p.	17).	Esta	comissão	sinalizava	ainda	que	as	políticas	de	finan-
ciamento da Educação Básica promoveriam maior demanda pelo Ensino 
Médio, em um momento em que o número de aposentadorias de profes-
sores tendia a superar o número de formandos, motivando a necessidade 
de urgentes medidas de corretivas.
 Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), já em 2006, apontavam para a de-
fasagem entre o número de professores formados nos últimos 15 anos em 
relação ao crescimento das demandas de professores na Educação Básica, 
ressaltando ainda o baixo percentual de professores com formação inicial 
nas respectivas disciplinas em que lecionavam (GATTI, 2009)1. Com os 
dados apontados, àquele ano, o país necessitaria de 246.085 professores 
para atuar no ensino médio e 479.906 para o ensino fundamental (RUIZ, 
2008).
 Mas, para além do diagnóstico, o relatório produzido apresentava 
proposições de intervenções pedagógicas e estruturais que, articuladas a 
outras	ações,	visavam	atuar	sobre	os	problemas	identificados.	Entre	es-
tas medidas, destaca-se a proposta de instituir programas de incentivo às 
licenciaturas,	por	meio	de	“financiamento	de	estruturas,	pessoal	qualifi-
cado e bolsas de estudos aos estudantes nas instituições mantidas pelo 
Poder Público” (RUIZ, 2007, p. 22). 
	 Nesse	 sentido,	podemos	afirmar	que	essa	proposição,	 articulada	a	
outras apresentadas, resultou na criação do mais ambicioso programa de 
iniciação à docência do país, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (Pibid). 
 De forma sucinta, devemos lembrar que o Pibid representa proposta 
instituída pela Capes com o intuito do aperfeiçoamento e da valorização 
da formação de professores para a Educação Básica, por meio de uma 
política de concessão de bolsas a estudantes de licenciatura, participan-
tes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de 
Educação Superior (IES), em parceria com escolas de Educação Básica 
das redes públicas de ensino (Capes, 2014). 
1 Apenas em Língua Portuguesa, Biologia e Educação Física havia mais de 50% de docentes com for-
mação	na	disciplina	específica.	Nas	áreas	das	Ciências	da	Natureza,	havia	apenas	9%	de	professores	
de	Física	com	formação	específica,	e	13%	de	Química.
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	 Para	Saviani	(2009),	o	Pibid	figura	como	importante	elemento	para	
o sucesso do sistema nacional de formação de professores, dentro das 
políticas de Estado adotadas, no qual as ações do Programa realizam-se 
por meio da execução de projetos que promovem a inserção dos estu-
dantes no contexto das escolas públicas, desde o início da sua formação 
acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas, sob 
orientação de docentes das licenciaturas e de professores das escolas de 
Educação Básica. 
 Inicialmente restrito a instituições federais de ensino superior e cen-
tros federais de educação tecnológica, o Programa teve como seu marco 
inaugural a Chamada Pública MEC/CAPES/FNDE nº 1/2007 (BRASIL, 
2007), que contemplou 43 (quarenta e três) instituições, contando com os 
seguintes objetivos:

a) incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente 
para o ensino médio; 
b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira do-
cente; 
c) promover a melhoria da qualidade da educação básica; 
d) promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com 
a educação básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação do-
cente inicial; 
e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de profes-
sores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior; 
f) estimular a integração da educação superior com a educação básica no ensino 
fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que elevem 
a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; 
g) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, 
que utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se 
orientem	para	a	superação	de	problemas	identificados	no	processo	ensino-apren-
dizagem; 
h) valorização do espaço da escola pública como campo de experiência para a 
construção do conhecimento na formação de professores para a educação básica; 
i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências me-
todológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da 
escola (BRASIL, 2007). 

 Nesse primeiro Edital, a prioridade de atendimento do Pibid limita-
va-se às áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino 
Médio, dada a carência de professores nessas disciplinas, mais uma vez 
denotando sua articulação com os entendimentos do CNE/CEB acerca 
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das	formas	de	enfrentamento	dos	desafios	vivenciados	pelo	Ensino	Mé-
dio no país e explicitados no relatório Escassez de professores no Ensino 
Médio: propostas estruturais e emergenciais (RUIZ, 2007), anteriormente 
referenciado. 
 Dessa forma, já com seus primeiros resultados positivos, com o for-
talecimento das políticas de valorização do magistério e o crescimento de 
demanda, em 2009, o programa passou a atender toda a Educação Básica, 
prevendo a inclusão da educação de jovens e adultos, indígenas, campo e 
quilombolas,	passando	a	definição	dos	níveis	a	serem	atendidos	e	a	prio-
ridade das áreas para as instituições participantes (BRASIL, 2011). 
 Em seu segundo Edital, lançado em 2009, Edital CAPES/DEB nº 
02/09 (BRASIL, 2009), ampliaram-se os níveis de ensino e as áreas do 
conhecimento abrindo espaço para licenciaturas ainda não contempladas, 
bem como foram incluídas as instituições de ensino superior estaduais. 
Em essência, mantiveram-se os objetivos constantes no primeiro Edital, 
tornando, entretanto, mais claros seus objetivos quanto às contribuições 
do Programa para a formação inicial de professores, em que os Projetos 
Institucionais deveriam:

a) incentivar a formação de professores para a educação básica, contribuindo para 
a elevação da qualidade da escola pública; 
b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira do-
cente; 
c) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de profes-
sores nos cursos de licenciatura das instituições públicas de educação superior; 
d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
e) proporcionar aos futuros professores participação em experiências metodoló-
gicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que 
busquem	a	superação	de	problemas	identificados	no	processo	de	ensino-aprendi-
zagem, levando em consideração o IDEB e o desempenho da escola em avalia-
ções nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras; 
e 
f) incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas nos 
processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus profes-
sores como co-formadores dos futuros professores (BRASIL, 2009).

 Até 2012, após a implementação de 05 (cinco) Editais Pibid, o Pro-
grama alcançou o total de 196 instituições participantes, das quais 03 
(três) no Piauí, sendo estas a Universidade Feral do Piauí (UFPI), a partir 
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do Edital MEC/CAPES/FNDE PIBID 2007, o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), a partir do Edital CAPES/
PIBID n. 02/2009, e a Universidade Estadual do Piauí (UESPI), a partir 
do Edital CAPES/PIBID n. 01/2011, de 2011 (BRASIL, 2014). Os bons 
resultados alcançados no Piauí e por programas de todo o país puderam 
ser	verificados	por	ocasião	da	realização	do	III	Seminário	Nacional	do	
PIBID, em 2013, na cidade de Uberaba (MG) (BRASIL, 2013), oportu-
nidade em que, além da divulgação das ações realizadas pela UESPI e 
trocas de experiências com outras IES, ocorreram importantes discussões 
e encaminhamentos para a condução do Programa.
 Acerca da adesão da UESPI ao Pibid, apesar da possibilidade de 
ingresso a partir do Edital de 2009, somente em 2011 foi apresentada 
a proposta ao Programa, condição que entendemos relacionar-se com a 
mudança da administração superior da Instituição, resultado das eleições 
diretas para reitor e vice-reitor, que, por sua vez, possibilitaram mudanças 
nas prioridades quanto à política pedagógica de formação docente, bem 
como a maior atenção às fontes de recursos externos resultantes de editais 
públicos	de	financiamento.		
 Com os editais lançados no ano de 2013, editais CAPES n. 61/2013 
e CAPES n. 66/2013, o Programa passou a atender 284 instituições, ul-
trapassando o total de 90.000 (noventa mil) bolsas concedidas (BRASIL, 
2014), como pode ser observado no quadro 01, a seguir: 

Tipo de bolsa Pibid¹ Pibid 
diversidade² Total

Iniciação à Docência 70.192 2.653 72.845
Supervisão 11.354 363 11.717
Coordenação de Área 4.790 134 4.924
Coordenação de Área de Gestão 440 15 455
Coordenação Institucional 284 29 319
TOTAL 87.060 3.194 90.254
Quadro	01	‒	Bolsas	Concedidas	pelo	Pibid	e	pelo	Pibid	Diversidade	para	
o Ano de 2014
Fonte: BRASIL. Capes. Diretoria de Formação de Professores da Educa-
ção Básica, 2014. 
1. Edital Pibid nº 61/2013; 2. Edital Pibid Diversidade nº 66/2013.
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 Na Universidade Estadual do Piauí, o Pibid foi implantado em 2011, 
por meio da adesão ao Edital CAPES n. 01/2011, já apresentando impor-
tantes resultados alcançados, como podem ser observados em seus rela-
tórios de atividades (PIAUÍ, 2013c e 2014). Nesse sentido, faz-se opor-
tuno	lançar	algumas	reflexões,	em	contraponto	à	 legislação	e	objetivos	
traçados pelo Programa, acerca do processo de adesão ao Programa e sua 
implantação, no âmbito da UESPI, e suas contribuições, bem como apre-
sentar alguns de seus primeiros resultados destacados pelos participantes 
do Programa, a partir dos relatórios de atividades e acompanhamento da 
Instituição. 

uEsPI: VOCAÇÃO PARA FORmAÇÃO dOCENTE NO PIAuí

 No âmbito das políticas públicas voltadas à educação, as políticas de 
incentivo à formação docente ocuparam lugar de destaque e de preocupa-
ções (GATTI et al., 2011), condições também presentes na Universidade 
Estadual do Piauí que, por ocasião de sua criação, encontrou na formação 
de professores uma de suas vocações (PIAUÍ, 2006), prioridade demons-
trada em suas quase três décadas de história.
 A Universidade Estadual do Piauí tem o início de sua trajetória quan-
do da criação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação 
do Estado do Piauí (FADEP), em 1984, que mantinha em suas estruturas 
o Centro de Pesquisas e Tecnologias Educacionais (CPTE), o Centro de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH) e o Centro de Ensino 
Superior (CESP), este último, anos depois, elevado à condição de Uni-
versidade.
 Como órgão formador de Recursos Humanos em nível de Ensino 
Superior, o CESP surge com o objetivo de formar quadros para atuarem 
na Educação Básica do Estado, realizando seu primeiro vestibular em 
1986, com 240 vagas distribuídas para os cursos de Licenciatura em Pe-
dagogia/Magistério, Ciências/Biologia e Matemática, Letras/Português e 
Inglês, e para o curso de Bacharelado em Administração de Empresas 
(PIAUÍ, 2006). A clara destinação para a formação de professores da Ins-
tituição	fica	evidente	pela	primazia	do	número	de	cursos	e	vagas	para	as	
licenciaturas, condição que persiste até o presente. 
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 Como universidade, a UESPI foi instituída em 25 de fevereiro de 
1993, por meio do Decreto Federal s/n, que autorizou seu funcionamento, 
com sede em Teresina (Câmpus Pirajá) e Campi nos municípios de Flo-
riano, Picos, Parnaíba e Corrente.
 Enquanto universidade, a partir de 1998, a UESPI iniciou uma agres-
siva expansão pelo interior do Estado do Piauí, com turmas em Regime 
Regular e também com turmas em Regime Especial, estas com suas aulas 
concentradas	nos	meses	de	janeiro,	fevereiro	e	julho,	justificada	a	amplia-
ção de ofertas por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB), Lei nº. 9394/96, quando esta determinava a necessidade de 
qualificar,	com	cursos	superior,	os	docentes	da	Educação	Básica	do	país.	
 Esta expansão estava diretamente relacionada aos recursos previstos 
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que tinha entre suas possibli-
dades	de	financiamento	a	formação	em	nível	de	graduação	dos	professo-
res que atuavam nas redes de Educação Básica.
 Acerca do FUNDEF, este foi criado como desdobramento da Emen-
da Constitucional n. 14 e regulamentado pela Lei n. 9.424/96. Foi im-
plantado obrigatoriamente partir de 1º de janeiro de 1998, ano eleitoral, 
sob um forte aparato de marketing, destinando, pelo menos, 60% dos 
recursos de impostos e transferências que o compõem, para manutenção 
e desenvolvimento do Ensino Fundamental, nas redes estaduais e muni-
cipais, segundo suas respectivas matrículas. Com estas medidas, o go-
verno federal equacionava os gastos com a universalização do Ensino 
Fundamental e erradicação do analfabetismo, com o que estava disposto 
a pagar (MONLEVADE; FERREIRA, 1998), situação esta que somente 
posteriormente	se	configurou	com	maior	clareza.	
 Embora o FUNDEF fosse uma medida de natureza contábil, “arti-
culado por uma política educacional não contraditória e subordinada, por 
sua	vez,	à	política	econômica	e	fiscal	conduzida	pelo	governo	federal”	
(BASSI, 2001, p. 54), ele interferia no processo de ensino-aprendizagem, 
no instante em que alocava recursos para o desenvolvimento de ações 
educacionais, entre estas a política de formação docente no país (SOUSA 
NETO, 2005; FONTINELES; SOUSA NETO, 2012). 
 Naquele período, a UESPI inseriu-se no processo oferecendo cursos 
de formação superior para professores que já atuavam nas diversas redes 
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de	ensino,	por	meio	de	convênios	firmados	entre	prefeituras	e	a	Institui-
ção e com recursos provenientes do Fundo, recursos estes que permitiram 
sua rápida expansão.
 Atualmente, a UESPI oferece cursos de Licenciatura em Regime 
Regular, em Educação a Distância (UAB) e pela Plataforma Paulo Freire 
(PARFOR), tendo ofertado na modalidade Regular para o processo de in-
gresso	do	ano	de	2013,	via	Sistema	de	Seleção	Unificado	(SISU),	o	total	
de 3.915 vagas, distribuídas em 15 unidades universitárias e em 30 cursos 
distintos, das quais 2.405 (duas mil quatrocentas e cinco) foram oferta-
das em cursos de licenciatura, o que representa 61,4% da oferta de vagas 
(PIAUÍ, 2014b). 
 Ao somar-se o total dos estudantes matriculados em Regime Regu-
lar, Ensino a Distância e PARFOR, considerando o ano de 2011, o per-
centual de alunos em cursos de licenciatura da UESPI eleva-se para 77% 
do total das matrículas (PIAUÍ, 2011b). 
 Outro dado relevante, que nos alerta para importância de políticas de 
estímulo à permanência dos estudantes em seus cursos de graduação, re-
fere-se à origem dos graduandos da UESPI. Do total de matriculados em 
2011, 64,1% eram oriundos de escolas públicas, (PIAUÍ, 2011a), o que 
sinaliza	para	a	possibilidade	de	vulnerabilidade	econômica	de	significa-
tiva parcela dos estudantes da UESPI, condição que pode vir a interferir 
em sua permanência nos cursos de graduação e na sua conclusão no perí-
odo previsto pelos Projetos Pedagógicos da IES.
 Em seus cursos de licenciatura, a UESPI, de 2001 a 2010, recebeu 
22.976 estudantes em suas diversas modalidades de ensino, sendo que 
em sua sede, Câmpus Poeta Torquato Neto, esse número chegou a 8.466 
(PIAUÍ, 2011b), demonstrando mais uma vez a vocação da IES para a 
formação de professores no Estado. Entretanto, por todo o período, a Ins-
tituição também teve de lidar com uma alta taxa de evasão nesses cursos, 
fazendo com que, em alguns casos, o número de graduados seja muito 
aquém	do	desejado	e	do	necessário	para	sanar	o	déficit	de	professores	no	
Estado.
 A relevância de políticas de apoio às licenciaturas na UESPI pode 
ser demonstrada por meio da análise de alguns dos indicadores da Insti-
tuição.
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	 No	quadro	02,	podemos	verificar	a	importância	que	assume	a	UESPI	
na formação de licenciados no estado do Piauí, entre as licenciaturas que 
inicialmente apresentaram ações desenvolvidas por meio do Pibid:

Cursos de 
Licenciatura

graduados da uEsPI 
em todos os Campi – 

2007 -2010

graduados na uEsPI 
2007-2010 – Câmpus 
Poeta Torquato Neto

Biologia 999 288
Química 134 134
Física 96 96
Matemática 368 172
Letras/Português 1271 200
Letras/Inglês 350 194
Letras/Espanhol 257 257
Geografia	 385 208
História 632 241
Quadro	02	‒	Graduados	pela	UESPI	(2007-2010)
Fonte: PIAUÍ (2011b).

 Por outro lado, tomando por referência as vagas ofertadas no Câm-
pus Poeta Torquato Neto, maior câmpus da Instituição, em relação ao 
número de conclusões de curso no ano de 2010, último período em que 
foi possível o acesso a dados consolidados, podemos perceber a relevân-
cia dos percentuais de evasão presentes e sua desproporção em relação 
ao número de ingressos, o que reforça os argumentos da importância de 
ações que visem corrigir esta distorção:

Licenciaturas - Câmpus Poeta 
Torquato Neto (Teresina)

Ingresso 
Vestibular 2010

Conclusões de 
cursos 2010

Ciências Biológicas 70 31
Educação Física 70 52
Física 70 28
Geografia 80 79
História 80 53
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Letras/Espanhol 35 41
Letras/Inglês 70 15
Letras/Português 70 61
Matemática 70 26
Química 70 25
Quadro	03	‒	Ingressos	e	Conclusões	de	Cursos,	Câmpus	Poeta	Torquato	
Neto	–	2010
Fonte: PIAUÍ (2009; 2013b).

 Observa-se, por meio da análise dos números do quadro 03, que, 
mesmo considerando-se as oscilações comuns entre as vagas oferecidas 
em vestibulares de anos anteriores, pode ser percebida a desproporção, na 
maioria das licenciaturas, entre o número de vagas oferecidas e os quan-
titativos de conclusões, sinalizando, mais uma vez, para a importância de 
ações que objetivem a redução da evasão nos cursos. 
 A alta evasão em seus cursos tem sido enfrentada pela Instituição 
por meio de programas de estímulo à permanência através de bolsas de 
estudos, que objetivam manter os estudantes próximos à universidade e 
focados	em	sua	formação.	Podem	exemplificar	a	política	adotada	os	pro-
gramas Bolsa Trabalho, Bolsa Estágio, Bolsas Culturais, Programa de 
Educação	Tutorial	(PET),	Iniciação	Científica,	Extensão	Universitária	e	
Auxílio	Moradia,	que,	em	linhas	gerais,	transferem	recursos	financeiros	
diretamente aos estudantes e oferecem oportunidades que permitem, em 
muitos casos, a permanência dos mesmos em seus cursos. 
 Deve-se, entretanto, destacar que o número de bolsas desses pro-
gramas	ainda	não	é	suficiente	para	atender	as	necessidades	da	Instituição	
que, em 2011, possuía matriculados 14.878 estudantes para apenas 454 
bolsas (PIAUÍ, 2011b).
 A desproporção entre o número de vagas ofertadas pelas instituições 
de ensino superior e o número de estudantes que efetivamente graduam-
se tem despertado a atenção de estudiosos e a criação de políticas públi-
cas que efetivamente permitam aproximar esses dois indicadores. Nesse 
contexto, o Pibid, no âmbito da UESPI, tem apresentado importante con-
tribuição.
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A uEsPI E A AdEsÃO AO PROgRAmA dE bOLsAs dE INICIA-
ÇÃO À dOCêNCIA

 De acordo com Saviani (2009), dentre as ações para a política educa-
cional propostas pelo MEC está o Pibid, como uma das 11 (onze) inscritas 
inicialmente no Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), voltadas 
para o Ensino Superior, objetivando a valorização e o fortalecimento da 
formação de professores no país. 
 Como amplamente observado pelos censos educacionais dos últimos 
anos,	a	demanda	por	professores	qualificados	representa	meta	urgente	a	
ser perseguida pelos diversos entes federados2 e tem encontrado no Pibid 
um dos mecanismos para o enfrentamento necessário.
 No âmbito da UESPI, a adesão ao Programa ocorreu por ocasião 
no lançamento do Edital CAPES n. 01/2011, no período em que ainda se 
iniciava uma nova gestão na Instituição que, por meio de determinação 
do reitor, professor Carlos Alberto Pereira da Silva, nomeou comissão 
responsável pela elaboração do Projeto Institucional do Programa e pelo 
encaminhamento de propostas ao Edital.
 A Comissão foi composta pelas professoras Francisca Lúcia de Lima 
e Edina Maria de Sousa Luz, ambas do Centro de Ciências da Natureza no 
Câmpus Poeta Torquato Neto, e pelo professor Marcelo de Sousa Neto, 
professor do Câmpus Clóvis Moura.
 Como resultado dos trabalhos da comissão, foi apresentada aos Con-
selhos Superiores da Instituição a proposta que resultou na Resolução 
CONSUN n. 01/2011, de 04 de março de 2011, instituindo o Pibid no 
âmbito da UESPI. 
 Para o primeiro Projeto Institucional, atendendo a determinações do 
edital quanto aos recursos disponíveis e ao número de campi que pode-
riam ser contemplados, foram convidadas a participar da proposta, atra-
vés de seus colegiados, todas as licenciaturas ofertadas no Câmpus Poeta 
Torquato Neto, em Teresina.
 Do total de 11 (onze) licenciaturas oferecidas no Câmpus, 08 (oito) 
apresentaram propostas de subprojetos e indicaram seus respectivos Co-
ordenadores de Área, posteriormente aprovados pela Capes, conforme 
demonstrado no quadro 04, a seguir: 
2 Cf. Ruiz (2008), no ano de 2006, o país necessitaria de 246.085 professores para atuar no ensino 
médio e 479.906 para o ensino fundamental.
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Curso Coordenador de Área

Número de 
bolsistas de 
Iniciação à 
docência

Número 
de 

supervisores

Número 
de 

escolas

Licenciatura em 
Ciências Biológicas

Emília Ordones Lemos 
Saleh 15 2 2

Licenciatura em Física Manoel Jesus Memória 
Campelo 15 2 2

Licenciatura em 
Química

Francisco das Chagas 
Alves Lima 15 2 2

Licenciatura em 
Geografia

Maria Tereza De Alencar 15 2 2

Licenciatura em História Viviane Pedrazani 15 2 2
Licenciatura em Letras-
Português

Luciana Maria Libório 
Eulálio 15 2 2

Licenciatura em Letras- 
Espanhol

Luciana Maria Libório 
Eulálio 15 2 2

Licenciatura em Letras-
Inglês

Lina Maria Santana 
Fernandes 15 2 2

Quadro	04	‒	Subprojetos,	Coordenadores	de	Área,	Número	de	Bolsas	e	
Escolas aprovadas para o Edital CAPES n. 01/2011
Fonte: PIAUÍ (2011b).

 Para a proposta ao Edital, foi solicitada à Secretaria Estadual de Edu-
cação do Estado do Piauí (SEDUC-PI) a indicação de quatro escolas na 
capital, com base em três critérios: 1) Ter ensino fundamental e médio; 2) 
Não possuir outro programa de melhoria de ensino sendo desenvolvido; 
3) Possuir parte das escolas alto IDEB e outra parte possuir baixo IDEB. 
Foram indicadas: Unidade Escolar Santa Inês, Unidade Escolar Sigefredo 
Pacheco, Unidade Escolar Dr. Fontes Ibiapina e Unidade Escolar Maria 
do Carmo Reverdosa da Cruz. Considerando-se recomendação do Pare-
cer Técnico, emitido pela Capes, acerca da proposta encaminhada quanto 
aos recursos disponíveis e ao número de escolas a serem atendidas, op-
tou-se por ampliar o número de bolsistas de Iniciação à Docência em cada 
subprojeto, mas mantendo o Programa funcionando incialmente em duas 
escolas, a Unidade Escolar Santa Inês e a Unidade Escolar Maria do Car-
mo Reverdosa da Cruz, respectivamente, maior e menor índice do IDEB 
entre as escolas indicadas.
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	 Logo	nos	editais	seguintes,	a	UESPI	conseguiu	ampliar	significati-
vamente o Programa, como pode ser observado no quadro 05, a seguir, 
incrementando seu número de bolsistas e contemplando outros Campi e 
licenciaturas:

Edital 
CAPEs subprojetos Campi Escolas bolsas 

Id
bolsas 

sA
bolsas 

CA
bolsas 

Cg
bolsas 

CI

Total  
de 

bolsas
01/2011 8 1 2 120 16 8 1 1 144
11/2012 15 6 10 244 30 15 1 1 294
61/2013 35 9 50 840 116 57 4 1 1018
Quadro	05	‒	Bolsas	Concedidas	pelo	Pibid	para	a	UESPI	
Fonte: PIAUÍ (2011b, 2012c, 2013e). Legenda: ID=Iniciação à Docência, 
SA= Supervisão de Área, CG=Coordenação de Gestão, CI = Coordena-
ção Institucional.

 O rápido crescimento do Programa na UESPI sinaliza, por um lado, 
para o seu amadurecimento enquanto articulado com as propostas de for-
mação de professores da instituição e, por outro, para a demanda repri-
mida de oportunidades que estimulassem professores e estudantes da IES 
a	dedicarem-se	a	pensar	os	desafios	enfrentados	pela	Educação	Básica	
no Estado, condição observada por meio das análises das propostas dos 
subprojetos em contraponto aos relatórios produzidos pela Coordenação 
do Programa (PIAUÍ, 2011b, 2013c e 2014). 
 Nesse sentido, o Pibid na UESPI constituiu-se, em pouco mais de 
três anos, em um relevante mecanismo de incentivo e fortalecimento da 
formação de docentes em nível superior para a Educação Básica e contri-
bui	significativamente	para	a	melhoria	da	qualidade	da	formação	inicial	
dos estudantes da Instituição, ao aproximar seus cursos de licenciatura 
desse nível de ensino, permitindo ainda a inserção dos graduandos no 
cotidiano escolar das redes de ensino públicas do Estado.
 Para a avaliação do Programa no âmbito da UESPI, optou-se pela 
apresentação de três de seus indicadores, considerados relevantes para os 
propósitos deste estudo: 1 - Substituição de Bolsistas de Iniciação à Do-
cência vinculados aos subprojetos; 2 - Números de ações realizadas nas 
escolas de Educação Básica atendidas pelo Pibid UESPI, e 3 - Divulga-
ção junto à sociedade de resultado das ações realizadas.
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 Para tanto, utilizaram-se por referência os relatórios de gestão en-
caminhados pela Instituição aos órgãos de fomento do Programa, que si-
nalizam para alterações no cotidiano dos cursos de licenciatura ofertados 
pela UESPI. Esses relatórios, por sua vez, estão alicerçados nos relatórios 
elaborados pelos Coordenadores de Área a partir das ações desenvolvi-
das. 
 Relembrando as proposições de intervenção para solucionar os pro-
blemas enfrentados pela Educação Básica no país, constantes no relatório 
Escassez de professores no Ensino Médio (RUIZ, 2007), constata-se a 
necessidade de criação de bolsas de incentivo à docência, nos mesmos 
moldes	da	iniciação	científica,	que	representariam	forma	de	despertar	a	
motivação das universidades pela Educação Básica, aumentar a demanda 
pelos cursos de Licenciatura e permitir a manutenção dos estudantes em 
seus cursos. 
	 Na	UESPI,	pôde-se	observar	a	importância	do	Pibid	com	a	finalida-
de apontada de manter os estudantes vinculados aos seus cursos, conside-
rando-se	que	se	verificou	uma	pequena	movimentação	de	substituição	de	
bolsistas, conforme quadro 06, a seguir, que sinaliza para a importância 
atribuída ao Programa por seus participantes, de forma a mantê-los vin-
culados aos seus cursos:

Função

Nº de bolsistas

motivoTotal 
de 

Bolsistas

Total 
de 

Substituições
Coord. de Gestão 01 --
Coord. de Gestão 01 --
Coord. de área

15 03
02 Afastados para cursar dou-
torado
01 Aposentadoria

Supervisor

30 13

07 Mudança de escola
04 solicitação do Coordena-
dor de Área
02 solicitação do bolsista

Iniciação à Docência 244 38 Diversos
Quadro	06	‒	Substituição	de	bolsistas	Pibid	UESPI,	entre	os	anos	de	2011	
e 2013
Fonte: PIAUÍ (2013d).



75

 Ao analisarmos de forma pontual as categorias Coordenadores de 
Área	e	Supervisores,	podemos	verificar	a	pequena	movimentação	quanto	
a substituição dos mesmos, motivado, em geral, por fatores alheios a von-
tade de permanência dos mesmos, a exemplo do afastamento para pós-
graduação e alteração das escolas contempladas, condições vedadas pelos 
itens 8.2 e 8.3, da Portaria CAPES nº 260, de 30 de dezembro de 20103.
 O pequeno número de alterações também está relacionado a retri-
buição	financeira	dos	profissionais	envolvidos,	por	meio	do	pagamento	
de Bolsas de Estudo4 com valores estabelecidos em Portaria da Capes e 
prazo	de	duração	igual	ao	da	vigência	do	instrumento	de	convênio	firma-
do.
 Ao determos as análises na categoria de Bolsistas de Iniciação à Do-
cência, foco maior do Programa, encontramos diversos motivos para as 
substituições, como pode ser observado no quadro 07, a seguir:

motivo de substituição quantidade
Inadequação às regras do Programa 14
Concurso Público/Trabalho Remunerado 8
A pedido do Bolsista 8
Conclusão da Graduação 3
Mudança de Programa 2
Mudança de Curso 2
Intercâmbio 1
Quadro 07 - Motivos de Substituição de Bolsistas de Iniciação à Docência 
Fonte: PIAUÍ (2013d).

 Apesar de a maior quantidade de substituições de bolsistas referir-se 
à alteração da condição do licenciando em relação às regras do Programa, 
e entre estas o baixo rendimento nas atividades do subprojeto, ao agrupar-
mos os demais motivos que resultaram nessas substituições, sobressaem-
se situações alheias à vontade dos mesmos ou situações positivas de suas 
3 Portaria revogada pelo novo regulamento do Pibid, instituído pela Portaria Capes nº 96, de 18 de 
julho de 2013.

4 Durante o período analisado pelo presente trabalho, os valores das bolsas de estudos mensais prati-
cados pela Capes foram: Coordenação Institucional, no valor de R$ 1.500,00; Coordenação de Gestão 
de Processos Educacionais, no valor de R$ 1.400,00; Coordenação de Área, no valor de R$ 1.400,00; 
Supervisão de Área, no valor de R$ 765,00, e licenciandos, no valor de R$ 400,00.
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trajetórias de vida, a exemplo de oportunidades de emprego ou mesmo a 
conclusão de seus cursos.
	 Seguindo	essa	 linha,	podemos	afirmar	que	no	âmbito	da	UESPI	o	
Programa representou, nestes seus três primeiros anos, instrumento capaz 
de manter os estudantes contemplados integrados em seus cursos, por 
meio das ações desenvolvidas pelo Pibid e mesmo pela condição de cus-
tearem suas formações, com o auxílio das bolsas concedidas. Isso possi-
bilitou a muitos já se inserirem efetivamente no mercado de trabalho, por 
meio da aprovação em concursos ou contração pela iniciativa privada.
 A realização de ações de intervenção pedagógica nas escolas aten-
didas pelo Programa representa outro instrumento que tem auxiliado os 
estudantes da UESPI a aproximarem-se da realidade da Educação Básica 
e assim, ao longo de seu processo formativo, dar sentido e fazer funcionar 
a aprendizagem obtida teoricamente em sala de aula.
 Nesse processo, ganha relevância a realização das ações planejadas 
por cada subprojeto integrante do Programa que, analisados os anos de 
2012 e 2013, somam um total de 346 ações executadas nas escolas aten-
didas e, considerando os 15 (quinze) subprojetos, trazem a média apro-
ximada de 24 ações desenvolvidas por cada um, sinalizando ainda para a 
significativa	alteração	no	cotidiano	das	escolas,	que	puderam,	ao	longo	de	
todo o período, receber as intervenções pedagógicas do Pibid. 
 Por ações, entende-se a realização de projetos nascidos do diálogo e 
planejamentos realizados entre professores na Universidade, das escolas 
atendidas e dos Bolsistas de Iniciação à Docência, proporcionando ainda 
aos estudantes a prática do planejamento das atividades cotidianas no am-
biente escolar.   
 Entre as ações, ganharam destaque o acompanhamento individua-
lizado de estudantes das escolas atendidas por meio de monitorias rea-
lizadas no turno oposto ao que o estudante da escola está matriculado e 
as atividades de interação social e interdisciplinares, a exemplo de fei-
ras culturais, exposições temáticas, palestras com convidados externos e 
competições escolares (PIAUÍ, 2013c; 2014).
 Além destes aspectos, cabe destacar a elaboração e confecção, em 
dois anos, de 148 (cento e quarenta e oito) produtos educacionais, con-
forme	categorização	da	Capes,	que	podem	ser	exemplificados	com	a	rea-
lização de exposições pedagógicas, criação de banco de dados e imagens, 
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blogs e páginas eletrônicas, kits de experimentação, apostilas e materiais 
para minicursos, jogos e brincadeira didáticos, adaptação de peças tea-
trais, criação de rádio e jornal escolar, criação de materiais para recrea-
ção, realização de festivais de música escolar, entre outros (PIAUÍ, 2013c; 
2014).
 Somada a isso, temos uma intensa produção de relatórios e artigos 
científicos	 acerca	 das	 ações	 desenvolvidas,	 o	 que	 nos	 leva	 ao	 terceiro	
ponto	de	análises	acerca	do	Pibid	na	UESPI,	que	se	refere	à	reflexão	aca-
dêmica e divulgação dos resultados obtidos com as ações.
 No período compreendido entre os anos de 2012 e 2013, setenta e 
três bolsistas, custeados pelo Programa, apresentaram trabalhos em even-
tos acadêmicos nacionais fora do Estado, que ajudaram a pensar a aca-
demia e a divulgar as ações desenvolvidas por cada subprojeto (PIAUÍ, 
2013c; 2014).
 Deve-se observar que esses números não comtemplam trabalhos que 
tenham sido apresentados e não constem nos relatórios e anais consulta-
dos para este escrito, mas sinalizam para o crescente interesse na divulga-
ção de resultados de pesquisas em nossa Instituição. 
 Compreendemos, ainda, a importância dessas apresentações como 
um movimento de diálogo, partilha e construção coletiva, no qual as ex-
periências divulgadas motivam em outros programas a multiplicação de 
ideias e ações e, da mesma forma, fomentam novas ideias e a realização 
de ações exitosas nos subprojetos da UESPI de experiências divulgadas 
nesses encontros.
 Pode-se, ainda, observar, por meio dos relatórios de atividades dos 
subprojetos,	reflexos	no	próprio	interesse	dos	bolsistas	quanto	ao	desejo	
da	pesquisa	e	escrita	científicas,	em	que	os	mesmos	passaram	a	encontrar	
no Programa uma oportunidade de interlocução acadêmica e mesmo cus-
teio para divulgação das ações realizadas (PIAUÍ, 2013; 2014). 
	 Os	reflexos	dos	trabalhos	apresentados	manifestam-se	ainda	no	cui-
dado na produção de relatórios e no desejo dos participantes do Progra-
ma em divulgar os resultados obtidos pelas ações executadas nas escolas 
parceiras, por meio da apresentação de trabalhos em eventos promovidos 
pela Instituição, dentre os quais, no período em análise, são relevantes 
para os propósitos da presente análise, os dois eventos realizados pelo 
Programa em âmbito regional, que foram o I Encontro Pedagógico do PI-
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BID, em 2012, e o II Encontro Pedagógico do PIBID, em 2013 (PIAUÍ, 
2012a; 2013a).
 Promovidos pela Instituição por meio da Pró-Reitoria de Extensão, 
Assuntos Estudantis e Comunitários (PREX) e Coordenação Institucional 
do Pibid, em 2012 foram apresentados 65 trabalhos resultados das ações 
realizadas pelo Programa, número que saltou para 156 trabalhos apresen-
tados no evento do ano seguinte em 2013.
	 O	 significativo	 número	 de	 trabalhos	 aprovados,	 considerando-se	
ainda o pouco tempo do Programa na Instituição, sinaliza para a força e 
comprometimento dos envolvidos, gerando um efeito positivo nos cursos 
de licenciatura oferecidos pela UESPI, que ganharam novos espaços de 
diálogo	e	maior	envolvimento	com	os	desafios	enfrentados	pela	Educação	
Básica no Estado e com as estratégias de formação inicial e continuada de 
professores.

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

 Após essa análise das experiências vividas pela Universidade Esta-
dual do Piauí por meio de sua adesão ao Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência em seus três primeiros anos, podemos observar 
que os diversos fatores conjugados e assinalados neste escrito foram ca-
pazes de gerar um sentimento de pertencimento aos cursos de licenciatura 
e compromisso com eles, o que tem fortalecido a Instituição, provocando 
novas proposições e o engajamento de novos sujeitos ao Programa, resul-
tando ainda em novas demandas e soluções mediadas pelo Pibid. 
 Desta forma, entendemos que o Pibid, na UESPI, tem despertado o 
interesse de alguns professores e estudantes da Instituição que se encon-
travam	 afastados	 dos	 problemas	 e	 desafios	 enfrentados	 pela	 Educação	
Básica,	e	mesmo	de	desafios	de	seus	próprios	cursos	de	licenciatura,	em	
sua	missão	de	formar	educadores	qualificados	e	comprometidos	com	o	
ensino,	de	 forma	a	provocá-los	a	apresentarem	respostas	eficientes	aos	
desafios	identificados.
 Com o Pibid, a UESPI ganhou um novo arcabouço teórico-pedagó-
gico e instrumental prático que permitem uma formação mais ampla de 
seus licenciandos, com o horizonte no exercício competente e autônomo 
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de	suas	atividades	profissionais,	auxiliando,	inclusive,	nas	disciplinas	de	
formação	específica	de	cada	área	do	conhecimento,	oferecidas	nestas	gra-
duações.
 Como observa Rays (1996), por meio da atividade teórico-prática 
somos motivados a promover, de forma crítica, transformações na reali-
dade objetiva e em nosso próprio modo de agir, seja em nossos espaços 
de	convívio	social	ou	profissional.	Nesse	sentido,	por	meio	das	atividades	
desenvolvidas pelo Programa, com o uso de alternativas metodológicas 
e o fortalecimento do diálogo entre teoria e prática, tem-se favorecido 
a aprendizagem de saberes pertinentes ao exercício do magistério, que 
dificilmente	seriam	visualizadas	por	meio	da	formação	teórica	realizada	
apenas nas disciplinas do curso, em que teoria e prática se constituem na 
formação dos bolsistas em um único movimento, sem prevalências ou 
determinações de uma sobre a outra. 
 Assim, na UESPI, o Pibid tem permitido, de forma coletiva, o diá-
logo	entre	o	pensar	crítico	e	o	fazer	transformador,	a	reflexão	teórica	em	
contraponto à realidade escolar, elementos basilares à formação docente 
e ao processo de aprender a ensinar. 
 Por meio da realização de intervenções efetivas no ambiente esco-
lar, e de forma comprometida com as dimensões pedagógica e social, a 
Universidade encontrou no Pibid um espaço de diálogo e construção, de 
forma a dar sentido e a fazer funcionar as teorias estudadas, que adqui-
rem	significado	por	meio	do	convívio	com	a	escola	e	com	seus	desafios,	
afetando, sobremaneira, as identidades e o entendimento do ser profes-
sor dos sujeitos envolvidos com o Programa, com efeito transformador 
também sobre a práxis acadêmica acerca da formação de professores na 
Instituição. 
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A FORmAÇÃO dO PROFEssOR dE 
gEOgRAFIA dA REdE EsTAduAL dE 

ENsINO Em AquIdAuANA/ms:
CONsIdERAÇõEs sObREO PACTO 

NACIONAL PELO FORTALECImENTO 
dO ENsINO médIO

Raphael de Leão Duarte
Vicentina Socorro da Anunciação

INTROduÇÃO

 A consolidação da escolaridade em nível médio vem ocupando o 
escopo de estudos e discussões ao longo do histórico da educação bra-
sileira. A partir desse processo, surgem ações idealizadas pelo poder pú-
blico, em forma de iniciativas como programas educacionais e políticas 
públicas que visam proporcionar melhorias para a educação. Por outro 
lado, embates teóricos sobre o ensino médio no Brasil vêm apontando 
situações contraditórias no âmbito desses instrumentos de ações e das 
iniciativas direcionadas à escola secundária, dando a esse processo uma 
característica cíclica. Tendo em vista que iniciativas governamentais para 
a educação, sejam elas na forma de ações estruturantes, programas de in-
centivo	ou	de	formação	continuada,	significam	investimento	de	recursos	
financeiros	públicos,	e	devido	à	preocupação	com	a	validade	e	eficácia	
dessas ações, no que se refere a impactos positivos sobre o público alvo, 
é imperativa a realização de uma análise enfatizando fatores inerentes ao 
seu processo de desenvolvimento e implementação, buscando não apenas 
identificar	falhas,	mas	também	perspectivas	para	sua	superação.
 Nesse sentido, o presente texto traz uma abordagem a partir do pro-
jeto “Análise da implantação do Programa Pacto Nacional pelo Forta-
lecimento do Ensino Médio no município de Aquidauana/MS”, desen-
volvido	no	curso	de	Mestrado	em	Geografia	da	Universidade	Federal	de	
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Mato Grosso do Sul, Câmpus de Aquidauana, apoiado pela FUNDECT/
CAPES, sobre o processo de implementação do Programa, com ênfase na 
formação	continuada	de	professores	de	Geografia,	no	contexto	das	atuais	
políticas públicas educacionais direcionadas ao ensino médio.

O PERCuRsO dA PEsquIsA

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensi-
no Médio (BRASIL, 2000, p. 6), no Brasil, essa foi a etapa da educação 
básica que mais se expandiu a partir da década de 1980. Porém, conforme 
afirma	Castro	(2008,	p.	114),	o	Ensino	Médio,	última	etapa	da	educação	
básica, encontra-se em crise permanente. Preparar o aluno para ingressar 
em cursos de ensino superior é um dos objetivos da referida etapa; en-
tretanto, grande parcela desses alunos acaba não conseguindo passar nos 
processos seletivos. O autor defende a associação dessa realidade a vários 
fatores, entre eles o despreparo dos alunos vindos do ensino fundamental, 
a	exacerbada	flexibilidade	nos	currículos	nacionais	em	nível	médio	e	o	
despreparo dos professores.
 Entre as questões a serem levadas em conta, no escopo deste estudo, 
está o necessário desenvolvimento de iniciativas que ofereçam formação 
continuada de qualidade para professores que atuam no ensino médio 
público. De fato, não é correto depositar a responsabilidade pelos pro-
blemas enfrentados pelo ensino médio apenas sobre o professor; porém, 
as condições de trabalho e salário, entre outras questões que compõem 
o cotidiano docente, devem ser entendidas como uma problemática que 
ocorre de forma cíclica, tornando-os fatores que corroboram a crise. De 
acordo	com	um	contingente	de	professores,	a	falta	de	recursos	financeiros	
e	tecnológicos,	juntamente	com	o	frenético	cotidiano	escolar,	especifica-
mente	em	nível	médio,	influencia	negativamente	no	planejamento,	con-
sequentemente	nas	práticas	pedagógicas,	o	que	se	refletirá	na	qualidade	
da educação, tornando-se uma das maiores preocupações para o sistema 
educacional brasileiro. 
	 Pode-se	afirmar	que	atualmente	existem	inúmeras	iniciativas	com	o	
propósito de promover, direta e indiretamente, a formação continuada dos 
profissionais	de	educação,	sendo	assim	um	tema	que	vem	sendo	colocado	
em	evidência	nos	últimos	anos,	seja	em	ambiente	acadêmico	e	científico,	
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seja no campo político. O Programa Pacto Nacional pelo Fortalecimento 
do Ensino Médio pode ser considerado como uma das mais atuais inicia-
tivas	públicas	voltadas	para	a	capacitação	e	valorização	do	profissional	
de educação, por meio do oferecimento de bolsas de estudos e de cursos 
de	aperfeiçoamento	profissional.	Tendo	em	vista	o	investimento	do	poder	
público em programas de formação continuada, para o alcance dos ob-
jetivos dessas ações, sobretudo no que se refere aos impactos positivos 
sobre a sociedade, surge a necessidade de analisar os fatores intrínsecos 
ao seu processo de desenvolvimento e implementação, na perspectiva de 
não	 apenas	 identificar	 falhas,	mas	 também	discutir	 possibilidades	para	
superá-las.
 Além disso, é importante estudar o posicionamento dos cursistas 
diante das atividades e das condições a que os mesmos são submetidos ao 
longo desses programas. Um estudo desta natureza faz-se importante não 
apenas por apresentar aspectos referentes à situação e à qualidade de um 
curso de formação continuada organizado pelo poder público, mas tam-
bém	pela	possibilidade	de	estabelecer	reflexões	sobre	medidas	necessárias	
a serem tomadas, com base na opinião dos cursistas e na contextualização 
da	realidade	do	profissional	de	educação	em	nível	médio,	destacando-se	
os pontos críticos ressaltados por eles em relação aos aspectos estruturais, 
técnicos	e	financeiros	propostos	em	uma	política	pública	voltada	para	a	
formação continuada.
 O projeto foi desenvolvido com os professores da rede pública esta-
dual de ensino do município de Aquidauana-MS, norteado por questões 
que	envolvem	a	formação	continuada	de	professores	especificamente	em	
Geografia,	que	atuam	na	educação	básica,	no	contexto	das	atuais	políticas	
públicas educacionais direcionadas ao ensino médio, tornando-se assim o 
tema principal da abordagem aqui proposta, na perspectiva de não apenas 
elucidar fatores problemáticos em tal processo, mas também de participar 
nos diálogos estabelecidos e, mesmo que indiretamente, contribuir com a 
formação	desses	profissionais,	principalmente	no	que	se	refere	a	mudan-
ças de práticas.
 As ações envolveram um universo de 118 professores que atuam 
em 11 escolas da rede estadual de educação, em área urbana, rural e em 
comunidades indígenas, conforme a tabela 1. Desse quantitativo, 8 pro-
fessores	são	de	Geografia,	10	são	Coordenadores	Pedagógicos	e	desem-
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penharam a função de orientadores de estudo, sendo responsáveis pela 
aplicação das atividades nos encontros, pelo monitoramento e controle da 
frequência dos  cursistas.

Tabela	 1	 –	Quantitativo	 de	 Profissionais	 da	 educação	 participantes	 do	
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio na rede estadual de 
ensino de Aquidauana/MS.

Escolas Estaduais
Orientadores

de
estudo

Professores 
cursistas

E. E. Cândido Mariano 1 12
E. E. Coronel José Alves Ribeiro 2 35
E. E. Dóris Mendes Trindade 1 25
E. E. Felipe Orro 0 1
E.	E.	Geraldo	Affonso	Garcia 2 13
E. E. Indígena Pascoal Leite 1 4
E. E. Indígena Pastor Daniel 0 1
E. E. Indígena Pastor Reginaldo 1 9
E. E. Indígena Professor Domingos 1 10
E. E. Professor Luiz Mongelli 0 2
E. E. Professora Marly Russo 1 6

Total 11 Total 10 Total 118
Fonte: SED/MS. Organização: Elaborado pelos Autores (2015).

 Os encontros foram realizados na Escola Estadual Coronel José Al-
ves Ribeiro, localizada no centro da cidade. Os temas foram trabalhados 
em dinâmicas de grupo, sendo que em todos os encontros houve espaço 
para palestras, leitura e diálogos, além de atividades práticas nas quais os 
participantes discutiam entre eles e posteriormente apresentava em forma 
de teatro, produção de vídeo, painéis com colagens, jornal falado, paró-
dia, poesias e jogos.
 O objetivo do estudo consistiu em analisar o processo de implemen-
tação do Programa Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
na rede estadual de ensino do município de Aquidauana-MS, enfatizando 
a	formação	continuada	de	professores	de	Geografia.
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	 Quanto	aos	objetivos	específicos,	buscou-se	verificar	o	processo	de	
implantação e implementação do Programa Pacto Nacional Pelo Fortale-
cimento do Ensino Médio e também averiguar a opinião dos professores 
de	Geografia	da	rede	estadual	de	ensino,	que	participaram	do	Pacto,	sobre	
as ações do Programa.
 Para alcançar os objetivos traçados, o procedimento metodológico 
partiu do levantamento de referencial sobre as principais bases teóricas 
conceituais abordando políticas públicas educacionais, ensino médio e 
formação continuada de professores; aplicação da metodologia de pes-
quisa-ação desenvolvendo a coparticipação voluntária e o acompanha-
mento do processo de implantação e implementação do Pacto Nacional 
pelo Fortalecimento do Ensino Médio na rede estadual de ensino de Aqui-
dauana, junto a professores inscritos no Programa; pesquisa documental; 
aplicação de entrevistas com utilização de questionários junto aos pro-
fessores	de	Geografia	da	referida	rede	de	ensino,	que	participaram	como	
bolsistas do Programa; análise de dados.
 A abordagem metodológica de pesquisa-ação foi desenvolvida du-
rante as etapas da formação oferecida pelo Pacto, no período entre março 
de 2014 e março de 2015, buscando estabelecer interação entre pesqui-
sador e demais indivíduos envolvidos na situação a ser investigada, na 
perspectiva de discutir sobre fatores contidos no contexto do ensino mé-
dio e do cotidiano docente. Nessa abordagem, foram envolvidos todos os 
professores da rede estadual de ensino de Aquidauana participantes do 
Pacto, independentemente da área de atuação. Segundo Engel (2000, p. 
182),

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição 
à pesquisa tradicional, que é considerada como ‘independente’, ‘não-reativa’ e 
‘objetiva’ [...] É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que 
também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta.

 Na pesquisa-ação, não há dissociação entre sujeito e objeto de estu-
do,	configurando-se	como	um	processo	de	aprendizagem	para	todos	os	
agentes envolvidos na investigação, pois possibilita aos participantes a 
reflexão	coletiva	de	forma	crítica	sobre	suas	próprias	práticas,	conduzin-
do-os a mudanças de atitude. Portanto, a pesquisa-ação aplicada à inves-
tigação dos processos de ensino e aprendizagem pode ser compreendida 
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como suporte ao desenvolvimento do professor e do pesquisador (TRIPP, 
2005, p. 445), de modo que o conhecimento gerado na pesquisa possa re-
sultar em mudanças em suas práticas pedagógicas, sobretudo no aprimo-
ramento do ensino e da aprendizagem. Neste sentido, todos os encontros 
do Pacto foram acompanhados, buscando observar pontos positivos e ne-
gativos no processo de implementação, além de estabelecer participação 
(voluntária)	e	reflexão	junto	aos	professores	sobre	os	temas	propostos.
 Durante a coparticipação na formação continuada, além de contribuir 
com	os	diálogos	e	a	execução	das	atividades	práticas,	buscou-se	identifi-
car pontos críticos no que se refere à abordagem dirigida pelo Pacto e sua 
articulação com a realidade escolar e com o cotidiano docente, ressaltan-
do-se suas limitações, condições de trabalho, salário, plano de carreira, 
procedimentos de ensino e possibilidade para promover a aprendizagem 
significativa	na	educação	em	nível	médio.	Neste	sentido,	atribuem-se	a	
essa	etapa	as	seguintes	características:	observação	estruturada	–	deu-se	a	
partir de condições controladas, buscando atender a um propósito previa-
mente	definido;	observação	participante	–	houve	interação	entre	pesqui-
sador	e	o	processo	a	ser	investigado;	observação	natural	–	entende-se	que	
o pesquisador faz parte da comunidade/grupo estudado; observação em 
equipe, com considerações do próprio público alvo.
 Na pesquisa documental, foram consultadas as bases teóricas so-
bre	a	temática,	disponíveis	em	livros	e	artigos	científicos,	e	enumeradas	
questões referentes à situação do professor, bem como do ensino médio 
no contexto das políticas públicas educacionais, tendo como fonte docu-
mentos e índices disponíveis on-line em sites de órgãos públicos, como o 
Portal do Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa (INEP) e Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do 
Sul (SED).
 Foram realizadas entrevistas durante o mês de maio de 2015, com 
aplicação	de	um	questionário.	Do	total	de	oito	professores	de	Geografia	
que participam do referido Programa, apenas seis aceitaram participar da 
entrevista. Para a realização das entrevistas, os referidos docentes con-
cordaram em assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, pelo 
qual,	 entre	 outros	 aspectos,	 o	 pesquisador	 fica	 autorizado	 a	 utilizar	 as	
informações coletadas para o desenvolvimento do trabalho. O questio-
nário	compunha-se	de	doze	perguntas,	permitindo	conhecer	o	perfil	dos	
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profissionais	no	que	diz	respeito	ao	tempo	de	exercício	da	docência,	sua	
titulação, carga horária e os motivos que os levaram a participar do Pro-
grama, além de suas opiniões sobre o processo de implementação, princi-
palmente quanto às metodologias adotadas, aos temas trabalhados e aos 
recursos	técnicos	e	financeiros	disponibilizados.
 Para a análise dos dados, adotou-se a metodologia qualitativa. Desta 
forma, considera-se a existência de uma relação dinâmica nas subjetivi-
dades	do	 fator	 analisado,	não	 se	fixando	apenas	 em	dados	 estatísticos,	
analisando os dados indutivamente (KAUARK; MANHÃES; MEDEI-
ROS, 2010, p. 26), assim, valendo-se de maior liberdade o pesquisador 
para a organização e interpretação dos resultados. 
 Neste sentido, esse estudo seguiu como caminho o método dialéti-
co. De acordo com Alves (2008, p. 235), por meio do método dialético 
contradizemos (antítese) uma situação inicial (tese), chegando-se a uma 
verdade	resultante	desse	conflito	(síntese),	além	de	se	considerar	o	com-
portamento social como resultante de um processo sistêmico.

O ENsINO médIO NO muNICíPIO dE AquIdAuANA

 De acordo com os dados do censo escolar 2004-2014, a rede estadu-
al de ensino é a principal responsável pelas matrículas na referida etapa. 
Contudo, as matriculas nessa rede de ensino diminuem nos períodos de 
2004 a 2008 e de 2011 a 2014, conforme tabela 2. Ressaltam-se o início e 
o processo de aumento das matrículas no ensino médio pela rede federal 
a partir de 2011, com o funcionamento do curso de nível médio oferecido 
pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

Tabela	2	–	Número	de	alunos	matriculados	no	ensino	médio	-	Aquidaua-
na/MS.
dependência 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estadual 1609 1471 1476 1454 1399 1527 1558 1586 1535 1455 1427
Federal - - - - - - - 91 126 169 222
município 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privada 458 342 301 375 302 265 271 290 288 220 172
Total 2067 1813 1777 1829 1701 1792 1829 1967 1949 1844 1821

Fonte: MEC/INEP, 2004-2014.
Organização: Elaborado pelos Autores (2015)
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 Com relação às taxas de abandono escolar e aprovação no período 
de 2007 a 2014, houve melhora dos índices ainda que de forma sutil. Po-
rém, os números de reprovação apresentam situação mais crítica em 2011 
e, mesmo diminuindo a partir de 2012 até 2014, não avançam o quadro 
em relação a 2007.

Tabela	3	–	Taxas	de	rendimento	escolar	-	ensino	médio	público	de	Aqui-
dauana/MS.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taxa de aprovação 77,1 78,1 74,1 72 77,1 79,6 79,9 79.3
Taxa de reprovação 9,7 11 13,3 14,7 16,1 11,9 11,7 11.7
Taxa de abandono 13,2 10,9 12,6 13,3 6,8 8,5 8,4 9

Fonte: MEC/INEP, 2004-2014.
Organização: Elaborado pelos Autores (2015)

 Pensando na garantia da permanência dos alunos nas escolas, bem 
como da promoção da formação básica de qualidade, seja em área urba-
na ou rural, o transporte escolar e a distribuição de livros didáticos, kits 
escolares e uniformes, assim como o fornecimento da merenda escolar, 
tornam-se questões a serem consideradas nas políticas públicas educacio-
nais. Segundo Braz (2008, p. 139), no Estado de Mato Grosso do Sul, o 
ensino médio rural passou a ser contemplado com o transporte escolar a 
partir de “um acordo entre prefeitos e o governador do Estado, que repas-
sa uma verba da educação para os municípios conveniados”. No municí-
pio de Aquidauana, a Prefeitura Municipal é responsável pelo transporte 
escolar contemplando a rede municipal de ensino. Segundo a Secretaria 
Municipal de Educação de Aquidauana, professores e alunos do ensino 
médio podem utilizar-se do transporte escolar a partir do pedido de auto-
rização.
	 A	distribuição	de	livros	de	Geografia	para	o	ensino	médio	iniciou-
se no ano de 2008 em nível nacional, a partir da Resolução nº 1, de 15 
de Janeiro de 2007. Nesse mesmo período, os livros para ensino médio 
começaram a ser distribuídos na rede estadual de ensino do município de 
Aquidauana-MS. A partir do ano de 2009, essa etapa da educação básica 
é inserida no PNAE e, no Estado de Mato Grosso do Sul, o governo trans-
fere os recursos do Programa diretamente para as escolas pertencentes a 
sua rede, tornando-as as principais responsáveis pela sua execução. Dessa 
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forma, a partir desse ano, o governo estadual entrega uniforme e kits es-
colares. 
 Além disso, destacam-se programas com ações de fomento ao de-
senvolvimento educacional, formação continuada, preparação para o 
mercado de trabalho, correção de distorção idade-série e demais índices 
de rendimento escolar, como os programas Avanço do Jovem na Apren-
dizagem (Projeto AJA), o ProJovem Trabalhador, bem como os cursos 
EJA II Renovado e Normal Médio, os quais estão vinculados ao Ensino 
Médio Inovador, que, por sua vez, propõe o incentivo à leitura em todos 
os campos do saber, transformações na organização do currículo, basean-
do-se nos princípios da contextualização, interdisciplinaridade (BRASIL, 
2009, p. 9-11). No município de Aquidauana, além do Programa Ensino 
Médio Inovador e do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Mé-
dio, é ressaltado o atendimento a alunos de escolas das redes municipal e 
estadual a partir de programas como o Avanço do Jovem na Aprendiza-
gem (Projeto AJA) e o Projeto Jovem do Futuro.
 No tocante às iniciativas que contemplam o ensino médio, conside-
ra-se relevante ressaltar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), como política de formação de professores. O Pro-
grama tem proporcionado experiência a alunos de licenciatura, a partir 
da aproximação e vivência na realidade escolar, bem como na prática da 
pesquisa,	contribuindo	com	a	definição	do	perfil	profissional	já	na	forma-
ção inicial, além de dar suporte técnico e humano aos professores da edu-
cação básica que dele participam, por meio do desenvolvimento de recur-
sos didáticos e metodologias de ensino. Esse Programa tem apresentado 
repercussão positiva no Estado, de forma geral, sendo bem aceito pelas 
unidades	escolares	envolvidas.	No	município	de	Aquidauana,	especifica-
mente	o	Grupo	Pibid	de	Geografia,	vem	focando	suas	atividades	na	abor-
dagem prática e lúdica, a partir dos objetivos de aprendizagem das esco-
las parceiras, sendo associada ao planejamento do professor supervisor. 
Porém, o Pibid ainda contempla uma parcela reduzida dos licenciandos, 
bem	como	dos	professores	e	alunos	da	educação	básica,	especificamente	
do	ensino	médio,	configurando-se	esse	aspecto	como	o	principal	 revés	
do Programa. Atualmente, ressalta-se a tentativa de desativação do Pibid 
pelo poder público, gerando mobilização da comunidade acadêmica em 
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prol de sua continuidade como política pública de formação de professo-
res. 
 Neste sentido, a não continuidade das ações, no contexto das políti-
cas públicas, pode ser elencada como um contratempo no que se refere ao 
avanço	do	ensino	médio,	bem	como	à	capacitação	e	à	valorização	profis-
sional	do	professor.	De	forma	geral,	os	profissionais	se	sentem	frustrados	
ao passo que tais iniciativas, mesmo apresentando bons resultados, aca-
bam sendo interrompidos. Percebe-se então que alguns programas têm 
impactado	positivamente	o	público	alvo,	entretanto	configuram-se	de	ca-
ráter introdutório, uma vez que não permitem o aprofundamento e conti-
nuidade da ação.

A ImPLEmENTAÇÃO dO PACTO NACIONAL PELO FORTA-
LECImENTO dO ENsINO médIO NA REdE EsTAduAL dE 
ENsINO dO muNICíPIO dE AquIdAuANA-ms

 No município de Aquidauana/MS, a primeira etapa do Programa foi 
realizada no período de março a dezembro de 2014. Mensalmente, eram 
reservados dois dias para a realização dos encontros, geralmente às sex-
tas-feiras, nos períodos matutino, vespertino e noturno, e aos sábados, 
no período matutino. Constatou-se a opção pela adoção do esquema de 
ação-reflexão-ação	como	abordagem	metodológica.	Considerou-se	nessa	
metodologia a possibilidade de fortalecer nos professores a capacidade 
de diagnosticar problemas vivenciados em ambiente de trabalho, incenti-
vando ações coletivas de intervenção.
	 Os	 temas	que	fizeram	parte	das	discussões	seguiram	o	 referencial	
disponibilizado no portal on-line do Programa, de acordo com os se-
guintes cadernos: Ensino Médio e Formação Humana Integral, O Jovem 
como Sujeito do Ensino Médio, Currículo do Ensino Médio, Áreas de 
Conhecimento e Integração Curricular, Organização e Gestão do Tra-
balho Pedagógico, Avaliação no Ensino Médio. Desta forma, os debates 
desenvolvidos durante a segunda etapa envolveram temas como ensino 
médio e formação humana e integral, a relação entre escola e família, 
desafios	à	política	pública	de	educação,	os	pilares	da	educação,	currículo	
do ensino médio, áreas do conhecimento e integração curricular, inter-
disciplinaridade, gestão democrática da escola, gerenciamento em sala 
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de	aula,	a	relação	entre	professor	e	aluno,	reflexões	sobre	procedimentos	
para incentivar os alunos à leitura e a resolver problemas.
 A segunda etapa foi realizada em apenas um dia, reservando-se ape-
nas quatro horas para tratar de questões que envolvem o processo de ensi-
no e aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento. Consideramos, 
então,	o	curto	espaço	de	tempo	dedicado	à	abordagem	específica	para	os	
componentes curriculares do ensino médio como um dos principais pro-
blemas enumerados durante a coparticipação nos encontros do Pacto. 
 Os temas seguiram a organização apresentada no Documento Orien-
tador Preliminar, de acordo com o referencial apresentado nos cadernos 
direcionados a essa etapa: Organização do Trabalho Pedagógico no En-
sino Médio, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Ma-
temática. Os cursistas foram organizados em grupos de acordo com as 
grandes áreas do conhecimento para discutir possibilidades interdiscipli-
nares que integram trabalho, cultura, ciência e tecnologia ao contexto 
da formação integral do indivíduo. Durante o encontro, os cursistas do 
grupo representante das Ciências Humanas ressaltaram que a necessida-
de	apresentada	pelos	professores	de	superar	a	dificuldade	de	desenvolver	
metodologias	de	ensino	mais	dinâmicas	e	eficientes	para	trabalhar	con-
teúdos dos componentes curriculares no qual atuam não foi contempla-
da;	portanto,	considerou-se	o	abandono	das	especificidades	de	cada	com-
ponente	curricular,	especificamente	o	de	Geografia,	frente	à	proposta	de	
organização dos temas para a formação continuada, mesmo entendendo 
que existe uma necessidade de se trabalhar a interdisciplinaridade em am-
biente escolar, caracterizando-se esse abandono como outra contradição. 
O debate também se estendeu à discussão sobre a estrutura curricular dos 
cursos de formação inicial de professores, que por sua vez apresenta-se 
compartimentada.	Neste	sentido,	a	formação	inicial	específica	adquirida	
nos cursos de licenciatura foi enfatizada como um fator de potencializa-
ção da complexidade desse processo. É importante ressaltar que a ideia 
central aqui colocada não está na descrença da importância do envolvi-
mento dessas temáticas nos debates, mas na importância da abordagem 
das metodologias de ensino para a formação continuada do professor, em 
qualquer disciplina.
 Na perspectiva de averiguar a contextualização entre a abordagem 
temática desenvolvida na formação continuada oferecida pelo Pacto e o 
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cotidiano	docente,	especificamente	dos	professores	de	Geografia	da	rede	
estadual de ensino de Aquidauana que participaram do curso de formação, 
buscou-se	analisar	o	relato	desses	profissionais	sobre	seu	cotidiano,	bem	
como sua opinião sobre a abordagem temática e metodológica adotada no 
Programa.	Do	quantitativo	de	oito	professores	de	Geografia	cursistas	do	
Pacto, apenas seis aceitaram responder o questionário. 
 Enfatizou-se primeiramente a experiência no exercício da docência 
e	a	titulação	desses	profissionais.	O	tempo	de	exercício	da	docência	va-
ria entre 2, 5, 8, 9 e 17 anos. Três dos entrevistados são graduados, com 
licenciatura	plena	e	bacharelado	em	Geografia.	Os	demais	(outros	três)	
possuem pós-graduação em nível de especialização lato sensu: Ensino de 
História	e	Geografia;	Planejamento	Urbano	e	Regional;	Educação	Am-
biental. A partir dos debates desenvolvidos durante a coparticipação nas 
etapas	de	formação,	ficou	evidente	que,	de	modo	geral,	os	professores	se	
sentem desmotivados para ingressar em cursos de pós-graduação stricto 
sensu. Segundo eles, tal desmotivação se associa às próprias condições 
de trabalho já mencionadas, somando-se a elas a falta de uma política 
pública que possibilite sua progressão a partir de cursos de especializa-
ção, de mestrado e/ou doutorado, por meio de um processo viável para o 
professor,	sem	que	dificulte	ainda	mais	seu	cotidiano,	ou	que	prejudique	
sua remuneração e sua relação familiar. É importante ressaltar que, ge-
ralmente, os cursos de pós-graduação exigem alto grau de envolvimento 
dos cursistas, além de não garantir o oferecimento de bolsas de estudos. 
Mesmo fazendo os debates durantes as atividades coletivas, considerou-
se que não houve espaço para discussão aprofundada sobre a pós-gradu-
ação no contexto da política pública de formação continuada.
 Os entrevistados também foram consultados sobre suas cargas ho-
rárias. Segundo eles, de forma geral, os professores estão submetidos a 
uma rotina maçante, o que, em muitos casos, torna-se um fator para a 
desmotivação e acomodação. A carga horária semanal, dos entrevistados, 
varia entre 12, 20, 30, 40 e 60 horas. Outro ponto ressaltado por eles é 
que geralmente os professores precisam lotar a carga horária em mais de 
uma escola devido à necessidade de conseguir condições razoáveis para 
manter sua família, levando-os a assumir uma carga horária excessiva, 
distribuída em duas ou mais escolas, o que, além de condicionar o docen-
te a uma rotina exaustiva, impossibilita o desenvolvimento de atividades 
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interdisciplinares em conjunto com outros professores. Os temas jornada 
de trabalho, plano de carreira e salário são questões abordadas no Progra-
ma Ensino Médio Inovador, ao qual o Pacto vem articulado, sendo assim 
bastante discutidos nos encontros.
	 Entre	os	motivos	que	levaram	os	professores	de	Geografia	entrevis-
tados	a	ingressar	no	Pacto,	destacam-se:	o	aperfeiçoamento	profissional;	
a busca por novas informações e conhecimentos; troca de experiências, 
especificamente	em	relação	a	metodologias	de	ensino	que	proporcionam	
a associação entre teoria e prática. Segundo um dos entrevistados, o Pacto 
deu espaço à necessidade de se entender o discente no contexto atual. De 
acordo com outro entrevistado, a busca pela formação continuada se deu 
pela	influência	e	exigência	da	direção	escolar,	bem	como	da	coordenação	
pedagógica. Tal exigência pode caracterizar a falta de interesse por parte 
do professor para buscar o enriquecimento curricular como um fator pro-
blemático, além de poder levá-lo a manter uma postura passiva durante o 
desenvolvimento das atividades propostas na capacitação. 
 Do quantitativo de seis entrevistados, metade não está satisfeita com 
o	suporte	financeiro	oferecido	pelo	Programa,	 justificando	que	a	ajuda	
de custo oferecida não compensa a sobrecarga do docente, nem os gastos 
com transporte. Entre as respostas dos entrevistados, destacam-se:

Devido à utilização das horas que seriam destinadas ao ‘descanso’, pois a jorna-
da de trabalho do docente é exaustiva, o que dificulta até mesmo a permanência 
no Programa. Muitas vezes temos que arcar com substitutos em algumas escolas. 
Exemplo: trabalho em 5 (cinco) escolas, em turnos diferentes; efetivo 40 horas, 
na Rede de ensino Municipal e Estadual (entrevistado número 1).

Devido ao gasto imaginado (motivação financeira), não incentiva (entrevistado 
número 3).

Porque a carga horária é alta (entrevistado número 5).

 De acordo com as respostas dos que estão satisfeitos, entende-se que 
o	suporte	financeiro	é	visto	por	eles	como	um	incentivo	a	mais	e	que	a	
motivação está principalmente no conhecimento proporcionado, dando a 
entender que a bolsa de estudos de duzentos reais é vista como um recur-
so adicional, conforme três dos entrevistados:

Porque trata-se de uma ótima remuneração para uma qualificação profissional 
(entrevistado número 2).
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Adquirir conhecimento básico sobre o ensino médio (entrevistado número 4).

Por pouca que seja é uma ajuda (entrevistado número 6). 

 Quando perguntados sobre o suporte técnico (recursos tecnológicos 
e	pedagógicos),	quatro	dos	entrevistados	afirmaram	estar	satisfeitos.	Um	
deles, mesmo estando satisfeito com o suporte técnico, ressaltou a im-
portância da inserção das tecnologias de comunicação e informação no 
contexto	do	processo	de	ensino	e	aprendizagem.	Como	justificativa	para	
suas	respostas	os	entrevistados	afirmaram:

Mas poderia melhorar no quesito recursos didáticos inserindo softwares educa-
tivos e novas tecnologias da informação e comunicação (entrevistado número 1).

Porque são extremamente viáveis na busca de novos conceitos e perspectivas 
(entrevistado número 2).

Os cadernos e as orientadoras conseguem expor e trocar conhecimentos (entre-
vistado número 4).

Porque os professores são responsáveis para usar da melhor maneira os recursos 
didáticos e pedagógicos (entrevistado número 5).

 Atribui-se a insatisfação da minoria dos entrevistados à inoperân-
cia de equipamentos como os tablets distribuídos pelo Programa, falta 
de	espaço	para	abordagem	sobre	metodologias	de	ensino	de	Geografia,	
bem	como	a	baixa	diversificação	desses	recursos,	de	acordo	com	um	dos	
entrevistados. Quanto à abordagem metodológica do Pacto, destaca-se 
a	dificuldade	para	colocá-la	em	prática,	isto	é,	a	inserção	de	atividades	
interdisciplinares no cotidiano docente. Os entrevistados também ressal-
taram	ter	encontrado	dificuldades,	durante	o	curso	de	formação,	em	rela-
ção à falta de espaço no calendário letivo para realização e a duração dos 
encontros, bem como a falta de transporte para aqueles que residem em 
locais	mais	afastados.	Dois	dos	entrevistados	afirmaram	não	ter	encontra-
do	dificuldades.

 Em relação às metodologias adotadas durante a etapa de formação 
comum,	ou	seja,	espaço	de	reflexão	sobre	o	ensino	médio	e	a	educação	de	
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forma geral, em conjunto com professores de todas as áreas, os professo-
res	entrevistados	relacionam	como	pontos	positivos	a	interação	e	reflexão	
coletiva e, como pontos negativos o tempo exaustivo da duração dos en-
contros,	insuficiente	discussão	sobre	formas	para	minimizar	os	problemas	
do ensino médio, além da não continuidade ou frequência de atividades 
com semelhante abordagem. Quando consultados sobre abordagem ado-
tada na segunda etapa, os professores enumeraram como pontos positivos 
interação,	debate,	informação,	reflexão	sobre	a	prática	docente,	tendo	o	
discente como o centro de desenvolvimento integral e humano como um 
todo do ensino médio, e como pontos negativos a reduzida duração e a 
falta da abordagem prática.
 Como a segunda etapa foi realizada em apenas um dia, com dura-
ção de quatro horas, seguindo a organização dos conteúdos conforme o 
Documento Orientador Preliminar, os entrevistados consideram que não 
houve	tempo	suficiente	para	tratar	de	metodologias	de	ensino	específicas	
para	conteúdos	da	Geografia.	Na	abordagem	específica,	os	participantes	
foram	organizados	de	acordo	com	as	áreas	do	conhecimento	–	Ciências	
Humanas,	Ciências	 da	Natureza,	Ciências	Exatas	 e	Linguagens	–	para	
discutir a integração dos temas trabalho, cultura, ciência e tecnologia. 
 Quando perguntados sobre o que gostariam que fosse contemplado, 
além do que foi apresentado nos encontros do Pacto, considerando como 
importantes procedimentos e temáticas a ocuparem o cerne dos debates 
em uma formação continuada de qualidade, os cursistas enumeraram as 
seguintes ações:

Cursos intensivos e práticos com a utilização de ferramentas da nova tecnologia 
da informação e comunicação (entrevistado número 1).

Temas transversais relacionados aos jovens (entrevistado número 2).

Mais métodos de interação e controle do sistema com amparo prático e mais hu-
mano com os profissionais da educação (entrevistado número 3).

Aprender a ter um conhecimento rigoroso e básico sobre como atuar em sala de 
aula em relação aos conteúdos oferecidos na ementa (entrevistado número 4).

Ter um apoio maior por pessoas preparadas através de palestras e práticas para 
a educação diferenciada por disciplinas (entrevistado número 6).
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 A maioria dos professores entrevistados considera que a abordagem 
apresentada	pelo	Pacto	não	é	suficiente	para	resolver	os	problemas	en-
frentados pelo ensino médio. De acordo com os docentes, os problemas 
vivenciados na referida etapa da educação básica se apresentam sistema-
ticamente complexos, estendendo-se para além dos limites da escola, pas-
sando por questões culturais, sociais e políticas. Ressalta-se que, de for-
ma geral, qualquer iniciativa direcionada à educação, por mais planejada 
que seja, tende a incidir em mudanças a partir de um processo gradativo 
e paulatino.
 Quanto ao planejamento das ações do Pacto, a maioria dos entre-
vistados considera que a realidade escolar, bem como a situação dos pro-
fessores,	com	ênfase	em	suas	dificuldades	no	exercício	de	sua	profissão,	
foi levada em conta nesse processo. Nesta perspectiva, enumeram os se-
guintes fatores: nos encontros, mesmo que com pouco aprofundamento, 
foram discutidas algumas questões que compõem a realidade escolar, na 
perspectiva de encontrar ideias para possível solução; os procedimentos 
metodológicos envolveram o uso dos recursos tecnológicos; os temas de-
batidos	são	de	fácil	entendimento.	Os	que	contrariam	tal	afirmação	justi-
ficam	seu	posicionamento	afirmando	que,	no	planejamento,	não	se	consi-
deraram as diferentes realidades apresentadas em cada escola, localidade, 
região, da mesma forma que as condições de trabalho às quais o professor 
se submete, em particular a rotina desgastante, com carga horária exces-
siva, distribuída em diferentes escolas.
 A partir da participação e observação dos encontros do Pacto, soma-
das	às	entrevistas	realizadas	com	os	professores	de	Geografia	participan-
tes, é possível considerar o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensi-
no	Médio	como	um	espaço	através	do	qual	os	profissionais	de	educação	
envolvidos com o ensino médio puderam expor e discutir seus anseios 
por	melhorias	para	o	exercício	de	sua	profissão,	para	entendimento	dos	
problemas que tal etapa da educação básica apresenta atualmente. Por 
outro lado, as informações nos levam a considerar que no planejamento 
do referido Programa não houve um estudo aprofundado sobre as dife-
rentes realidades escolares envolvendo as reais necessidades dos profes-
sores, bem como dos discentes, na perspectiva de promover o ensino e 
a	aprendizagem	significativa	e	de	qualidade.	Quanto	ao	ensino	da	Geo-
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grafia	escolar	na	rede	estadual	de	ensino	do	município	de	Aquidauana/
MS, é possível concluir que o referido Programa pouco contribuiu para 
mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes, que atuam no referido 
componente curricular, participantes da formação continuada analisada.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Ao analisar o processo de implementação do Pacto Nacional para o 
Ensino Médio na rede estadual de ensino do município de Aquidauana/
MS, foram encontradas situações contraditórias, principalmente no que 
se	refere	à	valorização	do	profissional	de	educação	e	na	relação	entre	a	
abordagem	temática	adotada	e	a	esperada	pelos	professores,	especifica-
mente	de	Geografia.
	 Quanto	à	valorização	dos	profissionais	de	educação,	problematizou-
se a questão da condição de trabalho em que os professores estão subme-
tidos a uma rotina exaustiva com remuneração não condizente com os 
encargos	docentes.	Embora	a	promoção	de	jornada	adequada	aos	profis-
sionais de educação faça parte das metas apresentadas na legislação refe-
rente à educação, como no caso do Plano Nacional de Educação e Plano 
Estadual de Educação, tal situação ainda não foi concretizada. Segundo 
os	professores	de	Geografia	que	participaram	da	pesquisa,	a	dificuldade	
para conciliar o tempo dedicado ao trabalho com o dedicado à família e 
ao lazer se torna ainda maior ao participarem de um curso de formação 
continuada, ainda mais quando este apresentou duração e procedimentos 
metodológicos repetitivos e exaustivos, interferindo na qualidade de vida, 
sendo, portanto, um fator para a desmotivação. Somada a isto, a ajuda de 
custo de 200 Reais, que compõe o suporte técnico oferecido pelo Progra-
ma, não foi encarada como um incentivo, uma vez que, segundo os entre-
vistados,	tal	valor	não	compensa	a	sobrecarga	dada	ao	profissional.	Por	
outro lado, percebe-se que os professores são conscientes da importân-
cia	de	se	manter	em	constante	qualificação,	sendo	as	ações	de	formação	
continuada um elemento essencial para a atualização de conhecimentos, 
aperfeiçoamento	profissional,	além	de	inserção	do	profissional	de	educa-
ção nos debates temáticos relacionados ao ensino médio, possibilitando 
encontrar medidas mitigadoras. De forma geral, os professores cursistas, 
tanto	de	Geografia	quanto	dos	demais	componentes	curriculares	envol-
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vidos	mantiveram	uma	postura	ativa,	reflexiva	e	ponderadora	durante	as	
ações do Programa; porém, é possível considerar a possibilidade de alguns 
cursistas manterem um posicionamento alienado não participativo frente 
às atividades propostas, a partir de casos em que o ingresso no curso de 
formação se deu pela exigência da gestão escolar, não se tratando de uma 
iniciativa própria do docente. Neste caso, o investimento do poder públi-
co	sobre	a	formação	desse	profissional	pode	ter	sido	ineficaz,	partindo	da	
possibilidade de não implicação de mudanças em suas cognições e práti-
cas pedagógicas. É importante ressaltar que temáticas como condições de 
trabalho	e	cotidiano	escolar,	especificamente	no	tocante	ao	ensino	médio,	
fizeram	parte	dos	debates	realizados	nos	encontros	do	Pacto,	porém	com	
reduzido aprofundamento.
 O desenvolvimento de atividades com abordagens interdisciplinares, 
que, por sua vez, ocupou vasto espaço nos debates desenvolvidos nos en-
contros, sendo uma das principais ações incentivadas (teoricamente) pe-
las	políticas	públicas	educacionais,	especificamente	pelo	Pacto	Nacional	
pelo Fortalecimento do Ensino Médio, foi rotulado pelos docentes como 
outro	desafio,	tendo	em	vista	o	frenético	cotidiano	nas	escolas.	Segundo	
os docentes, a realização de reuniões entre os docentes para planejamento 
de atividades interdisciplinares nas escolas se torna impossível devido à 
atenção dada ao cumprimento do calendário escolar, além do fato de que 
os professores da rede estadual de ensino do município de Aquidauana 
não trabalham em regime de dedicação exclusiva, sendo obrigados a lotar 
suas cargas horárias em várias escolas. Geralmente os docentes usam a 
sala dos professores para corrigir provas e dedicar-se ao planejamento de 
suas atividades individuais inerentes ao componente curricular ao qual 
estão ligados, mesmo havendo contato entre eles. Quanto às abordagens 
metodológicas desenvolvidas durante as etapas do Programa, os docentes 
encontraram	dificuldades	principalmente	para	inseri-las	no	cotidiano	do-
cente. Neste sentido, questiona-se a coerência entre a abordagem propos-
ta	pelo	Pacto	e	as	atuais	condições	em	que	os	profissionais	de	educação	
desempenham suas funções, no contexto da interdisciplinaridade.
	 Ainda	é	importante	ressaltar	que	os	professores	apresentam	dificul-
dades	para	desenvolver	atividades	práticas	e	diversificar	suas	metodolo-
gias, problema também intrínseco à formação inicial. Some-se a isso o 
fato	de	as	escolas	não	disporem	de	recursos	técnicos	e	financeiros	sufi-
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cientes para aplicação de atividades mais dinâmicas. A falta de recursos 
financeiros	e	de	espaço	físico	adequado,	com	laboratórios	de	Geografia,	
impede a aquisição de equipamentos tecnológicos e a realização de ati-
vidades práticas. Somada a esses problemas, a questão burocrática acaba 
impedindo a realização de aulas de campo. Partindo dessa problemática, 
considera-se que a capacitação oferecida pelo Programa não contribuiu 
direta	e	significativamente	para	a	Geografia	escolar,	no	que	se	refere	à	
superação das características tradicionais ainda presentes em seu ensino, 
por não ter aberto espaço para sugestão e incentivo ao desenvolvimento 
de	práticas	pedagógicas	mais	dinâmicas,	contextualizadas	e	 significati-
vas.	Salienta-se	que	os	professores	de	Geografia	cursistas	do	Pacto	apre-
sentam como um dos principais motivos para a participação no curso de 
formação a oportunidade de conhecer novas perspectivas para a aborda-
gem	metodológica	direcionadas	aos	estudos	dos	conteúdos	da	Geografia	
escolar,	com	foco	na	contextualização	e	significação	do	saber	geográfico	
para os alunos; porém, sentiram-se frustrados quanto a essa questão, jus-
tamente por não haver espaço para tal abordagem. Entretanto, a metodo-
logia adotada para abordagem e apresentação dos temas, no contexto dos 
encontros, foi bem aceita pelos docentes, enfatizada por eles a dinami-
cidade das atividades desenvolvidas junto aos cursistas. Por outro lado, 
afirmaram	que	as	abordagens	se	mostraram	repetitivas.
 No que se refere à politica de formação continuada, os professores 
se sentem desmotivados a prosseguirem em cursos de pós-graduação em 
nível de mestrado ou doutorado, devido principalmente a suas condições 
de trabalho, bem como pela falta de uma política pública que viabilize a 
permanência	desses	profissionais	nos	cursos,	sem	prejuízo	à	remunera-
ção e a sua relação familiar, consequentemente, a sua qualidade de vida. 
Nos encontros do Pacto, não houve espaço para debate sobre esse tema, 
portanto podendo ser considerado como outro fator problemático. É im-
portante salientar que na perspectiva da sistematização para mitigação de 
problemas relacionados à realidade escolar e ao cotidiano docente, bem 
como na possibilidade de ampliação de conhecimentos, é imperativo o 
envolvimento	desses	profissionais	com	a	pesquisa	educacional.
 Além das lacunas enumeradas, o Pacto Nacional pelo Fortalecimen-
to do Ensino Médio na rede estadual de ensino de Aquidauana também 
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apresentou problemas associados à inoperância de equipamentos tecno-
lógicos.	Considera-se	que,	durante	etapa	de	formação	específica,	a	orga-
nização dos temas e dos grupos para debate de acordo com as grandes 
áreas do conhecimento, conforme sugerido no Documento Orientador 
Preliminar,	desassistiu	as	especificidades	dos	componentes	curriculares.	
Portanto	o	Pacto	configurou-se	ineficiente	na	perspectiva	da	promoção	de	
mudanças de práticas no contexto do processo de ensino e aprendizagem 
da	Geografia	escolar.
 Além dos temas tratados nos encontros do Pacto, os docentes suge-
riram que houvesse espaço para discutir a articulação entre as escolas e 
instituições de ensino superior no viés do estabelecimento de parcerias 
para desenvolvimento de materiais didáticos e recursos metodológicos a 
serem	inseridos	na	prática	docente,	especificamente	da	Geografia	escolar,	
considerando como importantes fatores a serem contemplados em um 
programa de formação continuada contextualizada e de qualidade.
 De forma geral, considerou-se escasso o tempo para discussão sobre 
os problemas enfrentados pelo ensino médio, assim como no ensino da 
Geografia.	Como	 os	 professores	 sentiram	que	 os	 principais	 problemas	
enfrentados em seu cotidiano não foi comtemplado de forma aprofundada 
e consistente, há consenso de que não houve estudo sobre tais questões 
no processo de planejamento do Programa, assim como as diferentes re-
alidades escolares e docentes não foram consultadas. Assim, é possível 
inferir que as ações do Pacto surtirão impactos não efetivos sobre os pro-
cedimentos pedagógicos dos docentes envolvidos, assim como sobre o 
ensino médio de forma geral.
 A formação continuada no âmbito do Pacto Nacional pelo Fortaleci-
mento do Ensino Médio na rede estadual de Aquidauana/MS proporcio-
nou	espaço	aos	profissionais	de	educação	envolvidos	com	o	ensino	mé-
dio,	especificamente	com	a	Geografia	escolar,	para	exposição	e	discussão	
sobre	problemas	vivenciados	em	seu	cotidiano	profissional,	possibilitan-
do	elencar,	em	longo	prazo,	ações	mitigadoras.	Porém	a	superficialidade	
na qual foram tratados os temas se apresenta como um problema a ser 
superado nas futuras políticas públicas. Nesta perspectiva, é possível con-
siderar que os fatores problemáticos que fazem parte do cotidiano de pro-
fessores como a identidade docente, condições de trabalho, salário, plano 
de	carreira,	a	busca	por	metodologias	específicas	de	ensino	para	trabalhar	
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conteúdos, além de questões ligadas a infraestrutura, recursos técnicos, 
humanos	e	financeiros,	entre	outras	possibilidades	para	realizar	ativida-
des dinâmicas, não foram contempladas em sua totalidade nas ações do 
Programa,	apresentando	superficialidade	nas	abordagens	sobre	os	temas	
que	fizeram	parte	dos	debates.
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EduCAÇÃO AmbIENTAL NO 
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INTROduÇÃO

 A Educação Ambiental representa um espaço para o desenvolvimen-
to sustentável e a adoção de práticas educacionais voltadas à conservação 
e preservação do meio ambiente. Atitudes mais conscientes do papel do 
homem	na	natureza	refletem-se	na	melhoria	da	qualidade	de	vida	do	indi-
víduo, bem como da sociedade como um todo. Segundo Pádua e Tabanez 
(1998), a educação ambiental possibilita a mudança de valores e o aper-
feiçoamento de habilidades, sendo consideradas condições necessárias 
para obter um equilíbrio entre os cidadãos e o meio natural. Dessa forma, 
a Educação Ambiental pode ser vista como uma prática socioeducativa 
integrada, contínua e permanente, com o intuito de informar, sensibilizar, 
conscientizar e comprometer a sociedade sobre a importância de se co-
nhecer e diminuir os problemas ambientais em escala local (ALCÂNTA-
RA et al., 2012).
 Nessa perspectiva, a necessidade de se trabalharem temas transver-
sais,	como	Meio	Ambiente	e	Educação	Ambiental,	de	forma	significativa	
e interdisciplinar no ensino de Biologia tem como foco o aprendizado 
das relações homem-natureza e a formação intencional para o exercício 
pleno da cidadania. Assim, vale ressaltar que diversos são os valores de-
sejáveis a serem desenvolvidos em uma educação pensada para formar 
jovens orientados para a participação social. Além disso, diversas temáti-
cas devem ser abordadas para a construção do conhecimento de maneira 
eficaz	e,	para	isso,	o	uso	de	método	científico,	modelos	e	jogos	didáticos,	
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assim como dinâmicas de grupos, vem com o propósito de aprimorar o 
ensino, trazendo novas discussões sobre a educação e o processo de ensi-
no-aprendizagem.
 Nesse sentido, a Educação Ambiental é tratada como tema principal 
de diversas discussões no mundo contemporâneo, no qual a problemática 
ambiental, cada vez mais, tem feito parte das inquietações de diferentes 
setores da sociedade. Esta educação, de modo simples, pode ser enten-
dida como um instrumento imprescindível para a consolidação de novos 
modelos de desenvolvimento sustentável, através do qual o indivíduo e a 
comunidade constroem valores sociais e éticos.
	 Sato	(2004	apud	COSTA	et	al.,	2014)	relata	uma	primeira	definição	
para Educação Ambiental, a qual foi adotada em 1971 pela Internacional 
Union for the Conservation of Nature. A Conferência de Estocolmo am-
pliou	sua	definição	a	outras	esferas	do	conhecimento	e,	assim,	a	Confe-
rência	de	Tbilisi	definiu	Educação	Ambiental	como:

Um	processo	de	 reconhecimento	de	valores	e	clarificação	de	conceitos,	objeti-
vando	o	desenvolvimento	das	habilidades	e	modificando	as	atitudes	em	relação	
ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos suas 
culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada 
com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da 
qualidade de vida (SATO, 2004, p. 23).

 Esta área do conhecimento foi incluída nos currículos escolares 
como tema transversal a partir da publicação dos Parâmetros Curricula-
res Nacionais, em 1997; a Educação Ambiental, então, se efetivou como 
obrigação nacional (BRASIL, 1998). No entanto, apesar de os PCN in-
corporarem	oficialmente	orientações	sobre	o	trabalho	com	o	tema	meio	
ambiente de forma transversal e interdisciplinar, o que ainda ocorre em 
relação à educação ambiental oferecida nas escolas brasileiras, mesmo 
após	15	anos	de	publicação	desses	documentos	oficiais,	há	um	distancia-
mento grande entre tais orientações e a prática que não se aplica às reais 
necessidades da comunidade em que a escola se insere (LA TAILLE, 
2008 apud COLOMBO, 2014). Se organizada de forma fragmentada, a 
educação ambiental não une instrução e formação para a construção do 
conhecimento e do pensamento crítico, inviabilizando a participação ati-
va que se espera do aluno/cidadão. 
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 Diante disso, a Educação Ambiental busca trabalhar conceitos eco-
lógicos de modo a conscientizar os indivíduos de que suas ações são, 
também, responsáveis pelo comprometimento da sua própria existência, 
pois segundo Travassos (2001, p. 2), “a fragilidade dos ambientes na-
turais coloca em jogo a sobrevivência humana”. Essa educação, ao ser 
realizada dentro do âmbito escolar ou fora dele, demonstra a necessidade 
de contextualização dos conceitos sistematizados, integrando-os a uma 
nova prática do conhecimento, levando em consideração, principalmente, 
a renovação dos currículos escolares (COSTA et al., 2014).
 Sobre esses vários aspectos, para que haja a formação do conheci-
mento	dos	educandos	em	fase	escolar	de	maneira	simples,	mas	significa-
tiva, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid 
–	Uma	 iniciativa	 para	 o	 aperfeiçoamento	 e	 a	 valorização	 da	 formação	
de professores para a educação básica) vem oferecer aulas dinâmicas e 
atualizadas com auxílio de instrumentos didáticos, que permitam a ação 
simultânea destes três fatores: teoria, prática e preconcepções. 
 Assim, ressalta-se a relevância deste estudo que propõe avaliar o 
ensino de Biologia frente às questões ambientais em uma abordagem que 
aponta para um novo modelo de ensino-aprendizagem, fornecendo infor-
mações que possibilitem a conscientização ambiental, o comprometimen-
to e a participação coletiva na minimização da problemática ambiental. 
Neste sentido, este trabalho apresenta atividades dinâmicas que podem 
ser adotadas no ensino de Biologia e que colaboram para a construção de 
conhecimentos ambientais.

O PERCuRsO dA PEsquIsA

 Este trabalho foi desenvolvido em uma escola estadual, localizada 
na	região	urbana	de	Cuiabá	–	Mato	Grosso,	e	que	oferece	o	Ensino	Fun-
damental e Médio. Ao longo do ano letivo de 2015, foram desenvolvidas 
várias atividades de ensino e pesquisa junto com os estudantes e profes-
sores	do	Ensino	Médio.	Neste	 texto,	 serão	 relatadas	algumas	 reflexões	
acerca dos temas e as experiências vivenciadas em um curso intitulado 
“Saúde e Meio Ambiente”.
 O curso foi realizado no período de 6 de maio de 2015 a 14 de ou-
tubro de 2015 e foi dividido em cinco módulos, abordando os temas: 1 
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–	Meio	ambiente	natural;	2	–	Meio	ambiente	sustentável;	3	–	Degradação	
e	poluição	ambiental;	4	–	Saúde	e	meio	ambiente;	e	5	–	Saúde	e	sexuali-
dade, conforme proposto por Ferreira et al. (2015).
 As aulas teóricas, para aplicação dos módulos, foram desenvolvidas 
com auxílio de multimídia, quadro de vidro e pincel marcador, baseando-
se na modalidade didática expositiva dialógica aliada às atividades di-
nâmicas que contribuem no processo de ensino aprendizagem. Essa mo-
dalidade caracterizou-se pela discussão e exploração de conteúdos com 
a participação ativa dos alunos, considerando seu conhecimento prévio, 
sendo o professor o mediador para que pudessem questionar, interpretar 
e discutir o objeto de estudo. Dessa forma, a aula expositiva dialogada 
pode assumir um caráter transformador por meio da troca de experiências 
entre professor e alunos, numa relação dialógica.
 Durante os módulos, foram aplicadas atividades estimuladoras do 
raciocínio e do conhecimento dos alunos, utilizando-se instrumentos por-
tadores	de	questionamentos	que	fomentassem	debates	e	reflexões,	além	
de atividades práticas envolvendo o ser humano e o meio ambiente, pro-
curando analisar as ideias e contribuir com o conhecimento dos alunos 
durante todo o processo de ensino aprendizagem sobre o tema desenvol-
vido. Foram utilizados materiais de fácil aquisição para a construção dos 
instrumentos	pedagógicos,	como	cartolinas,	cola	e	canetas	esferográficas	
para a construção de cartões com questões problematizadoras e frases a 
serem completadas. Além disso, foi realizada uma atividade extraclasse, 
denominada “Foto Ambiental”, na qual os alunos através de suas visões 
e olhares para a paisagem natural ou antropizada (áreas ambientais alte-
radas	pelo	homem)	registraram	fotografias,	para	posterior	discussão	em	
sala de aula. 
 Houve, ainda, a construção de apostilas e estudos dirigidos, esta úl-
tima atividade considerada como o ato de estudar sob a orientação do 
professor, mas, na verdade, representa uma oportunidade para estimular 
o aluno a estudar individualmente ou em grupo, dinamiza a aula como 
espaço ativo de produção de conhecimentos e aprendizagens e exercita a 
busca de fontes de consulta através da orientação do professor.
	 Os	primeiros	instrumentos	–	cartões	com	perguntas,	frases	a	serem	
completadas	–	foram	propostos	por	Ferreira	et	al.	(2015),	sendo	o	instru-
mento nº 1 um conjunto de cartões contendo perguntas sobre a temática 
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desenvolvida (Tabela 1). Os alunos se organizaram, promovendo um de-
bate sobre o assunto, escolhendo um colega e lançando a pergunta reti-
rada do baralho, para que este pudesse responder de acordo com o seu 
conhecimento.

Tabela	1	–	Série	de	perguntas	voltadas	à	problemática	ambiental

Perguntas sobre a temática ambiental
1) O que você faz para poupar água? 
2) O que você pode fazer para poupar a energia elétrica? 
3) O que você pode fazer para diminuir a produção de lixo? 
4) O que você faz para colaborar com o meio ambiente? 
5) O que você mais gosta na natureza? 
6) Você se considera parte da Natureza? Por quê? 
7) Qual a importância da água? 
8) Qual é o maior problema ambiental para você? 
9) A pobreza é um problema ambiental? Por quê? 
10) A superpopulação é um problema ambiental? Por quê? 
11) O que você pensa sobre pássaros em gaiolas? 
12) O que você pensa sobre o consumismo? 
13) Como você se sente quando vê pessoas com más posturas ambien-
tais? 
14) Para você, quais as diferenças entre viver em um ambiente urbano 
(cidade) e um ambiente rural (campo)? 
15) Para você, por que é tão difícil mudar hábitos e atitudes? 
16) Você acha que a escola colabora com o meio ambiente? 
17) Você se preocupa com o meio ambiente? Por quê? 
18) Qual seria a sua reação ao ver um indivíduo derrubar uma árvore? 
Por quê? 
19) O que você faz ao ver alguém jogar lixo pela janela do ônibus/carro? 
20) O que você pensa quando alguém lhe diz que reciclar é bobeira? Por 
quê? 
21) Qual a importância de se estudar o meio ambiente? 
22) Você acha que podemos ser donos dos animais? Por quê? 
23) Você acha que as plantas nos auxiliam na nossa sobrevivência? Ex-
plique. 
24) Por que devemos preservar a qualidade da água no nosso planeta? 
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25) A exploração do meio ambiente deve ocorrer de maneira limitada? 
Explique.
26)	Para	você,	o	que	significa	“ser	ambientalmente	correto”?	
27) Você acha que a sua cidade tem poluição? Cite exemplos. 
28) De que forma a poluição te afeta?
29) De que forma as suas atitudes podem ajudar o meio ambiente? 
30) A educação ambiental é importante? Por quê? 
Fonte: Dados dos autores

 O instrumento nº 2 foi constituído por um conjunto de tirinhas de 
papel contendo frases incompletas sobre o meio ambiente (Tabela 2), en-
contradas no sítio de dinâmicas sobre o meio ambiente. Os alunos deve-
riam completá-las com o seu conhecimento em relação à frase proposta e, 
em seguida, ler a frase completa.

Tabela	2	–	Frases	utilizadas	como	atividade	dinâmica	no	ensino	de	Bio-
logia.

Frases incompletas sobre o meio ambiente 
1) Quando penso no futuro do meio ambiente, eu vejo... 
2) Quando entro num ambiente sujo, com muito lixo no chão, eu penso 
que... 
3) Em minha opinião, o meio ambiente é... 
4) O desmatamento é triste, porque... 
5) Tenho vergonha enorme de... 
6) Eu considero problemas ambientais quando... 
7 Os indivíduos prejudicados com as ações desordenadas do homem 
são... 
8) Quando leio/vejo nos jornais notícias sobre catástrofes ambientais, 
eu... 
9) Em minha opinião, o ambiente natural é... 
10) A meu ver, a reciclagem é importante para o meio ambiente e... 
11) Quando alguém desperdiça água, eu... 
12) No dia do meio, ambiente eu... 
13) Tenho muito medo de... 
14) O que mais me entristece é... 
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15) Catástrofe ambiental é quando... 
16) Neste momento, estou muito preocupado com a situação de... 
17) Detesto quando alguém diz que... 
18) Às vezes, eu me sinto como se... 
19) Conscientização ambiental é... 
20) Quando falam em poluição, eu... 
21) A vida é um bem precioso que deve ser... 
22) Eu colaboro com a natureza quando... 
23) No dia da água, eu... 
24) Quando penso em saúde, eu... 
25) Quando vou ao supermercado, eu... 
26) Sinto-me mais feliz quando o meio ambiente... 
27) Eu me sinto integrado à natureza quando... 
28) Quando estou em um(a) parque/praça, eu gosto de... 
29) O que mais me deixa triste em relação ao meio ambiente é... 
Fonte: Dados dos autores

 O instrumento nº 3, Foto Ambiental, caracterizou-se pela percepção 
e/ou	identificação	dos	elementos	dos	universos	ou	espaços	em	que	o	indi-
víduo	está	inserido,	Isso	ocorre	numa	escala	muito	mais	significativa	de	
percepção espaço-ambiente, quando se faz o registro visual ou se docu-
mentam	esses	espaços	em	imagens	fotográficas.
 O instrumento nº 4, representado pelas apostilas elaboradas e dois 
estudos dirigidos com perguntas abordando os módulos apresentados nas 
aulas teóricas, permitiu que os alunos estudassem um assunto a partir de 
um roteiro elaborado pelo professor. A estrutura do estudo dirigido era 
composta	de	orientações	sobre	como	realizar	a	revisão	bibliográfica	de	
textos	científicos	e	técnicas	de	leitura	sobre	as	relações	do	homem	com	o	
meio ambiente, seguidas de discussões em grupo. Para facilitar e nortear 
a	busca	de	textos	científicos	e	as	discussões	entre	alunos-alunos	e	profes-
sores-alunos, foram elaboradas as questões apresentadas nas Tabelas 3 
e 4. Estas orientam o aluno na obtenção e construção do conhecimento, 
fornecendo instruções necessárias para a realização da tarefa. O objetivo 
desta atividade é proporcionar condições para o aluno aprender o conte-
údo e desenvolver a habilidade de adquirir informações, além de servir 
como	técnica	de	fixação	do	assunto	abordado	em	aula.
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Tabela	3	–	Estudo	dirigido	1
1)	Defina	Meio	ambiente.
2) Qual a importância de se estudar educação ambiental?
3) Quais são os principais elementos dos ciclos biogeoquímicos neces-
sários à sobrevivência e manutenção da vida no ambiente? 
4) O que você entende por meio ambiente sustentável?
5) Quais as principais consequências ao meio ambiente devidas à ação 
do homem?
6) O desmatamento da Floresta Amazônica é um dos principais proble-
mas ambientais do mundo atual. Quais os danos causados ao meio am-
biente devido a essa prática desenfreada? 
7) De que maneira podemos contribuir para a conservação e preservação 
do ambiente natural?
8) Quais os tipos de poluição e suas consequências?
9) “O rico polui por ganância e o pobre por necessidade”. Explique.
Fonte: Dados dos autores

Tabela	4	–	Estudo	dirigido	2
1)	Defina	Sustentabilidade	e	desenvolvimento	sustentável,	descrevendo	
o que é preciso para alcançá-los. 
2) Dê exemplos de ações sustentáveis que podemos incorporar no nosso 
dia-a-dia e em nossas casas.
3) Seria o desenvolvimento sustentável a saída da crise ambiental em 
que o mundo se encontra? Explique.
4) Falando-se em degradação ambiental, de que forma o crescimento 
populacional pode contribuir para esse acontecimento?
5) Explique o que é aquecimento global e quais são suas consequências.
6) O que é poluição? 
7) Quais são os tipos de poluição?
8) Quais são os principais causadores de poluição no campo e nas cida-
des?
9) Quais as consequências da poluição do ar e da água para a saúde hu-
mana e de outros animais?
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10) Ao longo das aulas, você aprendeu quais são as medidas que deve-
mos tomar para podermos garantir um futuro melhor para as gerações 
seguintes. Dê exemplos de atitudes que devemos tomar e hábitos que 
devemos mudar, assim como os efeitos positivos que essas mudanças 
causarão.
Fonte: Dados dos autores

 Com esses recursos, o trabalho constitui-se numa metodologia alian-
do a teoria e a prática dinamizada, buscando uma análise qualitativa do 
ensino e da aprendizagem por meio dos estudos avaliativos, da observa-
ção direta e de entrevista com os alunos. A análise qualitativa caracteri-
za	uma	apreensão	de	significados	nas	respostas	dos	sujeitos,	de	acordo	
com o contexto em que ele está inserido, à procura de respostas para as 
questões da pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986), neste caso, a aprendiza-
gem dos conteúdos ministrados. Esta metodologia busca compreeender 
as	mediações	simbólicas	que	se	configuram	pelas	percepções	da	pessoa	
que vivencia o fenômeno a ser estudado (MARTINS; BICUDO, 1989), 
permitindo maior aproximação da realidade.
 Com o desenvolvimento da temática “Saúde e Meio Ambiente” nas 
aulas de Biologia, pôde-se observar que os estudantes demonstraram in-
teresse e curiosidade no processo de ensino-aprendizagem, pois foram 
aulas diferenciadas, com o uso de instrumentos que contribuíram no pro-
cesso de ensino-aprendizagem.
	 Em	análise	da	temática	desenvolvida	e	reflexão	sobre	ela,	percebe-se	
que alguns conteúdos são abordados de forma fragmentada ou de modo 
ineficiente	pelo	livro	didático;	porém,	mesmo	com	poucas	informações,	
necessidade de clareza e de uma abordagem completa, o tema Meio Am-
biente aparece constantemente. 
	 As	aulas	expositivas	dialógicas	se	mostraram	eficientes	no	processo	
de ensino-aprendizagem, pois os alunos questionam, compartilham ex-
periências e visões de mundo, cada um de acordo com sua vivência e 
conhecimento prévio. Sendo assim, a aula expositiva dialógica pode se 
transformar numa técnica que estimula a atividade e a iniciativa dos alu-
nos sem prescindir da iniciativa do professor; favorece o diálogo entre 
professor e alunos, e dos alunos entre si, sem cair numa prática permissi-
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va, e considera os interesses e experiências dos alunos sem desviar-se da 
sistematização lógica dos conteúdos previstos nos programas de ensino.
 Para Bergamo (2010), com a experiência da dimensão dialógica, 
percebe-se a importância da relação harmoniosa que deve existir entre 
professor e aluno, reconhecendo na aula expositiva dialogada o ponto de 
partida para conhecer a experiência e o cotidiano do aluno e relacioná-los 
com o conteúdo em estudo.
 Os conteúdos desenvolvidos na temática abrangeram o Meio Am-
biente Natural (módulo I), tratando de conceitos relacionados ao meio 
ambiente,	buscando	reflexões	sobre	a	necessidade	e	a	importância	de	se	
abordar esse conteúdo em sala de aula e trazendo atualizações sobre a te-
mática.	Em	uma	análise	inicial	dos	alunos,	eles	demonstraram	dificuldade	
ao	definir	o	 termo	“meio	ambiente”.	Alguns	 identificaram	como	sendo	
“espaços naturais” e “de onde se retira recursos”, outros como “lugar 
onde vive os seres vivos”. De maneira geral, não estão incorretos, porém 
deixam de lado as interações que ocorrem nesse “espaço”, conforme de-
fine	Ferreira	(2006,	p.	24):	

Meio ambiente é o espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a vida 
dos animais e vegetais. É um sistema formado por elementos com o qual o ho-
mem interage, se adaptando, transformando-o e utilizando-o para satisfazer suas 
necessidades.

 
	 Nesse	 sentido,	 podemos	 dizer	 que	 o	 conceito	 científico	 conduz	 o	
pensamento à capacidade de análise e síntese da realidade. Os conteúdos 
deste módulo foram desenvolvidos e aplicados de maneira clara e obje-
tiva, trazendo em sua base conceitos relacionados: à formação dos ecos-
sistemas e seus componentes bióticos e abióticos, além de suas relações 
intra	e	interespecíficas,	incluindo	a	relação	homem-natureza;	a	principais	
ciclos naturais e suas disponibilidades e potencialidades no meio ambien-
te (água, nitrogênio, gás carbônico e oxigênio); a conhecimentos sobre os 
principais biomas brasileiros e suas características, incluindo as ações do 
homem em suas reservas naturais, tanto em degradação e utilização de 
recursos naturais como nas formas de preservação e conservação desses 
recursos. 
 Quanto a esses conteúdos, os alunos mostraram-se capazes de sinte-
tizar	diversos	conhecimentos,	porém	ainda	com	certo	grau	de	dificuldade	
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em	 relacionar	 outras	 disciplinas,	 como	 a	Geografia	 e	 a	Química.	 Esta	
dificuldade	 pode	 ser	 entendida	 pela	 forma	 como	 essas	 disciplinas	 são	
abordadas, devido à fragmentação de conteúdos e à falta da abordagem 
interdisciplinar em sala de aula, levando os alunos a não interligarem os 
conhecimentos.
 O módulo II trouxe abordagens sobre o Meio Ambiente e a Susten-
tabilidade, sendo fundamental na construção de conceitos, pois os alunos 
ainda	não	possuíam	a	compreensão	de	sustentabilidade,	nem	de	sua	influ-
ência na tomada de decisões para usos alternativos de recursos naturais, 
tendo em vista o não esgotamento das reservas naturais. A forma como 
ocorreram os debates sobre esse tema pode nos dizer como o ensino é 
deficiente	quando	se	trata	de	questões	ambientais.	Sabemos	que	a	proble-
mática	da	sustentabilidade	assume	um	papel	central	na	reflexão	em	torno	
das	dimensões	do	desenvolvimento	e	das	alternativas	que	se	configuram;	
sendo assim, torna-se ainda mais relevante para problematizações e dis-
cussões acerca deste tema no ensino de Biologia.
 A sustentabilidade é um termo amplamente debatido nas diferentes 
esferas	sociais.	Mas	o	que	significa	sustentabilidade?	O	que	é	ser	susten-
tável? Essas foram perguntas utilizadas para uma análise de conhecimen-
tos da turma do 1º ano do ensino médio frente ao conteúdo. 
 Teoricamente, o termo “sustentável” tem origem no Latim: susten-
tare,	que	significa	sustentar,	favorecer	e	conservar.	Conforme	informa	o	
sítio Brasil Sustentável (http://www.brasilsustentavel.org.br/sustentabili-
dade),	a	sustentabilidade	está	definida	como	a	capacidade	que	o	indivíduo	
ou um grupo de pessoas tem em se manter dentro de um ambiente sem 
causar impactos a esse ambiente. Mas, apesar de a sustentabilidade estar 
associada diretamente ao meio ambiente e a tudo o que o envolve, não 
está limitada somente a esta área. Dessa forma, os alunos conseguiram 
associar a utilização de recursos naturais com a sustentabilidade, decla-
rando que o uso deve ser consciente para que as gerações futuras possam, 
também, usufruir desses recursos.
 O módulo III tratou de conteúdos relacionados à Degradação do 
meio ambiente, trazendo questões voltadas à ecologia natural e à ecologia 
humana, demonstrando as interações do homem com a natureza. De acor-
do com o conhecimento dos alunos, em suas respostas, estes disseram 
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que tais interações são os modos de vida e sobrevivência, sendo o meio 
ambiente o mais afetado devido ao alto crescimento populacional e à ne-
cessidade de ocupação territorial. Isso ocorre porque os recursos naturais 
são transformados para a produção de bens e serviços necessários à vida 
econômica; através destes meios de produção, são provocados os proble-
mas ambientais, que vão desde a perda de biodiversidade até a poluição 
ambiental. 
 Este assunto abordado na temática trouxe momentos de explanação 
por parte dos alunos, momentos em que estes demonstravam sua indig-
nação e/ou compreensão pela utilização racional/irracional dos recursos 
naturais. Diante disso, a necessidade de problematização de conteúdos 
em	sala	de	aula	torna	o	aprendizado	significativo	e	reflexivo	do	ponto	de	
vista teórico.
 No módulo IV, foram desenvolvidos conteúdos relacionados à Po-
luição e Saúde, com foco nos problemas de saúde, devido à poluição 
sonora, do ar, da água e do solo, prejudicando os seres vivos em geral. 
Essa discussão trouxe abordagens biológicas, químicas e físicas, ou seja, 
discutiu-se o assunto de modo interdisciplinar. Este tema causou impac-
to inicial nos alunos devido à preocupação com a situação real do meio 
ambiente quanto ao lançamento de poluentes e da ação de micro-orga-
nismos causadores de doenças. Os alunos, por sua vez, apresentaram sua 
visão e conhecimento prévio tornando o conteúdo de fácil aprendizado e 
estimulando	discussões,	contribuindo	de	maneira	eficaz	no	processo	de	
ensino-aprendizagem. 
	 Por	fim,	o	módulo	V	trouxe	um	conteúdo	extra	sobre	Saúde	e	Se-
xualidade, um tema cada vez mais presente nas escolas, nos serviços de 
saúde, nos meios de comunicação social, nas famílias, nos grupos de ami-
gos(as) e até nas instituições religiosas, empresas e diferentes grupos da 
sociedade. Como são assuntos ligados à vida, surgem em pauta no dia a 
dia, gerando dúvidas, polêmicas, debates, discussões e questionamentos 
que precisam ser tratados de maneira franca, simples e sem constrangi-
mentos. Este, por sua vez, foi o conteúdo ministrado a pedido dos alunos, 
mesmo diante de todo o conservadorismo dentro das escolas, que gosta-
riam de ter e compreender melhor conceitos relacionados ao corpo e suas 
mudanças na adolescência, envolvendo assuntos mais polêmicos e que 
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geraram debates e visões diferentes por parte de cada aluno com seus co-
nhecimentos prévios.
 Esses conteúdos, cinco módulos, demonstraram a importância que 
cada	 um	 representa	 para	 a	 eficiência	 do	 ensino	 de	Biologia	 dentro	 da	
questão	ambiental,	ficando	claro	que	estes	devem	ser	abordados	de	forma	
completa	e	eficiente,	para	que	não	seja	um	aprendizado	precário.	Os	con-
teúdos mostraram-se pertinentes à série aplicada, pois seguem as aborda-
gens propostas pelo currículo sugerido para o ensino básico; consequen-
temente, são temas presentes no livro didático utilizado pelos estudantes; 
entretanto, observou-se que o conteúdo disponível no livro segue de 
modo fragmentado, tornando difícil a interdisciplinaridade e a conexão 
de ideias e conhecimentos por parte do educando.
 De acordo com Geraldo (2009), o ensino de Biologia deve propor-
cionar ao aluno o desenvolvimento de seus conhecimentos básicos em 
diversas áreas, como Astronomia, Geologia, Biologia, Física e Química, 
desde a interpretação dos fenômenos da natureza e das relações entre a 
ciência,	tecnologia	e	sociedade	até	a	visão	científica	do	mundo.	Esse	co-
nhecimento é socializado através de teorias e visualizado em atividades 
práticas. Dessa forma, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(BRASIL, 2006) apontam que as atividades práticas dinâmicas ou expe-
rimentais	não	garantem	a	produção	de	conhecimentos	significativamente,	
mas são uma importante ferramenta para a construção do mesmo.
 Os fenômenos estudados nas aulas de Biologia, por exemplo, são 
mais bem compreendidos quando utilizados recursos didático-pedagógi-
cos que possibilitam a inserção desses fenômenos no cotidiano do edu-
cando. Os debates referentes ao cotidiano podem contribuir motivando os 
alunos (GODEFROID, 2010).
 Nesse sentido, percebeu-se nas respostas das atividades dinâmicas 
(instrumentos 1 e 2) e dos estudos dirigidos uma visão ainda ingênua 
em relação aos conceitos de Saúde e Meio ambiente, pois estes com-
preendem também os aspectos político, econômico, social e educacional 
que devem ser trabalhados em uma visão crítica. Segundo Ferreira et al. 
(2015), vale a pena ressaltar alguns pontos importantes para os trabalhos 
na área da saúde na escola, primeiramente pela quantidade de pessoas, já 
que	atividades	de	profilaxia	por	exemplo,	podem	ser	feitas	e	atingir	um	
número grande de pessoas (alunos). Devemos nos lembrar, também, de 
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que estamos lidando com adolescentes em fase de formação mental, fí-
sica e social, muitos deles ainda construindo seus hábitos e que são mais 
receptivos à aprendizagem de hábitos saudáveis, por exemplo. 
	 A	UNESCO	e	a	Oficina	Internacional	de	Educação	da	Saúde	refor-
çam que a saúde deve ser ensinada na escola, assim como todas as outras 
áreas de conhecimento (PRECIOSO, 2004). 
 Os alunos demonstraram de maneira consciente em suas respostas a 
importância de estudar o meio ambiente e as ações do homem em preju-
dicá-lo; todos responderam de modo simples, mas consciente, algo que 
se pode considerar muito importante no ambiente escolar, pois este é um 
local	onde	se	configura	a	compreensão	dos	fenômenos	naturais	a	partir	da	
ciência. Dessa forma, a escola adquire a função de conduzir os alunos ao 
pensamento	crítico	e	reflexivo.
	 Por	fim,	a	atividade	“Foto	Ambiental”	mostrou-se	completamente	
estimulante aos olhos dos alunos, pois estes puderam associar as suas fo-
tografias	com	o	aprendizado	obtido	nos	módulos	desenvolvidos,	além	de	
ser um instrumento que contribui de maneira inclusiva com os alunos que 
possuem	deficiência	auditiva.	Segundo	pesquisa	realizada	no	Núcleo	de	
Fotografia	da	UFRGS1: 

Fotografar é um modo de questionar uma imagem. Auxilia tanto nas descrições 
do cidadão comum, quanto dos cientistas e pesquisadores. Auxilia nas descober-
tas	científico-tecnológicas	e	se	complementa	em	diversas	formas	de	expressões	
artísticas. Fotografar é uma maneira de ver o passado. Fotografar é uma forma 
de expressão, o ‘congelamento’ de uma situação e seu espaço físico inserido na 
subjetividade de um realismo virtual. Fotografar é um modo de comunicar e in-
formar.

	 Portanto,	ficou	claro	que	o	uso	destas	atividades	dinâmicas,	extra-
classe	e	de	reflexão	sobre	a	temática	desenvolvida,	são	instrumentos	que	
podem ser utilizados para a renovação das metodologias de ensino, enri-
quecendo as aulas, potencializando o processo ensino-aprendizagem.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Podemos inferir que a participação dos alunos na temática “Saúde e 
Meio Ambiente” e nas atividades práticas propostas promoveu mudanças 
1	Disponível	no	sítio	eletrônico	http://www.ufrgs.br/fotografia/port/03_pesquisa/escola.htm.
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nas	suas	ideias	e	na	forma	de	ver	o	meio	ambiente.	As	modificações	ao	
longo do processo de ensino e aprendizado pelos alunos reforça a impor-
tância de se abordarem temas transversais que se aproximam do cotidia-
no	dos	estudantes,	trazendo	tópicos	a	serem	discutidos	e	ressignificados,	
contribuindo para a mudança nas formas de pensar e agir frente às ques-
tões ambientais. 
 Vista como um constante processo de aprendizagem, a Educação 
Ambiental aproxima os alunos do exercício de uma cidadania que modi-
fica	a	compreensão	sobre	as	relações	dos	seres	humanos	com	a	natureza,	
promovendo a valorização e respeito de todas as formas de vida, além de 
exercer o seu papel na conservação e preservação do meio ambiente.
 Diante disso, o ensino de Biologia nas escolas deve ser completo, 
trazendo a problemática ambiental dentro dos conteúdos presentes no li-
vro didático ou mesmo sendo abordado e estimulado pelo professor. Des-
ta maneira, a Educação Ambiental e a temática Saúde e Meio ambiente 
tornam	o	ensino	mais	eficiente,	por	meio	da	construção	e	aquisição	de	
conhecimentos, mudanças de valores, conceitos e comportamentos. Esse 
ensino, quando aliado a práticas dinâmicas através da utilização de ins-
trumentos pedagógicos, contribui ainda mais para a qualidade do proces-
so de ensino-aprendizado.
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A TRAJETÓRIA dE umA bOLsIsTA 
dE INICIAÇÃO À dOCêNCIA 

RumO À PROFIssÃO dE 
PROFEssORA dE INgLês1

Eladyr Maria Norberto da Silva 
Paula Tuany Silva Café 

INTROduÇÃO

 Inúmeros autores têm se preocupado em abordar o tema “formação 
do	professor”	(DAY,	1999;	NÓVOA,	2009;	DEWEY,	2010),	na	maioria	
das vezes com intenção de retratar e explicar a maneira como se dá esse 
processo por meio da formação da identidade do professor, das experiên-
cias enraizadas na prática e até mesmo das histórias de sala de aula e de 
vida dos professores. 
 Na área de língua inglesa, as questões referentes à formação de pro-
fessor não são diferentes; contudo, as narrativas de formação de profes-
sor	no	contexto	da	educação	pública	no	Brasil	reportam	desafios	que	vão	
desde a falta de recursos necessários para aulas adequadas ao ensino e 
à	aprendizagem	da	língua	à	falta	de	qualificação	e	preparo	do	professor	
para lidar com a realidade da escola pública, bem como à desvalorização 
do professor de inglês, tanto pela sociedade, quanto pelos atores da escola 
(corpo docente, discente e administradores) e pelo próprio professor em 
si (DIAS; ASSIS-PETERSON, 2006; COX; ASSIS-PETERSON, 2008; 
ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010). O conhecimento e a familiarização 
com esse cenário, nem sempre favorável, de maneira informada e orien-
tada, durante o curso de graduação, podem auxiliar o professor em forma-
ção a minimizar um futuro “choque” de realidade ou até mesmo evitar a 
desistência da carreira docente. 

1 Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo subsí-
dio recebido para a realização desta pesquisa.
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 Inserido no contexto das reformas educacionais iniciadas a partir 
de 1996, por ocasião da aprovação da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 
1996 (CANAN, 2012, p. 25), o Pibid, Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência, tem sido um dos responsáveis por proporcionar 
a seus alunos bolsistas o contato direto com o “chão da escola”, buscando 
fazer a interação entre teoria e prática e, assim, promover um crescimento 
progressivo na formação docente. Desse modo, os graduandos em licen-
ciatura, ao ingressarem como bolsistas Pibid, iniciam sua experiência na 
“vida de professor”, gerando desdobramentos ligados a suas identidades 
pessoal	e	profissional.
 Tendo como pano de fundo o Pibid de Inglês da UFMT do Câmpus 
de Cuiabá, traçamos, neste artigo, a trajetória de uma aluna do Curso de 
Letras, bolsista de iniciação à docência (ID), Paula, coautora deste artigo, 
à medida que ela vai se tornando professora de inglês, ao longo de dois 
anos, e apontamos os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimen-
to	profissional.	Duas	perguntas	orientam	este	estudo:	“Como	se	deu	o	seu	
desenvolvimento	 profissional	 como	 bolsista	 PIBID?”	 e	 “Quais	 fatores	
contribuíram	para	o	seu	desenvolvimento	profissional?”.	
 Para respondê-las, valemo-nos de narrativas produzidas como parte 
de	sua	formação	no	Pibid,	tais	como	diários	reflexivos,	relatórios	avalia-
tivos e portfólio. Os resultados da análise ressaltam e discutem os princi-
pais	aspectos	e	processos	que	despontaram	como	significativos	para	seu	
desenvolvimento, dentre eles o embasamento teórico, a apropriação de 
procedimentos	metodológicos	em	sala	de	aula,	a	reflexão	e	a	pesquisa	e	a	
orientação recebida ao longo de sua formação.
 Iniciamos este trabalho comentando o papel do Pibid na formação 
docente e apresentamos os principais autores que embasam esta pesqui-
sa; em seguida, descrevemos a metodologia utilizada para a análise dos 
dados, e traçamos e discutimos o percurso da bolsista ID no Pibid e os 
fatores que contribuíram para sua formação.

O PAPEL dO PIbId NA FORmAÇÃO dOCENTE

 Assis-Peterson e Silva (2010) nos contam a história de Liana, uma 
jovem professora iniciante de inglês, que, ao se deparar com situações al-
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tamente	desafiadoras	em	salas	de	aula	de	uma	escola	pública,	não	se	sente	
preparada	para	lidar	com	as	dificuldades	e	desiste	de	sua	profissão:	

Ao	refletir	sobre	sua	formação	no	curso	de	Letras,	sobre	sua	experiência	no	curso	
de extensão e na escola pública, Liana conclui que o que aprendera no curso de 
Letras serviu para que desenvolvesse boas aulas no curso de extensão, mas não a 
ajudou	a	enfrentar	as	dificuldades	que	encontrou	no	contexto	da	escola	pública.	
Desiludida, sentindo-se inútil, na tentativa de conformar-se às expectativas dos 
alunos e à cultura escolar, ela acabou por desistir do sonho de ser professora. Hoje 
ela estuda Direito e trabalha como funcionária pública concursada, exercendo 
funções administrativas (ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010, p. 324).

 Analisando o relato acima, nos perguntamos se a história teria sido 
diferente caso, como parte de sua formação docente, Liana tivesse sido 
bolsista ID Pibid. Quais seriam os possíveis desdobramento para sua his-
tória? Seria ela ainda professora da escola pública? Na realidade, não te-
mos como responder essas questões, mas, de antemão, podemos aventar 
que as limitações por ela encontradas na escola pública, provavelmente, 
não teriam causado um impacto tão grande em sua carreira. Ao contrário, 
ela estaria um pouco mais preparada para lidar com a cultura e a rotina 
da escola pública e, talvez, pudesse até mesmo recorrer ao aprendizado 
construído durante sua participação no Pibid para enfrentar as novas situ-
ações	no	início	de	sua	vida	profissional.	
 Ao longo de sua existência, desde 2009, o Pibid de Inglês da UFMT 
tem promovido conhecimentos, experiências e práticas aos estudantes de 
Letras, que dele participam, ao lhes dar a oportunidade de conhecer a 
realidade da escola pública. Estas experiências vividas na universidade 
e na escola são registradas em forma de narrativas, as quais propiciam a 
autorreflexão,	 o	desenvolvimento	da	 consciência	 sobre	 as	 experiências	
vividas e o autoconhecimento, estabelecendo o narrador como sujeito de 
sua própria história (SOUZA, 2006, p. 147). Alguns dos instrumentos 
utilizados para a composição de narrativas no Pibid de Inglês são diários 
reflexivos,	notas	de	campo,	relatório	de	atividades,	fichas	avaliativas	de	
eventos e de projetos desenvolvidos e portfólio de atividades realizadas. 
	 Por	diário	reflexivo,	entendemos	o	relato	contínuo	de	observações,	
reflexões	e	outros	pensamentos	sobre	ensino	e/ou	aprendizagem,	que	tem	
como	principal	objetivo	colaborar	para	uma	reflexão	crítica	do	professor	
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em relação ao seu saber pedagógico, ajudando-o a estabelecer relações 
entre sua ação e as teorias que a fundamentam (DINIZ-PEREIRA; CA-
NETE, 2009). Conforme Silva, Pinheiro e Oliveira (2015), os diários, 
como	 instrumento	 investigativo,	podem	auxiliar	a	 identificar	e	analisar	
características individuais, crenças, experiências e atitudes de professores 
e alunos. 
	 Já	o	portfólio	de	um	professor	pode	ser	definido	como	uma	coleção	
de documentos que melhor representa seu desenvolvimento como profes-
sor	e	lhe	fornece	a	oportunidade	de	refletir	sobre	seu	processo	de	apren-
dizagem	e	de	ensino	(MURRAY,	2004).	No	Pibid	de	Inglês,	o	portfólio	
é	uma	coleção	selecionada	de	documentos	e	materiais	que	exemplificam	
teorias, crenças, desenvolvimento, e realizações dos jovens professores 
em	formação,	como	resultado	de	um	processo	contínuo	de	reflexão	e	au-
toavaliação. 
	 Em	cada	uma	das	atividades	realizadas	pelos	bolsistas	ID,	fica	evi-
dente	uma	ação	imprescindível	no	dia	a	dia	docente	–	a	reflexão.	A	prática	
da	reflexão	contribui	para	o	desenvolvimento	profissional	dos	professores	
iniciantes, encaminhando-os para o ensino crítico e ações fundamenta-
das	futuramente,	quando	já	estiverem	atuando	na	profissão	(ZEICHNER;	
LISTON,	1996).	Ao	refletir	sobre	suas	ações,	o	professor	consegue	ana-
lisar quais procedimentos foram ou não bem sucedidos e quais caminhos 
ele poderá seguir para alcançar diferentes resultados, ou seja, poderá mo-
dificar	o	andamento	de	suas	aulas	e	encontrar	formas	mais	satisfatórias	de	
agir (RICHARDS; LOCKHART, 1997).
	 Ao	se	qualificar	como	ambiente	capaz	de	proporcionar	aos	bolsistas	
a	iniciação	e	o	aprimoramento	profissional,	o	Pibid	tem	um	papel	impres-
cindível em sua formação docente, pois as atividades nele desenvolvidas 
permitem	 que	 os	 bolsistas	 vivenciem,	 escrevam,	 reescrevam,	 reflitam,	
aprendam a se posicionar criticamente, conheçam novos conceitos, teo-
rias e experiências e, ao longo desse processo, construam a sua própria 
prática como futuros professores.

O PERCuRsO dA PEsquIsA 

 Para a realização deste estudo, selecionamos e analisamos produções 
escritas,	de	natureza	narrativa	e	reflexiva,	da	bolsista	ID	Paula	ao	longo	
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de seus dois anos de participação no Programa: seus relatórios anuais de 
2014	e	2015,	seus	diários	reflexivos,	em	que	reporta	sua	experiência	em	
sala	de	aula	nesses	dois	anos,	e	seu	portfólio,	finalizado	em	2016,	no	qual	
apresenta	uma	seleção	de	suas	produções	mais	significativas.	
 Como parte da análise de dados, Paula, juntamente com sua orienta-
dora,	coautora	deste	artigo,	identificou	situações,	marcos	e	vivências	que	
foram relevantes para sua formação e compôs uma narrativa de sua tra-
jetória de formação como professora de inglês. Em seguida, ela retornou 
aos dados para reconhecer os fatores que contribuíram para seu desen-
volvimento	e	refletiu	sobre	como	estes	a	auxiliaram	a,	gradualmente,	se	
compor como professora iniciante de inglês. Nas páginas que se seguem, 
Paula compartilha sua breve, mas já rica, história como professora em 
formação e apresenta e discute os fatores que ela interpretou como signi-
ficativos	para	seu	desenvolvimento	profissional	docente.	

A TRAJETÓRIA dE umA PROFEssORA dE INgLês Em 
FORmAÇÃO

	 Day	(1999,	p.	15)	afirma	que,	“o	sentido	do	desenvolvimento	dos	
professores	depende	da	sua	vida	pessoal	e	profissional	[...]”.	Logo,	todo	
e qualquer acontecimento referente à vida do professor pode contribuir 
para a formação de sua identidade docente. Apresentaremos aqui a his-
tória da bolsista ID, Paula, por ela narrada, sobre como está se tornando 
professora de inglês e, em seguida, destacaremos os principais fatores 
que contribuíram e ainda estão contribuindo para seu desenvolvimento 
como professora de inglês. 
	 A	ação	de	desenvolver-se	profissionalmente	envolve	um	complexo	
processo de aprendizagem, o qual é gradativo e contínuo. Embasada em 
Vygotsky, Oliveira (1993, p. 57) declara que aprendizagem se caracteriza 
no 

Processo pelo qual o sujeito adquire informações, habilidades, atitudes, valores 
etc. a partir do seu contato com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas 
[...] incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina, e a relação entre as 
duas pessoas.
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 Para Paula, seu processo de aprendizagem para a docência, inicia-
do no momento em que se inseriu no Pibid de Inglês, tem sido gradativo 
e contínuo, envolvendo sua relação com as diferentes comunidades de 
prática	e	seus	membros	–	as	escolas	em	que	atuou	e	a	universidade,	seus	
colegas bolsistas ID, seus alunos, suas professoras supervisoras na escola 
e sua orientadora na UFMT. 
 Em sua opinião, as atividades desenvolvidas no Subprojeto Pibid In-
glês se organizam em cadeia, interligadas umas às outras. Os estudos rea-
lizados, as atividades de planejamento pedagógico, de pesquisa, as ações 
na escola, as práticas de escrita, as participações em eventos e outras mais 
são	trabalhadas	de	modo	integrado,	com	a	finalidade	de	proporcionar	prá-
ticas que colaboram para seu processo de formação docente. À medida 
que o bolsista ID imerge no projeto, comprometendo-se e se permitindo 
comprometer-se	com	ele,	esse	processo	cria	forma	e	se	intensifica.	
 Ao responder as perguntas que orientam esta pesquisa, compartilha-
mos um pouco do processo de se tornar professora, conforme vivenciado 
pela bolsista ID, Paula, e acompanhado por sua orientadora.

O dEsENVOLVImENTO PROFIssIONAL dOCENTE COmO 
bOLsIsTA PIbId dE INICIAÇÃO À dOCêNCIA

 Paula nos conta sobre sua trajetória rumo à docência em língua in-
glesa, a partir de sua entrada na UFMT, em uma narrativa gerada como 
parte do processo de análise de suas narrativas elaboradas ao longo de sua 
participação no Pibid de Inglês. 
 “Iniciei o Curso de Letras, com habilitações em Português e Inglês, 
em	2013,	enfrentando	muitas	dificuldades.	Logo	nas	primeiras	semanas,	
sobressaltada, percebi que o curso exigia muito mais do que eu tinha 
condições de oferecer, uma vez que minha formação na educação bási-
ca na escola pública não havia me proporcionado a base necessária para 
acompanhar com tranquilidade as aulas de português e inglês. Junto com 
o sentimento de frustração e desapontamento, havia também o gosto pela 
língua inglesa, que eu mal conhecia, e o enorme desejo de ser professora 
desse	idioma.	No	final	daquele	ano,	quando	surgiu	vaga	para	o	Subprojeto	
PIBID de Inglês não hesitei, deixei meu emprego e decidi me candidatar, 
mesmo	sabendo	que,	provavelmente,	não	teria	nível	de	língua	suficiente	
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para assumir sala de aula. Para minha alegria, consegui ingressar como 
bolsista ID. Tinha, em 2014, 21 anos de idade, e estava em meu segundo 
ano no Curso de Letras. 
 Em março de 2014, comecei a participar das reuniões regulares do 
projeto:	o	Grupo	de	Estudos	do	PIBID	de	Língua	Inglesa	–	GEPLI,	o	Ci-
clo de Estudos Essentials in English Language Teaching, reuniões de pla-
nejamento, reunião de prática comunicativa em língua inglesa, de eventos 
acadêmicos e reuniões de socialização. Cada reunião tem um objetivo 
específico,	porém	todas	com	uma	característica	em	comum	–	as	discus-
sões	e	reflexões	colaborativas.	Essas	discussões,	geralmente	baseadas	em	
textos lidos, requerem de nós, bolsistas ID, um posicionamento crítico. 
Inicialmente, eu não me sentia segura para expor qualquer opinião e, em-
bora tivesse sido bem recebida (pois cada bolsista iniciante tem o acom-
panhamento de um bolsista veterano, que o auxilia em todos os aspec-
tos nos primeiros meses no projeto), ainda não conseguia me posicionar 
como membro integrante daquela comunidade de prática/aprendizagem 
de fato, como reconheço neste excerto do meu relatório anual de 2014:

[...]	eu	sou	um	tipo	de	aluna	que	entrou	na	universidade	com	diversas	dificulda-
des, então eu não escrevia, não lia bem, nem noção de inglês eu tinha. Embora eu 
ainda tenha diversas debilidades, não posso deixar de notar o quanto já melhorei, 
não que seja cem por cento, mas melhorei um pouco e isso tudo, graças às orien-
tações	e	às	atividades	realizadas	aqui	no	PIBID	[...]	(Relatório	anual	–	P.	2014	–	p.	
13).

 Nesse trecho, aponto como eu me via e como eu era. Se eu não era 
uma boa leitora, como formular argumentos críticos? Após um ano de 
PIBID, com os estudos que fazíamos, esse sentimento de impotência foi 
mudando, assim como minha habilidade em ler e me expressar por escrito 
e oralmente. 
 O GEPLI envolve reuniões em que discutimos assuntos ligados à 
escola pública, tais como orientações curriculares, questões relacionadas 
à formação de professor, ao ensino de inglês, indisciplina em sala de aula, 
entre outros. É nas reuniões do GEPLI em que mais entramos em conta-
to com teorias que nos auxiliam a compreender e a enfrentar problemas 
em a sala de aula. Por exemplo, ao entrar na escola, percebemos que os 
problemas mais recorrentes eram os ligados à indisciplina e à falta de 



129

interesse	dos	 alunos	 em	aprender	 a	 língua	 inglesa;	fizemos,	 então,	 um	
ciclo de estudos sobre o ensino de inglês nas escolas públicas no Brasil e 
em Mato Grosso, em que lemos artigos e apresentamos seminários sobre 
esses tópicos. Foi, então, que, ao preparar um seminário sobre o artigo 
denominado “Crenças de duas professoras de línguas: os alunos merecem 
só	giz	e	quadro	ou	tapinha	nas	costas?”	(LYONS,	2009),	compreendi	um	
pouco mais sobre o funcionamento da educação de um modo geral. Em-
basada	em	Delamont	(1993),	Lyons	afirma	que

No	nível	mais	 alto,	há	o	 sistema	educacional	nacional,	 definido	por	Delamont	
(1993)	como	o	contexto	em	que	as	políticas	educacionais	são	negociadas,	reafir-
madas	e/ou	modificadas.	No	nível	mais	próximo	aos	alunos,	há	a	escola	e	a	sala	
de aula. Delamont (1993) aponta que, nesse nível, o contexto se compõe de dois 
aspectos, o temporal e o físico. Segundo a autora, o aspecto temporal se refere 
ao momento histórico em que o processo de ensino-aprendizagem se concretiza, 
enquanto	o	aspecto	físico	se	refere	à	escola	e	à	sala	de	aula.	A	definição	de	políti-
cas	educacionais	influencia	o	grau	de	controle	que	o	nível	macro	exerce	no	nível	
micro,	e	portanto,	tem	influência	sobre	o	relacionamento	estabelecido	entre	pro-
fessor	e	aluno	(LYONS,	2009,	p.	56).

 Nesse trecho, é possível perceber que não basta somente o professor 
querer	dar	uma	boa	aula;	há	problemas	que	estão	além	dele.	Refiro-me	às	
políticas públicas de investimento na educação, por exemplo, que inter-
ferem incisivamente no processo de ensino e aprendizagem e que podem, 
sim, contribuir para nutrir situações de indisciplina e desrespeito no con-
texto escolar. A discussão de textos como estes nos ajudou a compreender 
melhor o contexto escolar e nos preparou para lidar com situações de não 
participação de aula. Indisciplina em sala de aula foi o foco principal das 
nossas reuniões no ano de 2014, provavelmente por ser o aspecto que 
mais chamava nossa atenção em sala de aula e com o qual ainda não sa-
bíamos lidar. 
 Já em 2015, no GEPLI, ao ler as Orientações Curriculares do Rio 
Grande do Sul, conhecemos as ideias de Garcez sobre Educação Linguís-
tica.	Esse	autor	trata	do	ensino	da	língua	inglesa	não	com	finalidade	de	
fazer	o	aluno	proficiente	na	língua	através	do	letramento	linguístico,	mas	
de torná-lo aluno um cidadão autônomo capaz de pensar criticamente, 
conhecendo a si através do outro, que possa “aprender a língua com vis-
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tas às práticas sociais, sobretudo às práticas sociais letradas, exigidas do 
cidadão na contemporaneidade” (GARCEZ, 2008, p. 130). 
	 As	 ideias	 de	Garcez	movimentaram	 nosso	 grupo	 e	 influenciaram	
nossa prática na escola. Porém, minha adesão (e a de meus colegas) à 
Educação Linguística ainda está em processo, uma vez que temos cer-
ta resistência em pensar o ensino de inglês para a formação do cidadão, 
acostumados	que	estamos	a	focar	apenas	no	desenvolvimento	de	profici-
ência linguística no processo de ensino/aprendizagem da língua. 
 Ao reler meu relatório anual de 2015, em que expresso minha opi-
nião sobre educação linguística, pude notar o progresso na minha escrita 
e na minha postura frente a um tópico de discussão:

De todos os textos do GEPLI deste ano, o que mais despertou meu interesse e 
provocou estranhamento fora o referente à Educação Linguística, que prevê o 
ensino de inglês em escola pública não voltado para o treinamento linguístico, 
mas, sim, para o desenvolvimento de um aluno autônomo, capaz de se posicionar 
criticamente	diante	do	mundo	ao	seu	redor.	Este	foi	assunto	bastante	desafiador,	
pois se trata de colocar o ensino de inglês de lado nas aulas de inglês, para o inves-
timento em formar cidadãos. Apesar de inicialmente não ser simpática às ideias 
de Garcez, me pergunto: “e se as aulas de inglês são o único lugar onde alguns 
alunos têm a oportunidade de aprender o inglês?” Valeria a pena, então, investir-
mos nessa abordagem em nossas aulas? Nossa prática na escola tem mostrado que 
sim”	(P.	Relatório	Anual	–	2015,	p.	14	e	15).

 Em relação à minha experiência na escola, em abril de 2014, entrei 
lá pela primeira vez, não mais como uma aluna, mas, sim, como futura 
docente.	Esse	processo	foi	significativo,	pois	ao	adentrar	a	escola	pública	
em outra condição, muda-se todo o sentido. Dentro desse novo contexto 
denominado “escola pública”, pude elaborar notas de campo, que permi-
tiram a mim e a outros bolsistas diagnosticar o contexto no qual estáva-
mos inseridos, motivando a escritura de um estudo de caso que me levou 
a	participar	de	alguns	eventos	ao	longo	do	ano	de	2014	–	a	Semana	Aca-
dêmica da UFMT e o Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC), 
em São Luiz - MA. 
 O início de meu trabalho na escola teve seus altos e baixos. No iní-
cio, apresentei certa resistência em estar lá. Pelo fato de a escola ser lo-
calizada em um bairro de classe média e seus arredores serem perigosos 
e de ser comum ocorrerem roubos de utensílios pessoais na escola e de 
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haver	circulação	de	droga	e	brigas	no	final	da	aula,	não	quis	participar	
das reuniões de professores/sala do educador, que ocorriam no período 
noturno. Na época, eu olhava a escola de um modo depreciativo, deixei-
me ser levada pelo posicionamento de outro bolsista em relação à escola, 
e passei a pensar que a escola era um lugar perigoso para se estar. Porém, 
depois	de	uma	conversa	com	a	orientadora,	com	os	estudos	que	fizemos	
sobre o ensino de inglês no Brasil, com as pesquisa que realizamos na 
escola e com a própria convivência com os alunos, essas ideias foram de-
saparecendo. Em meu relatório anual de 2014, faço uma nota de desabafo 
sobre esse acontecimento:

[...] de tudo hoje vejo que decidir por não participar sala do educador com os 
professores da escola, não foi uma boa ideia. Sinto muito por não ter percebido a 
tempo que participar dessas reuniões teria contribuído marcantemente para com-
preensão do contexto escolar no qual estiva inserida, teria uma visão mais ampla 
da escola e dos professores e do relacionamento deles com a gestão da escola [...] 
(P.	Relatório	anual	2014	–	p.	10	e	11).

 No decorrer do ano de 2014, como atividade comum ao projeto, 
iniciamos a atuação em turmas de 6º e 9º anos de língua inglesa de uma 
escola	pública	em	Cuiabá	–	sob	a	orientação	da	Professora	Coordenadora	
do PIBID e da Professora supervisora. Frequentar a escola semanalmen-
te e desenvolver um trabalho de tutoria em pequenos grupos passou a 
ser nossa rotina; nesse período foram desenvolvidos dois projetos junta-
mente com os alunos, o primeiro com uma turma de 6º ano, denominado 
English Everywhere, e o segundo desenvolvido com quatro turmas de 
9º ano, denominado Holidays And Festivals. Os projetos mencionados 
fizeram	parte	do	plano	de	ação	de	uma	pesquisa-ação,	da	qual	participei,	
também	apresentada	na	Semana	Acadêmica	da	UFMT	de	2014.	No	final	
desse mesmo ano, participei também do Encontro de Professores de Lín-
gua Inglesa (EPI) e, na época, lembro-me de ter me sentido como parte da 
comunidade de professores de inglês de Mato Grosso, chegando mesmo 
a	ser	a	relatora	das	ações	propostas	por	um	grupo	de	trabalho	no	final	do	
Encontro.
 Em 2015, iniciamos o planejamento das ações na escola e decidimos 
que não mais trabalharíamos com projetos, mesmo que continuando com 
o trabalho de tutoria em pequenos grupos. Apesar de termos tido sucesso 
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com o sistema de tutoria, nós, bolsistas, ansiávamos por assumir um papel 
um	pouco	mais	desafiador	frente	à	turma	do	7º	ano.	Minha	atuação	como	
professora frente à turma, porém, não foi muito bem sucedida. Embora 
tenha planejado cuidadosamente cada etapa das aulas e elaborado ativi-
dades aparentemente apropriadas para o nível e interesse da turma, não 
consegui manter a atenção dos alunos a ponto de envolvê-los na aula. Foi 
uma experiência frustrante, que só não me abateu inteiramente porque 
pude	fazer	uma	profunda	reflexão	no	diário,	guiada	pela	minha	orienta-
dora.
 Essa experiência me estimulou a mudar de contexto escolar no se-
gundo semestre de 2015, iniciando, juntamente com um grupo de bolsis-
tas, uma atividade de observação em outra escola pública de Cuiabá. Ao 
final	do	período	de	observação	nessa	nova	escola,	que	se	configurou	em	
um contexto totalmente diferente do que tínhamos, participei de um pro-
jeto	envolvendo	oficinas	de	ensino	de	inglês	para	alunos	de	6º	e	7º	anos,	
durante cinco semanas. Pude, novamente, estar à frente da turma e, desta 
vez, a experiência foi positiva. Os alunos participaram ativamente das 
aulas, se engajando não só nas atividades por mim conduzidas, mas nas 
de meus colegas também. Senti que a experiência na escola anterior havia 
me fortalecido e que estava me sentindo mais segura em todas as etapas 
do	processo	de	ensino/aprendizagem	neste	novo	projeto.	Ao	final	do	ano	
letivo, pude perceber que eu havia aprendido com ambas as experiências 
e amadurecido como professora.
	 No	ano	de	2015,	participei,	ainda,	de	três	pesquisas,	finalizei	a	pes-
quisa-ação, realizei uma pesquisa colaborativa com uma professora ini-
ciante	em	uma	das	escolas	e	fiz	um	levantamento	das	estratégias	usadas	
pelos bolsistas ID para lidar com a indisciplina. Estes trabalhos foram 
apresentados em diferentes eventos, dentre eles a Semana Acadêmica, o 
SEMIEDU e o EPI daquele ano.
	 Em	cada	etapa	mencionada,	elaborei	textos,	refletindo,	posicionan-
do-me, compartilhando meus sentimentos, minhas certezas e dúvidas, ao 
longo de dois anos inserida no contexto PIBID. Paralelamente, meu de-
sempenho nas aulas do Curso de Letras também foi mudando. Aos pou-
cos, ia tomando turnos em sala e expressando meus pensamentos, prin-
cipalmente nas disciplinas pedagógicas e de Língua Inglesa. Em 2016, 
meu nível de língua e o conhecimento didático construído no PIBID me 
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encorajaram a me candidatar à vaga de professora estagiária no Curso de 
Extensão do Instituto de Linguagens, no que fui bem sucedida. Pela pri-
meira vez, tive uma turma em que eu era a teacher e pude colocar em prá-
tica o que eu havia aprendido no Ciclo de Estudos Essentials in Language 
Teaching no PIBID. Essas aulas, em que trabalho com jovens e adultos 
no desenvolvimento da comunicação oral, têm sido mais uma etapa na 
construção da minha carreira de professora de inglês. 
	 Minha	trajetória	registra	o	meu	processo	de	desenvolvimento	profis-
sional através do PIBID. Hoje, tenho certeza de que estou no rumo cer-
to. No momento em que redigo este artigo, estou iniciando o 4º Ano do 
Curso de Letras e me preparando para começar o estágio supervisionado 
na escola, sou professora estagiária no Curso de Extensão do IL/UFMT 
e faço parte também de um grupo de estudo/pesquisa sobre formação de 
professores	no	Instituto	de	Educação.	Tenho	planos	de,	no	final	da	gradu-
ação, prestar concurso para professora na escola pública e de continuar 
meus estudos em nível de pós-graduação no ensino de línguas.”

FATOREs quE CONTRIbuíRAm PARA O dEsENVOLVI-
mENTO PROFIssIONAL

 Qualquer elemento que contribua para alcançar um resultado pode 
ser considerado um fator. Os fatores aqui mencionados estão pautados 
nas narrativas produzidas por Paula, as quais foram, posteriormente, ana-
lisadas.	Diversos	foram	os	fatores	identificados,	todos	igualmente	impor-
tantes; contudo, por questão de espaço, destacaremos aqui apenas cinco: 
a	reflexão	escrita,	a	prática	em	sala	de	aula,	os	estudos	e	as	discussões,	as	
pesquisas e sua divulgação e a orientação recebida. 

A REFLEXÃO EsCRITA

 No Pibid de Inglês, seus participantes escrevem, contam suas histó-
rias	e	refletem	com	frequência.	O	relatório	anual	tem	sido	uma	importante	
ferramenta	que	proporciona	ao	bolsista	ricos	momentos	de	reflexão.	Por	
ser um texto de caráter descritivo/narrativo/avaliativo, torna evidentes os 
processos que colaboraram para mudanças, pois, ao escrevê-lo, o bolsista 
tem liberdade para expor suas opiniões e sentimentos a respeito das ativi-
dades realizadas num determinado período dentro do subprojeto. 
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	 Ao	reler	o	relatório	anual	de	2014,	Paula	pôde	perceber	suas	dificul-
dades	iniciais	e	refletir	sobre	as	consequências	de	suas	atitudes.	Devido	
ao	fato	de	ter	apresentado	dificuldades	em	se	organizar	no	seu	primeiro	
ano como bolsista Pibid, assim se expressou: 

Hoje, sinto muito por ter sido tão desorganizada, por ter sido tão negligente com 
os prazos, vejo que poderia ter feito melhor, ter sido menos preguiçosa na es-
crita das minhas observações e ter passado mais segurança. Acho que comecei 
demonstrando que posso muito pouco para os meus colegas e até mesmo à coor-
denadora. Fiquei triste por não querer participar de algumas reuniões na escola, 
reuniões estas realmente necessárias, para um melhor conhecimento no contexto 
escolar	(Relatório	Anual	2014	–	p.	12).

 Nota-se certa insatisfação com seu desempenho inicial no projeto, a 
qual,	mesmo	que	já	percebida	anteriormente,	materializou-se	na	reflexão	
feita por meio da escritura do relatório.

A PRÁTICA NA EsCOLA

Nas palavras de Paula, em um trecho de seu portfólio,

Ao participar do PIBID tive minha primeira experiência como professora em for-
mação inicial, e o que antes para mim era normal como aluna, hoje vejo como um 
empecilho no processo de ensino/aprendizagem e busco, por meio de observação, 
estudos e até mesmo pesquisas realizadas no PIBID, entender. Estar na escola, 
observar e entender os alunos - dentro em fora de sala de aula, observar e entender 
o sistema, gestão da escola e professores é de extrema importância para compre-
ender os acontecimentos de dentro da sala de aula, como dito em Gomes, 2005 
“para conseguir a efetividade da educação, é necessário entender os fatores que 
influenciam	a	educação	nos	níveis	macro	e	micro”	(Portfólio	2016).

 Pela análise desse extrato do seu portfólio, é possível perceber a pos-
tura da Prof.ª Paula emergir e, com ela, o desejo de compreender o novo 
mundo	que	está	descobrindo.	Refletindo	sobre	as	atividades	desenvolvi-
das na escola, faz-se evidente a importância de compreender o contexto 
escolar e como o Pibid contribui para isso. Segundo Day (1999, p. 17), 
“os professores não podem ser formados (passivamente). Eles formam-
se (ativamente). É, portanto, vital que participem ativamente na tomada 
de decisões sobre o sentido e os processos de sua própria aprendizagem” 
(DAY,	1999	p.	17).	
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 Da mesma forma, como parte da prática de professor, estão as ati-
vidades de planejamento e elaboração de material, que contribuem para 
compor a professora que Paula está se tornando. Neste excerto de seu 
relatório anual de 2015, ela retoma o que aprendeu ao longo do ano:

[...]	 fizemos	plano	de	 aula,	 preparamos	 atividades,	ministramos	 algumas	 aulas	
e tivemos contato direto com os alunos. Ao elaborar planos de aula e atividades 
percebi o quão difícil é para o professor adequar seus afazeres pessoais à ativi-
dade de planejar sua aula, pensar nos objetivos, presumir possíveis contratempos 
e	refletir	em	como	desenvolver	cada	atividade	de	maneira	a	engajar	e	interessar	
o aluno a aula. Assim sendo, avalio as atividades de planejar e elaborar material 
didático, como sendo importantes para mim, como futura professora (P. Relatório 
anual 2015 p. 15).

 No excerto acima, pode-se notar a bolsista conhecendo um pouco 
sobre	o	oficio	de	ser	professor,	e	percebendo	a	dificuldade	de	adequá-lo	a	
seu	dia	a	dia.	Percebe,	com	clareza,	que	a	atividade	de	refletir	sobre	sua	
prática	está	intrinsecamente	ligada	ao	oficio	de	ser	professor,	porém	como	
fazê-lo? Como encontrar tempo para adequar seus afazeres pessoais ao 
oficio	de	ser	professor?	O	pessoal	e	o	profissional	estão	interligados,	con-
forme	afirmação	de	Antônio	Nóvoa,	em	uma	palestra	realizada	na	UFMT,	
em 20162: 

[...]	no	caso	da	educação,	como	em	todas	as	profissões	do	humano	a	pessoa	con-
funde-se	com	o	profissional,	não	há	a	pessoa	por	um	lado	e	o	profissional	para	o	
outro, uma e outra estão inevitavelmente mesclados, inevitavelmente imbricados 
um	com	o	outro.	E	se	não	tivermos	essa	capacidade	de	pensar,	refletir,	de	termos	
um	espaço	de	autoconhecimento,	de	autorreflexão,	dificilmente	conseguiremos	
lidar com tantos e tantos problemas que se deparam ao longo de nossa carreira 
profissional	(NÓVOA,	2016,	informação	verbal).	

Os EsTudOs E As dIsCussõEs

 As oportunidades de contato com a teoria, princípios e conceitos se 
fazem presentes no Pibid de Inglês, principalmente, nas reuniões de estu-
do, como o GEPLI. Segundo Paula, 

2 “Diálogos entre a formação de professores e as pesquisas sobre educação na atualidade”. Palestra 
realizada na Universidade Federal de Mato Grosso no dia 17 de Junho de 2016.
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O GEPLI, reuniões nas quais costumamos discutir assuntos sobre educação, PCNs 
e aulas de inglês através de artigos que relatam estudos ou experiência de outros 
profissionais	da	educação.	Essas	reuniões	têm	esclarecido	os	aspectos	do	ensino	
em minha formação. Através das discussões, tenho aprendido a me posicionar cri-
ticamente diante de alguns assuntos referentes à escola. Nas reuniões do GEPLI 
eu aprendo quais são os posicionamentos de outros professores e especialistas 
sobre acontecimentos recorrentes na escola (Relatório anual 2015 p. 14).

	 Para	a	bolsista,	as	reuniões	do	GEPLI	se	configuram	como	um	am-
biente	explorador	de	ideias	e	teorias	–	uma	comunidade	de	aprendizagem	
–	nas	quais	ela	passa	a	conhecer,	e	sobre	elas	reflete,	discute	e	aprende,	
em discussão com o grupo de bolsistas, professora supervisora e coorde-
nadora do Pibid. Nesse excerto de seu relatório anual de 2015, ela reco-
nhece que, através da participação nesse espaço, ela aprende a se posi-
cionar criticamente, não só pelo que ela conhece em si, mas levando em 
consideração as experiências e o estudo das ideias de outros. Como aqui 
afirmado	anteriormente,	no	GEPLI	os	bolsistas	ID	aprendem	a	se	posicio-
nar discutindo, debatendo, e vão, assim, moldando mais este aspecto de 
sua	identidade	profissional.
 Igualmente importantes para a formação de sua identidade docente 
são as leituras e discussões feitas no Ciclo de Estudos Essentials in En-
glish Language Teaching (ELT),	conforme	afirma	Paula	no	excerto	abai-
xo:

[...] em termos de língua, as atividades do Ciclo de Estudos ELT, são as que mais 
adquiro conhecimento. Nas reuniões do Ciclo é comum discutirmos textos de 
autores	 em	 língua	 inglesa,	 e	 ao	ficar	 responsável	pela	 leitura	de	um	 tópico	ou	
apresentação do mesmo, sou levada a treinar e assim, melhorar minhas habilida-
des em língua inglesa. Nessas reuniões, costumamos discutir textos sobre o que 
é ser professor, abordagens e métodos de ensino de línguas, como trabalhar com 
alunos, as funções do professor, como explorar uma atividade em sala de aula, 
monitoramento, técnicas para promover prevenir aprendizagem e outros assuntos. 
Os textos de Jeremy Harmer, Jim Scrivener e outros nos mostram que, quando se 
trata do ambiente de sala de aula, todos os aspectos, desde postura do professor, 
livro adotado, autoridade e outros, são indispensáveis (Portfólio 2016 - p. 15).

 Nesse trecho, Paula menciona um ponto crucial na identidade do 
professor	que	se	propõe	a	ensinar	língua	estrangeira	–	o	domínio	da	lín-
gua. Ela reconhece que a leitura e discussão de textos em inglês a aju-
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dam	a	aumentar	sua	proficiência	na	língua,	quando,	ao	ficar	responsável	
pela leitura de um tópico ou apresentação do mesmo, é levada a buscar 
o	significado	e	a	pronúncia	de	palavras	e	estruturas.	Destaca	também	a	
relevância de conhecer a literatura na área sobre gerenciamento de sala de 
aula e reconhece que questões relacionadas à prática da sala de aula são 
indispensáveis para a construção de uma boa didática.

A PEsquIsA E A dIVuLgAÇÃO dE sEus TRAbALHOs Em 
EVENTOs ACAdêmICOs

 Em seu relatório anual de 2015, Paula assim se expressa sobre suas 
atividades de pesquisa no Pibid: 

[...] participei de um estudo de caso e da primeira etapa de uma pesquisa-ação, 
essas duas experiências despertaram em mim o interesse para outra função da 
universidade, a pesquisa. Ao optar por fazer parte de uma pesquisa é necessário 
levar em conta os passos para se chegar a um determinado resultado, e mesmo 
sabendo	de	todas	essas	etapas	(observação	–	coleta	de	dados,	análise	dos	dados,	
planejamento de ações e etc.), tracei como meta a ser atingida: participar do maior 
número de pesquisa que conseguisse. Logo, assim que surgiu oportunidade ma-
nifestei interesse em participar da segunda parte da pesquisa-ação, um relato de 
experiência	oriundo	da	dessa	mesma	pesquisa,	e	por	fim	uma	pesquisa	colaborati-
va [...] Escrever resumos, artigos, ou qualquer outro documento de ordem acadê-
mica, mesmo que em grupo, é um trabalho muito difícil, ainda mais quando se é 
necessário ter uma boa noção em gramática. Vale a pena ressaltar que, nesse pro-
cesso intenso, temos a professora coordenadora, que em muito nos auxilia, pois 
tudo	o	que	escrevemos	passa	por	um	crivo	minucioso	a	fim	de	identificar	erros	
de ordem gramatical, sintáticos, informações incompletas e etc. Outra parte desse 
processo é a elaboração de comunicação oral através de PowerPoint, nela preci-
samos saber como reduzir ao máximo as informações de maneira que o receptor 
possa compreender. O bolsista responsável por apresentar a pesquisa, elabora um 
script com todas as suas falas, encaminha para professora coordenadora, recebe 
feedback	dela	e,	antes	do	evento,	apresenta	para	todos	os	bolsistas,	a	fim	de	rece-
ber opiniões para melhoramento no desempenho da apresentação (Relatório anual 
2015	–	p.	16).

 Esse excerto aponta três importantes elementos propiciados pela 
pesquisa	 ao	 desenvolvimento	 profissional	 de	 Paula:	 a	 participação	 em	
atividades de pesquisa, que levou a bolsista a desenvolver gosto pela in-
vestigação de sua prática; a importância de ter um coordenador/orienta-
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dor que lhe forneça orientação e feedback em todas as etapas do processo 
de investigação e divulgação dos resultados, e o treino e aperfeiçoamento 
na hora de realizar alguma apresentação em evento. Ao analisá-lo, po-
de-se notar que esses três fatores contribuíram para despertar a agência 
da bolsista, levando-a a atitudes proativas no grupo, ao se mostrar inte-
ressada e não medir esforços para alcançar seu objetivo de participar do 
maior número de trabalhos possível naquele ano. Este movimento forja a 
identidade do professor investigativo, que busca entender sua prática de 
maneira inquisitiva e fundamentada, qualidades que são incentivadas no 
Pibid de Inglês.
 Da mesma forma, divulgar seus trabalhos em eventos acadêmicos a 
levou a perceber a importância do intercâmbio de ideias e da socialização 
entre seus pares. Ao comentar sobre sua participação no Seminário Inte-
grador	PIBID	em	2015,	Paula	afirma:

[...] ao nos depararmos com outras experiências em escola públicas pudemos co-
nhecer realidades, na maioria das vezes, pior ou igual a nossa. Outro aspecto im-
portante é o acesso a trabalhos e linhas de pesquisa, por exemplo, no Seminário 
Integrador conhecemos mais sobre o uso de tecnologia em sala de aula, uma das 
coisas que o professor de hoje, precisa ter domínio e que nós, em nosso trabalho, 
temos tentado incluir, mas com a falta de estrutura das escolas onde trabalhamos, 
não temos tido êxito completo. Alguns dos eventos que participamos também 
servem para compartilhar os trabalhos e pesquisas realizados por nós, o que é 
bastante	gratificante	(Relatório	anual	2015	–	p.	17).

A ORIENTAÇÃO RECEbIdA 

 Um dos fatores que auxiliaram Paula a se desenvolver como profes-
sora foram o suporte e a orientação recebida nas diversas atividades que 
realizou no Pibid de Inglês. Um problema bastante visível em seu primei-
ro	ano	no	Programa	foi	sua	dificuldade	com	o	processo	da	leitura	e	escrita	
acadêmica.	Ler,	reler,	refletir,	escrever,	descrever	e	reescrever	faz	parte	
das tarefas realizadas no Pibid de Inglês. Em um dos retornos recebidos à 
sua produção escrita pela coordenadora do Pibid, destacamos um que foi 
de relevância e impacto para Paula: 

[...] estou enviando em anexo seu relatório anual com meu feedback. Você vai 
notar que há muitos itens a serem corrigidos. A maior parte deles tem a ver com 
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forma - acentuação, pontuação, gramática - mas alguns comentários dizem res-
peito à organização de ideias ou à complementação de informações. A escritura 
de	textos	acadêmicos	parece	ser	um	desafio	para	você,	não?	Contudo,	esta	não	é	
uma questão difícil de ser trabalhada. Creio que você precisa encontrar as estra-
tégias certas para abordá-la. Agora, durante a graduação, é o momento certo para 
você	sanar	essa	dificuldade.	Gostaria	de	conversar	com	você	a	esse	respeito	após	
a reunião de amanhã à tarde. Pode ser? (E-mail 02/02/2015).

 No excerto abaixo, Paula comenta o impacto da orientação recebida 
em seu processo de formação docente e reconhece que a orientação a leva 
a	refletir	e	melhorar	sua	prática	contribui	para	sua	formação	e	a	ajuda	a	
definir	novos	caminhos:	

As orientações recebidas na UFMT da professora coordenadora do PIBID de in-
glês	são	fundamentais,	nela	tenho	auxílio,	na	reflexão	dos	meus	afazeres	e	todas	
as atividades que executo, tanto na graduação quanto no projeto. Essas orienta-
ções	contribuem	para	o	meu	crescimento,	pessoal	e	profissional,	pois	têm	a	capa-
cidade de esclarecer minhas escolhas, me proporcionando segurança [...] Como 
seria bom se todos os professores tivessem um coordenador a quem recorrer; um 
coordenador	capaz	de	ajudá-lo	a	refletir	e	encontrar	novos	caminhos.	Tenho	mi-
nhas dúvidas sanadas quando preciso e recebo toda a orientação necessária para 
a realização das minhas atividades. Estou satisfeita com as orientações recebidas, 
pois	elas	contribuem	com	a	formação	da	minha	identidade	docente,	refletindo	no	
profissional	que	almejo	ser	(Relatório	Anual	2015	-	p.18).

 A relação dialógica com a orientadora permite aos bolsistas compar-
tilhar,	refletir	e	receber	retorno.	Essa	ação	é	mais	recorrente	na	prática	de	
escrita	do	diário	reflexivo,	em	que	o	bolsista	compartilha	suas	satisfações,	
insatisfações, sentimentos e pontos de vista com a professora orientadora 
que, ao ler e responder-lhe nas páginas do diário, pode perceber as neces-
sidades	e	dificuldades	que	estão	sendo	vivenciadas	e	fornecer	suporte	para	
seu	 desenvolvimento	 profissional,	 por	meio	 de	 comentários,	 perguntas	
pontuais,	exploratórias	e	reflexivas	ou	mesmo	de	busca	de	outras	estraté-
gias de apoio à sua formação. Pode, também, propiciar a oportunidade de 
ajudar o professor em formação a fazer conexões entre a teoria e a prática 
(RICHARDS; FARRELL, 2005, p. 73-75). O excerto de seu diário, em 
que relata um dia de aula em 2014, a seguir, evidencia essa relação entre 
Paula e sua orientadora, ao comentar um episódio ocorrido em sala de 
aula na Escola:
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[...]	antes	da	professora	dizer	quem	ficaria	com	que	país,	ela	perguntou	quem	fi-
caria com a Laís, uma aluna que faltou no dia; nenhum grupo queria, o pessoal do 
meu grupo disse que ela não faz nada, é grossa. Teve uma aluna, de outro grupo, 
que	disse	que	se	a	Laís	entrasse,	ela	sairia.	A	professora	ficou	muito	irritada	com	
isso	e	deu	outro	sermão	nos	alunos	(P.,	Diário	Reflexivo	9º	ano	A	–	11/09/2014).

O que você achou da forma como a professora estava agindo para lidar com o 
desinteresse e dispersão dos alunos na aula, Paula? Você agiria de outra forma? 
Como?	(P.,	Diário	Reflexivo	9º	ano	A	–	Comentário	I	E.,	15/09/2014).	

Penso que ela se expõe muito dessa forma, ela sempre usa o ser última aula como 
uma desculpa para explicar a atitude da sala, me pergunto, será que uma última 
aula com um professor mais rígido, seria assim, também, só porque é última aula? 
Sei lá. Professora, penso que se nós começamos uma coisa errado, é quase que 
impossível no meio do caminho decidir mudar, ainda mais se tratando de pessoas, 
nesse caso adolescentes. Eu teria começado diferente desde o primeiro dia, impo-
ria respeito. Penso que é melhor ser um professor rígido que eles não gostem mui-
to, mas aprendem e deixam que eu dê minha aula, do que um professor bonzinho. 
Eu não sei como agiria, mas sei que se eu tivesse a oportunidade de começar a dar 
aula, começaria do jeito certo, não gritaria. Eles riem dela quando ela age assim. 

Então, Paula, estamos falando aqui de algo bastante profundo que é ‘identidade’, 
tanto	profissional	quanto	pessoal.	Identidade	tem	a	ver	com	a	forma	como	olha-
mos para nós mesmos, a forma como agimos diante das pessoas nos diferentes 
contextos, e a forma como as pessoas nos vêem. Você está certa em dizer que não 
é	algo	fácil	de	ser	mudado,	mas,	por	ser	flexível,	relacional	e	sujeita	a	influências	
e	relações	sociais,	a	identidade	é	mutável,	flexível	e	está	sempre	em	construção,	
principalmente	em	início	de	carreira	–	como	é	o	caso	da	professora	e	de	vocês.	
O que quero dizer com isso é que é possível mudar, sim, mas isso vai depender 
de uma série de fatores. Neste caso, em particular, penso que vocês estão em um 
contexto	bastante	desafiador,	lidando	com	crianças	que	vêm	de	um	mundo	e	de	
educação diferentes das que vocês tiveram. A mudança delas e dos professores 
demanda tempo e conscientização de que é preciso mudar. Vejo que você tem 
algo	a	seu	favor	–	sua	forma	de	ser	e	seu	jeito	de	lidar	com	as	pessoas.	Isso	pode	
facilitar seu relacionamento com os alunos. Mais do que uma relação de amizade 
e camaradagem, o ideal é que você (e a professora) consiga construir uma relação 
de respeito e autoridade com eles. Vamos discutir isso no GEPLI nas próximas 
semanas	(P.,	Diário	Reflexivo	9º	ano	A	–	Comentário	II	E.,	16/09/2014).

 Nesse excerto, a bolsista aponta sua insatisfação com uma situação 
que	parecia	ser	recorrente	em	sala	–	a	indisciplina	dos	alunos	e	a	falta	de	
posicionamento da professora frente a eles. Nesse diálogo com a coorde-
nadora do projeto, ela passa a ter a possibilidade de compreender melhor 
a	atitude	da	professora	e	sua	própria,	refletindo	sobre	o	conceito	de	iden-
tidade.  
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 Apresentamos aqui uma breve narrativa da trajetória de uma bol-
sista ID rumo a se tornar professora de inglês. Foram também discutidos 
alguns fatores que podem estar contribuindo para seu desenvolvimento 
profissional.	Outros	fatores,	como	o	papel	das	relações	interpessoais	no	
grupo	e	a	prática	de	língua	inglesa,	também	foram	identificados	como	re-
levantes para sua formação, mas não discutidos. Todos eles, em maior ou 
menor proporção, e em diferentes momentos, colaboraram na construção 
de	sua	identidade	profissional.	

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

 Assis-Peterson e Silva (2011) declaram que o professor, desde o iní-
cio	de	sua	indução	profissional,	está	de	fato	engajado	na	tarefa	constante	
de se tornar professor; em outras palavras, está se ocupando com questões 
de identidade. A pesquisa aqui apresentada retrata uma bolsista ID do Pi-
bid	engajada	no	desenvolvimento	de	sua	identidade	profissional.	
	 Em	cada	seção	do	presente	artigo,	é	possível	verificar	as	oportuni-
dades que um graduando em licenciatura tem para aprender o ofício de 
professor ao participar desse Programa de formação inicial de professores 
e,	igualmente,	a	disposição	e	a	agência	de	Paula	em	investir	na	profissão	
que escolheu.
 Para Day (1999), os professores constituem o maior trunfo da es-
cola, todavia só poderão realizar os objetivos educacionais se tiverem 
uma formação adequada e, ao mesmo tempo, forem capazes de garantir e 
melhorar	sua	formação	profissional	por	meio	da	aprendizagem	constante	
ao longo de sua carreira. A formação proporcionada pelo Pibid é um bom 
começo, como demonstra a história da bolsista Paula. 
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INTROduÇÃO

 Existem diferentes compreensões e práticas de monitoria. Para Nas-
cimento, Silva e Souza (2010), o monitor é o graduando que auxilia o 
professor	orientador	e	os	estudantes	que	possuem	dificuldades	em	maté-
rias trabalhadas na sala de aula e terá uma formação integrada, realizando 
tarefas nas áreas de ensino e pesquisa, podendo atuar em disciplinas já 
cursadas. Para isso, é preciso que demonstre capacidade para o desempe-
nho nas atividades passíveis de serem executadas por estudantes. 
 Os programas de monitoria, atualmente, têm sido consolidados no 
Ensino Superior como uma forma de aprendizagem e de prática didá-
tico-pedagógica que contribui para a formação do aluno desse nível de 
formação, possibilitando-lhe desenvolver atividades ligadas à área de co-
nhecimento do seu curso (NASCIMENTO; SILVA; SOUZA, 2010).
 O desenvolvimento da prática de monitoria vem acontecendo já al-
gum tempo, também, no espaço escolar. Assim, “sob diversos formatos, 
historicamente, a compreensão de que o ensino não é tarefa única e ex-
clusiva do professor acompanha a história da educação humana em con-
textos sistemáticos e assistemáticos” (ULLMANN; BOHNEN, 1994, p. 
43 apud FRISON; MORAES, 2010). Nessa perspectiva, a prática de mo-
1	Este	trabalho	contou	com	apoio	financeiro	e	concessão	de	Bolsas	da	Capes	por	meio	do	Programa	
Institucional de Iniciação à Docência (Pibid).
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nitoria realizada nas escolas consiste em auxiliar os professores durante 
a prática das atividades em sala de aula, assim como os alunos que apre-
sentam	dificuldades	de	aprendizagem.
 Observamos que a história já traz registro de movimentos que se uti-
lizavam de modelos de formação de professores por meio da monitoria. 
Nesse sentido, os futuros professores contribuíam na ação pedagógica. 
No decorrer dos anos, percebeu-se a necessidade de tornar possível a 
participação dos acadêmicos de licenciatura na experimentação de uma 
prática docente diretamente na escola.
 A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Câmpus de Si-
nop, oferece atualmente os Cursos de Licenciatura em Ciências Natu-
rais e Matemática, com habilitação em Física, Química e Matemática. 
Por esses cursos e pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid), é desenvolvido o Subprojeto Pibid Interdisciplinar 
em Ciências Naturais e Matemática, cujos objetivos são: desenvolver e 
promover experiências de práticas pedagógicas interdisciplinares na área 
de Ciências Naturais e Matemática; elaborar ações articuladas de forma-
ção inicial e continuada para professores no uso de diferentes ambientes 
didáticos e fomentar ações para contribuir na educação fundamental em 
três escolas públicas no município de Sinop (MT): Escola Municipal de 
Educação Básica Jardim Paraíso, Escola Estadual São Vicente de Paula 
e Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra. Para isso, o Subprojeto 
conta com 41 alunos bolsistas, 08 supervisores e 03 coordenadores.
 No contato com as escolas, os professores formadores observaram 
uma demanda por práticas pedagógicas interdisciplinares, que amplias-
sem a ação didática para além da sala de aula (uso de laboratórios, aulas 
de campo, pedagogia de projetos etc.) e por ações que ajudassem a mo-
tivar os alunos do Ensino Médio à permanência nos estudos. Com base 
nessas demandas, foi elaborada de forma conjunta (universidade e esco-
las parceiras) uma proposta referente ao Subprojeto Pibid que articulasse 
a interdisciplinaridade e formação por área do conhecimento dos projetos 
pedagógicos dos Cursos de Licenciatura do Câmpus Universitário de Si-
nop com as demandas apresentadas pelas escolas.
	 Nesse	 Subprojeto	 foram	 definidos	 como	 objetivos	 desenvolver	 e	
promover experiências de práticas pedagógicas interdisciplinares nas 
áreas de Ciências Naturais e Matemática, promover ações articuladas de 
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formação inicial e continuada de professores para uso de diferentes am-
bientes didáticos e desenvolver ações para motivar alunos da Educação 
Básica para os estudos. A monitoria foi uma das propostas de ação com 
o objetivo de articular a formação inicial dos bolsistas, a continuada dos 
professores das escolas parceiras e motivar os alunos para o estudo.
 A ação de monitoria no contexto do Subprojeto Pibid Interdiscipli-
nar em Ciências Naturais e Matemática consiste no acompanhamento, 
por um bolsista de Iniciação à Docência do Programa, das aulas regidas 
por um professor da escola. Segundo Schneider (2006, p. 65), “o trabalho 
de monitoria pretende contribuir com o desenvolvimento da competência 
pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhe-
cimento”. Por isso, considera-se importante a realização de monitoria no 
âmbito escolar, pois fortalece não só a aprendizagem, mas também a ob-
tenção	de	conhecimento	quanto	ao	desenvolvimento	da	prática	profissio-
nal através desse contato mais próximo com a sala de aula.
	 Este	texto	tem	como	objetivo	apresentar	reflexões	quanto	à	ação	de-
nominada monitoria no Subprojeto Interdisciplinar em Ciências Natu-
rais e Matemática. Para abordar a questão proposta, usamos um conjunto 
de estratégias metodológicas articuladas que contou com procedimentos 
de	análise	de	narrativas	e	reflexões	sobre	os	Portfólios	dos	bolsistas	de	
Iniciação à Docência, em relação à sua experiência como monitores nas 
escolas. Os dados foram analisados com base na perspectiva da Análise 
Textual Discursiva (ATD) (MORAES, 2003).

O PERCuRsO dA PEsquIsA

 A pesquisa apresenta-se como qualitativa, que, conforme Richardson 
(1999, p. 80), caracteriza-se por poder “[...] descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar as interações de certas variáveis, com-
preender	e	classificar	processos	dinâmicos	vividos	por	grupos	sociais”.	
Essa pesquisa busca trazer uma compreensão de como a monitoria, ação 
presente no Subprojeto Pibid Interdisciplinar, é desenvolvida nas esco-
las, contribuindo não somente para a formação da identidade docente dos 
acadêmicos-bolsistas, como também para a aquisição de conhecimentos 
necessários	à	prática	da	profissão.
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	 Os	dados	foram	obtidos	a	partir	de	trechos	de	reflexões	retirados	de	
cinco trabalhos sobre Monitoria, apresentados em eventos no decorrer do 
Subprojeto:	Texto	1	–	Monitoria de Matemática e de Português; Texto 
2	–	Olimpíadas de Matemática e o uso de monitorias: uma participação 
com alunos da EMEB Jardim Paraíso;	Texto	3	–	Projeto de docência 
sobre monitorias, uma ação do PIBID UFMT/Sinop, (apresentados na 
Semana	Acadêmica	da	UFMT	–	Câmpus	de	Sinop/MT,	2014);	Texto	4	
–	Monitoria de Matemática na Escola Estadual São Vicente de Paula, 
Sinop/MT, (apresentado no II Colóquio de Ciências Naturais e Matemá-
tica, 20152)	e	Texto	5	–	Monitoria em Ciências Naturais e Matemática: 
do apoio em sala de aula à prática docente (apresentado no SemiEdu, 
20153). Esta análise consiste em destacar breves trechos desses trabalhos, 
considerados importantes pelos autores.
 A análise dos dados baseou-se na metodologia da Análise Textual 
Discursiva (ATD) proposta por Moraes (2003), que corresponde a uma 
metodologia de análise qualitativa rigorosa e criteriosa de dados e infor-
mações,	com	a	finalidade	de	produzir	novas	compreensões	sobre	os	fenô-
menos que investiga.
 A ATD realiza a abordagem da análise com a organização de argu-
mentos a partir de três focos principais: 1- Desmontagem dos textos: co-
nhecida também como processo de unitarização, no qual há uma análise 
do corpus, com o intuito de fragmentá-lo ou desconstruí-lo, para, assim, 
chegar às unidades constituintes; 2- Estabelecimento de relações: proces-
so conhecido como categorização, em que há o agrupamento de unidades 
de	significados	semelhantes,	combinando-as	e	classificando-as	com	a	fi-
nalidade de entender como essas unidades podem ser reunidas para, com 
isso, formar as categorias; 3- Captando o novo emergente: nessa etapa 
há a comunicação da nova compreensão possibilitada pelos processos 
anteriores, produção textual interpretativa e de argumentos (metatextos), 
abordando	uma	discussão	sobre	as	categorias	que	foram	definidas	(MO-
RAES, 2003).
 Em relação à caracterização, os participantes dessa pesquisa são bol-
sistas de Iniciação à Docência do Curso de Licenciatura em Ciências Na-
2	A	Educação	em	Ciências	e	Matemática	para	o	Século	XXI	–	UFMT	–	Câmpus	de	Sinop/MT,	2015.

3	Seminário	Educação:	Educação	e	seus	Sentidos	no	Mundo	Digital	–	UFMT	–	Câmpus	de	Cuiabá,	
2015.
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turais e Matemática com Habilitação em Física, Matemática e Química 
da UFMT. Na sequência, apresentam-se a análise e discussão de dados.
 Depois de realizada a análise do corpus da pesquisa e, consequente-
mente,	o	processo	de	unitarização	das	reflexões	dos	bolsistas	apresenta-
das	em	diferentes	eventos,	foram	definidas	as	seguintes	categorias	para	a	
análise e discussão dos dados: 1) Desenvolvimento da monitoria em sala 
de aula; 2) Resultados da monitoria apresentados na escola; 3) Importân-
cia para a formação do bolsista; 4)Benefícios para o professor regente; 5) 
Importância da monitoria para a construção da identidade professor.

dEsENVOLVImENTO dA mONITORIA Em sALA dE AuLA

 Nessa categoria será discutido o desenvolvimento da monitoria em 
sala pelos bolsistas, com o objetivo de “auxiliar os professores e os alu-
nos em sala de aula no que diz respeito ao processo de ensino e aprendiza-
gem dos conteúdos e, consequentemente, obter a melhoria nas avaliações 
escolares” (SILVA, S. A. et al., 2014), assim como “na realização de ati-
vidades diferenciadas na resolução de exercícios com os alunos que apre-
sentam	dificuldades	de	aprendizagem”	(SILVA,	R.	P.	N.	S.	et	al.,	2014).
 Durante a monitoria, os bolsistas percebem que há a necessidade de 
outros métodos didáticos para que o aluno consiga compreender o que é 
ensinado em sala de aula: 

quando o aluno não conseguiu atingir o êxito de sanar todas as suas dúvidas em 
sala de aula será realizada, no contraturno, monitoria em que os bolsistas se pre-
param com a ajuda de livros didáticos, sempre buscando aplicar métodos diferen-
ciados aprendidos na graduação (SILVA, R. P. N. S. et al., 2014).

	 Nesse	 sentido,	 concorda-se	 com	Becker	 (1993,	 p.	 25),	 ao	 afirmar	
que:

sem aprendizagem o desenvolvimento é bloqueado, mas só a aprendizagem não 
faz o desenvolvimento. O desenvolvimento é a condição prévia da aprendizagem; 
a aprendizagem, por sua vez, é a condição do avanço do desenvolvimento.

 No entanto, o bolsista que participa do projeto do Pibid realiza a 
ação de monitoria, fazendo o acompanhamento e o desenvolvimento das 
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atividades realizadas em sala de aula, mas não colabora efetivamente com 
o planejamento e a preparação das aulas:

As aulas são preparadas pelo professor regente da turma, sem o acompanhamento 
do monitor nos planejamentos, cabendo ao monitor acompanhar as atividades e 
contribuir nos momentos de atividades dos alunos.
Eu não participo do planejamento das aulas, porém acredito que melhoraria muito 
meu trabalho com os alunos se pudesse participar. Procedimentos como prepara-
ção de avaliação, planos de aula, escolha e confecção de atividades são realizados 
exclusivamente pela professora regente (WON ANCKEN et al., 2015b).

 Um dos aspectos que se acredita ser importante para contribuir com 
essa ação seria a participação mais efetiva dos bolsistas no planejamento 
das aulas realizadas pelo professor regente, assim como a colaboração no 
processo de atribuição de notas aos alunos. A monitoria é uma ação que 
possibilita ao aluno em formação compreender o universo da sala de aula 
de	forma	mais	generalizada,	identificando	seus	principais	problemas,	as	
dificuldades	dos	alunos	para,	assim,	buscar	maneiras	eficazes	de	trabalhos	
que possam ser desenvolvidos em sala para que esses obstáculos sejam 
contornados. 
 Por isso, entendemos que pode ser ampliada de forma a se constituir 
num exercício de ressonância colaborativa (COCHRAN-SMITH, 1991 
apud BARBOSA; GRUNENNVALDT, 2015) que propõe preparar os fu-
turos docentes com base em questionamentos da prática, em colaboração 
com professores regentes, que procuram implementar melhoras no pro-
cesso de ensino aprendizagem.

REsuLTAdOs dA mONITORIA APREsENTAdOs NA EsCOLA

 Essa categoria aborda os resultados que podem ser observados pelo 
fato de a monitoria fazer parte das ações presentes nas escolas. Os bolsis-
tas	abordam	os	alunos	que	apresentam	dificuldades	e	por	isso	a	monitoria	
vem como um meio de proporcionar um atendimento mais próximo ao 
aluno com carência de aprendizagem. 

Tenho	observado	que	alguns	alunos	têm	dificuldades	no	conteúdo	básico	de	Ma-
temática e, somente com o professor em sala, é impossível acompanhar e tirar 
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todas as dúvidas dos alunos durante as aulas (geralmente são entre 30 e 40 alunos 
por turma) (WON ANCKEN et al., 2015a).

 Com isso, pode-se visualizar um desempenho melhor por parte dos 
alunos referente aos conteúdos abordados em sala de aula, ou seja, “o 
trabalho de monitoria na escola já surtiu efeito, pois percebemos que a 
dificuldade	em	acompanhar	o	conteúdo	ministrado	em	sala	de	aula	tem	
diminuído” (WON ANCKEN et al., 2015a).
 Nessa perspectiva, Frison e Moraes (2010, p. 150) ressaltam que 

o	princípio	educativo	básico	define	o	acadêmico	como	agente	construtor	do	seu	
próprio conhecimento e, portanto, participante de um processo educativo cola-
borativo, agindo com ênfase na ajuda mútua e na construção das aprendizagens 
recíprocas.

 Os professores regentes atribuem grande importância ao bolsista 
presente na sala de aula, pois possibilita uma atenção especial a todos os 
alunos no decorrer das atividades realizadas:

Segundo a professora regente, a presença de um monitor em sala é muito impor-
tante, pois quase todos os alunos são atendidos, o que facilita a maior compreen-
são do conteúdo trabalhado em sala. Para ela, o monitor é um apoio ao professor, 
porque aqueles alunos que não entendem o conteúdo, na maioria das vezes, não 
procuram	o	professor	para	dirimir	suas	dúvidas,	e	ficam	sem	resolver	as	ativida-
des (WON ANCKEN et al., 2015b).

Segundo Nóvoa (1995, p. 33),

[...]	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 constroem a sua 
identidade por referência a saberes (práticos e teóricos), mas também por adesão 
a um conjunto de valores.

.
 Por meio desse projeto, os acadêmicos, ao se depararem com neces-
sidades	dos	alunos	e	com	demandas	profissionais	docentes,	ampliam	seus	
conhecimentos sobre os alunos e a respeito do currículo e dos objetivos, 
à medida que se engajam no exercício da administração de atividades de 
ensino, participam das discussões de avaliação e reformulação do projeto. 
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Além disso, durante a monitoria, ocorre uma troca de saberes e experiên-
cias entre alunos, monitores e professores, um aprendendo com os outros.

ImPORTâNCIA PARA A FORmAÇÃO dO bOLsIsTA

	 Nessa	categoria	foram	agrupadas	as	unidades	de	significado	em	que	
os bolsistas destacam a importância da monitoria, ação desenvolvida pelo 
Pibid, para a sua formação acadêmica. Segundo Moita (1995, p. 115),

o processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai cons-
truindo a identidade de uma pessoa. Processo em que cada pessoa, permanecendo 
ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se forma, se 
transforma, em interação.

 Nesse sentido, SILVA, S. A. et al. (2014) reforçam que:

A	experiência	vivenciada	nessa	ação	de	monitoria	tem	se	mostrado	rica	e	signifi-
cativa em termos de conhecimentos para os bolsistas, estes têm vivenciado junto 
ao professor orientador, aos alunos da escola e a sala de aula como um todo, desde 
a	 identificação	de	problemas,	discussão	e	elaboração	de	propostas,	desenvolvi-
mento da ação e avaliação da atividade. Isto tem propiciado o desenvolvimento de 
uma carga intelectual e social do aluno monitor, revelando-lhe novos horizontes e 
perspectivas	profissionais	e	acadêmicas	relativas	ao	trabalho	docente.

 Tardif (2000) apresenta as principais características referentes aos 
saberes	profissionais	dos	professores	e	dentre	elas	destaca	as	temporais,	
em que os conhecimentos sobre a prática docente são adquiridos ao longo 
do tempo, precisamente, durante todo o período em que se fez presente 
no ambiente escolar. A estruturação da prática docente também se carac-
teriza como temporal, pois os anos iniciais da mesma são determinantes 
para	a	aquisição	de	competência	e	definição	de	rotina	de	trabalho.	Para	os	
bolsistas, isso é importante, porque, desde o momento em que cada um 
é inserido no contexto escolar, vai adquirindo o conhecimento da prática 
docente enquanto permanece e atua na escola:

Os ‘pibidianos’ experimentam em suas monitorias as primeiras ‘alegrias’ da pro-
fissão	de	professor	durante	as	atividades	e	o	fato	de	estar	em	contato	direto	com	
alunos proporciona, aos mesmos, a capacidade de lidar com as situações corri-
queiras	do	dia	a	dia	em	sala	de	aula	e	permite	a	reflexão	sobre	os	conteúdos	ensi-
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nados e a metodologia utilizada; além disso, incentiva a criatividade e as maneiras 
alternativas de construção do conhecimento (SILVA, R. P. N. S. et al., 2014).

 A monitoria também tem sido muito importante por inserir o for-
mando	nas	atividades	práticas	da	profissão	durante	a	formação	docente;	
além de auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos, faz com que 
os próprios acadêmicos envolvidos relembrem, busquem, articulem os 
conhecimentos do conteúdo, conhecimentos pedagógicos, conhecimento 
dos contextos educativos e conhecimento didático do conteúdo para au-
xiliar os alunos:

Essa	experiência	tem	sido	gratificante,	pois	o	fato	de	assistir	às	aulas	tem	permi-
tido ampliar a comunicação com alunos e melhorar as atividades de reforço. Nes-
se processo, superei muitas dúvidas que eu tinha em relação ao conteúdo e tem 
contribuído para meu desenvolvimento nas disciplinas na universidade e para me 
identificar	como	futura	professora	de	Matemática	(WON	ANCKEN	et	al.,	2015a).

 Para alguns bolsistas, a monitoria também é a oportunidade de re-
lembrar assuntos esquecidos da época da Educação Básica, sendo assim 
uma	forma	de	ampliar	seus	conhecimentos	sobre	os	conteúdos	específicos	
e poder contribuir com o aprendizado dos alunos. De acordo com um dos 
relatos, “o PIBID me proporcionou diversos benefícios, como relembrar 
matérias do Ensino Fundamental, me ajudando muito na faculdade, pois 
me permitiu rever e relembrar conteúdos já esquecidos devido ao tempo 
que estou afastada da escola” (WON ANCKEN et al., 2015b), principal-
mente, nos momentos em que a professora regente está atuando:

Quando a professora inicia a explicação também é um momento de aprender os 
conteúdos novamente, pois há certos assuntos que, depois de um tempo longe da 
escola, acabamos esquecendo ou, também, não havíamos entendido muito bem e 
agora temos a oportunidade de aprender. Até mesmo para o nosso curso, a moni-
toria se mostra como grande auxílio, possibilitando compreender alguns conteú-
dos (WON ANCKEN et al., 2015b).

	 A	monitoria	também	permite	ao	bolsista	refletir	sobre	a	sua	atuação	
em	sala	de	aula	e	a	prática	escolar,	visto	que	a	reflexão	é	importante	para	
avaliar	o	que	pode	ser	melhorado	e	modificado	em	sua	prática.	Para	Freire	
(1996, p. 39), “na formação permanente dos professores, o momento fun-
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damental	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”.
 Consideramos, assim, que a ação da monitoria também tem se cons-
tituído	numa	oportunidade	de	reflexão	crítica	sobre	a	prática	pedagógica	
para o professor em formação inicial.

bENEFíCIOs PARA O PROFEssOR REgENTE

 A prática da monitoria tem oportunizado várias contribuições aos 
bolsistas, mas também aos professores que atuam na Educação Básica e 
que podem contar com um monitor em sala de aula; tem trazido, ainda, 
muitos benefícios para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos, o 
que	será	abordado	nesta	categoria.	A	profissão	professor	possui	muitos	
desafios,	principalmente,	na	sala	de	aula,	onde	os	alunos	apresentam	difi-
culdades de aprendizagem.
 Esse tipo de problema, de maneira geral, pode ser resolvido sozi-
nho no momento em que os bolsistas entram em cena e contribuem para 
que haja um maior aproveitamento da sua presença em sala, auxiliando 
o professor e ajudando os alunos em suas dúvidas. Desse modo, torna-se 
interessante

[...] para o professor, que tem mais tempo para passar o conteúdo, pois conta com 
uma ajuda extra na hora das dúvidas; para o aluno, que tem mais alguém a quem 
perguntar; e ao próprio acadêmico bolsista, que busca cada vez mais o saber sobre 
a	profissão	docente	(WON	ANCKEN	et	al.,	2015a).

	 Nessa	perspectiva,	Nóvoa	 (1995,	p.	18)	 afirma:	 “mais	do	que	um	
lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação de profes-
sores	é	o	momento-chave	de	socialização	e	da	configuração	profissional”.	
Essa interação com o contexto escolar e com os demais professores é de-
cisiva para a formação docente do bolsista e também para que ele se sinta 
parte	dos	profissionais	atuantes	na	Educação	Básica.	
 Percebe-se, portanto, que a atuação dos bolsistas tem surtido efeito 
durante	as	aulas,	e	os	professores	confirmam	isso:	“o	trabalho	dos	moni-
tores do projeto tem sido de grande valia, pois, em sala de aula, nos au-
xiliam a tirar as dúvidas que surgem, principalmente, no momento da re-
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solução de atividades propostas” (WON ANCKEN et al., 2015a). Assim, 
temos que a monitoria é uma forma de os bolsistas participarem mais do 
cotidiano da escola, proporcionando-lhes maior conhecimento das práti-
cas pedagógicas que serão fundamentais para a sua formação.

ImPORTâNCIA dA mONITORIA PARA CONsTRuÇÃO dA 
IdENTIdAdE PROFEssOR

 Essa categoria aborda como é realizada a organização em torno da 
ação monitoria, assim como a sua importância em se tratando do desen-
volvimento	das	aulas.	Segundo	Gomes	(2008,	p.	5),	“[...]	toda	profissão	
afirma	uma	identidade,	logo	existe	uma	identidade	profissional	do	profes-
sor, ou seja, uma maneira de ser professor”.
 Nesse contexto, a monitoria tem como propósito:

despertar nos bolsistas do PIBID o interesse pela docência, mediante o desempe-
nho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando o ganho de experiência para a 
vida	profissional,	por	meio	da	participação	em	diversas	funções	da	organização	e	
desenvolvimento da prática pedagógica escolar (SILVA, R. P. N. S. et al., 2014).

 Para os bolsistas, a monitoria “desenvolve no aluno monitor a possi-
bilidade de iniciação à docência, bem como o desenvolvimento de outras 
habilidades	que	serão	necessárias	para	o	futuro	profissional”	(SILVA,	S.	
A. et al., 2014). Além disso, para o bolsista e professor orientador, 

promove uma oportunidade de vivenciar uma experiência de regência compar-
tilhada, a qual tem sido muito importante por ampliar as relações entre profes-
sor-bolsista e aluno-bolsista-professor, permite o planejamento, a elaboração e 
desenvolvimento de atividades diferenciadas e estabelece uma relação de cola-
boração entre professor e bolsista por meio de atividades que articulam prática 
e teoria, proporcionando aos acadêmicos um aprendizado sobre a docência, de-
senvolvendo a percepção das várias formas de se ensinar e pensar Matemática 
(PIEPER et al., 2014).

 Shulman (1987 apud PUENTES et al., 2009) remete a característi-
cas	que	transformam	uma	pessoa	em	um	professor	competente	definindo	
isso como “conhecimento de base” da docência. Dentre as categorias da 
base de conhecimento do professor, estão conhecimento de conteúdo, co-
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nhecimento pedagógico, conhecimento do curriculum, conhecimento dos 
alunos e da aprendizagem e conhecimento didático do conteúdo. Acredi-
ta-se que o bolsista que participa da monitoria tem a oportunidade de ad-
quirir/desenvolver tais conhecimentos, pelo fato de estar incluso no corpo 
docente da escola e vivenciar o ambiente de sala de aula, observando e 
aprendendo a ser professor na prática diária. 
 A propósito da formação docente, Imbernón (2005 apud CRUZ, 
2012) ressalta que não se aprende a ser professora e professor, mas po-
dem-se adquirir fundamentos capazes de criar uma base sólida que dire-
cione as práticas e as ações a serem realizadas na escola. 
 Tendo em vista isso, destaca-se a importância da monitoria para os 
acadêmicos de licenciatura, pois todos “deveriam de uma forma ou de ou-
tra viver essa experiência, isso poderia evitar muitos casos de professores 
frustrados	com	a	própria	profissão.	Pois	durante	o	projeto	a	vivência	é	tão	
intensa que você realmente percebe se é aquilo que você quer para sua 
vida ou não” (WON ANCKEN et al., 2015a). 
	 Sobre	a	formação	docente,	Gomes	(2008,	p.	5)	afirma:

a formação de um professor e, consequentemente, a construção de sua identidade 
profissional,	resulta	de	um	processo	de	construção	de	múltiplas	identidades	que	
repercutem	direta	e	significativamente	no	fazer	docente.

 Dessa forma, pode-se considerar que o professor em formação ne-
cessita de uma atuação mais próxima à escola, visando à construção de 
sua identidade docente que proporciona ao mesmo apropriar-se de carac-
terísticas importantes para o desempenho de sua função na escola. 
 A experiência vivenciada nessa ação de monitoria tem se mostrado 
rica	e	significativa	em	termos	de	conhecimento	para	os	bolsistas,	à	medi-
da que estes têm vivenciado junto ao professor orientador e aos alunos da 
escola	a	sala	de	aula	como	um	todo,	desde	a	identificação	de	problemas,	
discussão e elaboração de propostas, execução da ação e avaliação da ati-
vidade. Isso tem propiciado o desenvolvimento de uma carga intelectual 
e social do aluno monitor, revelando-lhe novos horizontes e perspectivas 
profissionais	e	acadêmicas	relativas	ao	trabalho	docente:
 

A monitoria contribui na formação do acadêmico como futuro professor, fazen-
do-o	perceber	as	diferentes	dificuldades	e	a	heterogeneidade	dos	níveis	de	conhe-
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cimento de cada aluno. Também faz o licenciando sentir a necessidade de fazer 
revisão dos conteúdos já estudados e de pensar sobre como falar de determinado 
conteúdo de forma mais clara e objetiva para que o aluno entenda. Essa experiên-
cia tem sido importante porque exige que o acadêmico utilize, ou se prepare para 
ser criativo ao orientar o aluno, de forma que consiga entender o que está sendo 
ensinado (WON ANCKEN et al., 2015b).

 Nessa perspectiva, Gomes et al. (2013) enfatizam que a identidade 
profissional	é	uma	construção	contínua	que	resulta	do	exercício	das	ações	
docentes, sejam quais forem o contexto e o período em que as interações 
com a comunidade escolar ocorram (alunos, funcionários, encarregados 
de educação, professores, diretores):

Outro ponto que considero importante na monitoria para a minha formação é 
observar a metodologia de ensino utilizada pela professora para a explicação dos 
conteúdos e atividades. Para mim é uma maneira de adquirir todo o aprendizado 
que a professora regente possui quanto o seu modo de ensinar e utilizá-lo durante 
o meu trabalho em sala de aula (WON ANCKEN et al., 2015b).

 De acordo com Becker (1993), o conhecimento é construído por uma 
interação radical entre o sujeito e o meio, ou seja, o docente constrói o 
conhecimento	de	que	necessitará	na	sua	vida	profissional,	durante	a	prá-
tica das atividades, durante a convivência com os alunos. Assim, a ação 
de monitoria se mostra como uma possibilidade de obter conhecimento 
sobre a docência, a vivência de um professor em sala de aula e a forma 
como o ensino é trabalhado para que os alunos obtenham um aprendizado 
significativo	para	a	sua	formação	escolar.	Além	disso,	permite	ao	bolsista	
visualizar a metodologia de ensino utilizada pelos professores regentes, 
que será muito importante para sua futura atuação docente. São aspectos 
que	contribuem	para	a	construção	da	identidade	profissional	no	que	diz	
respeito ao ser professor na prática docente.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

	 A	monitoria	tem	mostrado	aos	alunos	que	a	profissão	docente	exige	
outras competências além do conhecimento sobre o conteúdo a ser en-
sinado. Tem colocado os bolsistas para experimentam e acompanharem 
mais enfaticamente o gerenciamento de uma sala de aula não apenas do 
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ponto de vista da aprendizagem, mas de aspectos disciplinares para a 
convivência no ambiente escolar. No Subprojeto Pibid Interdisciplinar da 
UFMT	–	Câmpus	Universitário	de	Sinop,	a	monitoria	ocorre	com	a	par-
ticipação ativa do bolsista em sala de aula, utilizando os conhecimentos 
advindos da sua formação para contribuir com o aprendizado e compre-
ensão dos alunos, além de colaborar com o trabalho do professor regente 
prestando um atendimento mais individualizado aos estudantes.
	 A	importância	da	monitoria	também	se	reflete	na	formação	da	iden-
tidade docente do bolsista. A atuação mais próxima da realidade de sua 
profissão	proporcionada	pelo	Pibid	 permite-lhe	 conhecer	melhor	 sobre	
ser	professor,	suas	dificuldades	e	principais	meios	utilizados	para	a	rea-
lização	do	seu	trabalho.	Diante	disso,	o	bolsista	se	identifica	com	a	pro-
fissão	e	demonstra	vontade	de	construir	uma	carreira	como	docente,	con-
siderando-se assim uma das mais importantes contribuições tanto para o 
bolsista,	como	para	a	área	da	educação,	visto	que	o	déficit	de	professores	
no país chega a ser preocupante.
 O trabalho de monitoria também traz contribuição para a aquisição 
dos	conhecimentos	profissionais	docentes	do	bolsista.	No	contato	com	a	
escola e com a sala de aula, o bolsista tem a oportunidade de vivenciar as 
práticas pedagógicas trabalhadas pelos professores, a realização de seus 
planejamentos e as maneiras com que lidam com situações adversas da 
profissão,	tomando	para	si	essa	experiência	como	algo	fundamental	para	
o desenvolvimento e aprimoramento da sua prática docente.
 Para a escola, o monitor vem somar juntamente com o professor 
durante a realização das aulas, garantindo, assim, melhor rendimento dos 
alunos em suas atividades. O bolsista, com o conhecimento que adquire 
na sua formação, tem a possibilidade de trabalhar com os alunos, mos-
trando-lhes as formas como podem ser solucionadas as suas atividades, e 
isso é bom para a escola que consegue melhorar os seus índices de ava-
liação. 
 A atuação dos acadêmicos do Pibid tem sido fundamental no proces-
so de aprendizagem; com a presença dos bolsistas, os alunos têm rece-
bido melhor acompanhamento, haja vista que o professor regente muitas 
vezes não consegue atender a demanda, devido à quantidade de alunos 
e	 às	 inúmeras	 dificuldades	 que	 são	 explicitadas	 no	decorrer	 das	 aulas.	
Além disso, tem permitido desenvolver e ampliar o atendimento indivi-
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dualizado nas atividades de reforço. Para o professor regente, a presença 
do monitor tem sido um auxílio no processo pedagógico, uma maneira de 
compartilhar seus conhecimentos, constituindo-se numa espécie de for-
mação continuada, pois tem motivado os docentes a procurar melhorar 
sua	atuação	enquanto	profissional	da	educação.
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O PIbId E A uTILIZAÇÃO dAs TIC 
COmO POssIbILIdAdE dE

FORmAÇÃO PARA O TRAbALHO 
dOCENTE

Maria Augusta Cellos

INTROduÇÃO

 O presente texto é fruto oriundo da Dissertação de Mestrado Licen-
ciandos em Geografia e o uso das TIC no Programa de Iniciação à Do-
cência – PIBID/UFMT defendida na Universidade de Brasília em 2014. 
A	pesquisa	procurou	analisar	a	trajetória	dos	pibidianos	da	Geografia	e	a	
utilização das TIC nas atividades propostas pelo projeto.
 As constantes e rápidas mudanças que ocorrem no mundo globaliza-
do vêm criando novas demandas para o âmbito escolar. Nesse contexto, 
emergem as discussões acerca da busca de formação de um novo educa-
dor	que	possua	um	perfil	que	lhe	possibilite	mudar	rotinas	e	atitudes	antes	
utilizadas em sala de aula. Com isso surgem as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação (TIC) na educação, como exemplo da necessidade de 
propiciar um ambiente atrativo para os alunos, criando ainda condições 
para a construção de conhecimentos adequados ao mundo atual (OLI-
VEIRA, 2009).  
 Notamos que a instituição escolar passa a ser impulsionada e per-
manentemente	desafiada	a	adotar	as	mudanças	diante	das	transformações	
que ocorrem na sociedade, a exemplo do uso das TIC na educação. Toda-
via,	concordamos	com	Bourdieu	(2008)	ao	afirmar	que

[...]	somente	uma	instituição	cuja	função	específica	é	a	de	 transmitir,	ao	maior	
número possível de pessoas, pelo aprendizado e pelo exercício, as atitudes e as 
aptidões que fazem o homem ‘culto’, poderia compensar, ainda que parcialmente, 
as desvantagens daqueles que não encontram em seu meio familiar à incitação à 
prática cultural (BOURDIEU, 2008, p. 61).
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	 Entendemos	que	os	desafios	postos	pela	utilização	das	TIC	na	edu-
cação poderão criar oportunidades para se problematizarem as práticas 
pedagógicas hoje vigentes e contribuir para a “abertura” das portas da 
“escola e das salas de aulas”. Compreendemos, também, que há a neces-
sidade de se criar condições para que a instituição escolar passe a desem-
penhar a função que lhe cabe, de fato e de direito, ou seja, “a de desen-
volver em todos os membros da sociedade, sem distinção, aptidão para 
as práticas culturais que a sociedade considera como as mais nobres” 
(BOURDIEU, 2008, p. 62).
 Emergiu, então, o interesse em desenvolver uma pesquisa com a in-
tencionalidade de investigar os traços das trajetórias dos licenciados em 
Geografia	e	o	uso	das	TIC	no	Pibid	UFMT	(Programa	de	Iniciação	à	Do-
cência da Universidade Federal de Mato Grosso), em especial no curso de 
formação de futuros educadores. 
 Ressaltamos que ainda no ano de 2009, quando houve a oportunida-
de da realização de um curso de TIC na Escola Estadual “André Avelino 
Ribeiro”, pudemos perceber que o uso destas novas ferramentas como 
computador, internet, retroprojetor, celulares, máquinas digitais, televi-
são, vídeos e tantos outros, parecia facilitar a prática do educador no de-
senvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, criando condições 
para um possível rompimento com as questões históricas relativas ao mé-
todo tradicional de ministrar aulas, vigentes no contexto escolar. 
 Mencionada situação pôde ser vivenciada de forma mais intensa, 
por ocasião da implementação do Pibid UFMT na escola em que atuá-
vamos e, que, posteriormente, desenvolvemos um trabalho como super-
visora do referido programa. Observamos, por exemplo, que a prática 
dos	licenciandos	em	Geografia,	bolsistas	do	Pibid	UFMT	na	Escola	An-
dré Avelino Ribeiro, tendia a diferenciar-se qualitativamente das práticas 
diárias dos demais professores da instituição. Neste contexto, emergem 
nossas primeiras indagações: será que a utilização, de forma acentuada, 
dos recursos tecnológicos nas suas formações seria um diferencial que 
estaria contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas realizadas 
por eles?  
	 Nesse	sentido,	a	realização	da	pesquisa	se	justificou	em	função	das	
possibilidades	 de	 realização	 de	 uma	 reflexão	 de	 cunho	 compreensivo,	
acerca do uso das TIC na formação e prática educativa dos licenciandos 
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em	Geografia,	futuros	professores,	inseridos	no	Pibid	UFMT.	Justificou-
se, também, porque entendemos que a investigação de questões envol-
vidas no desenvolvimento de programas, a exemplo do Pibid, em que 
os acadêmicos utilizam novos elementos em suas práticas pedagógicas, 
poderá vir a contribuir e incentivar os professores e servidores das ins-
tituições de ensino da educação básica no aprendizado da utilização de 
novos recursos tecnológicos. Acreditamos, ainda, que isso ocorrerá de tal 
modo que possam extrair o máximo das ferramentas que são colocadas à 
disposição para o desenvolvimento de suas aulas; e, assim, abordarem de 
forma mediadora, os conhecimentos com seus alunos.
 Para Oliveira (2009), faz-se necessário investir na formação de pro-
fessores, envolvendo todos que atuam no ambiente escolar de forma in-
terativa. Segundo a autora, o processo de formação poderá favorecer a 
construção do conhecimento, com experiências diferenciadas e a troca de 
informações,	o	que	certamente	levará	a	uma	aprendizagem	significativa	
e prazerosa. Nesse contexto, toma sentido o desenvolvimento de projetos 
com temas relacionados com a realidade e o cotidiano dessa comunidade 
(OLIVEIRA, 2009).
 Todavia, não podemos desconsiderar as questões que vêm sendo 
postas por Morin (2000). Para o autor, a utilização da informação frag-
mentada “de acordo com as disciplinas” pode não atuar com “vínculo en-
tre as partes e a totalidade” o que exigiria a substituição por um modo de 
conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua com-
plexidade e seu conjunto (MORIN, 2000, p. 14). Assim, a pesquisa teve 
como	desafio	desencadear	uma	reflexão,	a	partir	dos	traços	das	trajetórias	
dos	licenciandos	de	Geografia	do	Pibid	UFMT,	frente	ao	uso	e	aplicação	
das TIC nas práticas educativas desenvolvidas na referida escola.
 Situada numa abordagem qualitativa, a pesquisa se constituiu como 
um estudo de caso, ocasião em que utilizamos como fontes os documentos 
do Pibid UFMT, os memoriais descritivos dos licenciandos integrantes da 
pesquisa e, para complementar tais dados, utilizamos ainda de entrevistas 
semiestruturadas. 
 O estudo teve como objetivo geral analisar de que maneira o uso das 
TIC	se	configura	como	um	diferencial	positivo	no	processo	de	formação	
dos	licenciandos,	alunos	do	Curso	de	Licenciatura	em	Geografia,	partici-
pantes do Pibid UFMT. 
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	 Na	busca	do	atendimento	do	objetivo	acima	citado,	definimos	outros	
objetivos,	 de	 cunho	mais	 específico,	 como:	 -	 Identificar	nas	 trajetórias	
dos	 licenciandos	de	Geografia	do	Pibid	UFMT,	o	momento	de	contato	
com as TIC; - Conhecer as experiências dos pibidianos com as TIC, con-
siderando sua origem social, o contexto familiar e sua formação escolar; 
-	Identificara	visão	dos	licenciandos	em	relação	ao	uso	das	TIC	e	os	con-
dicionantes	que	favorecem	e	dificultam	o	seu	uso;	-	Identificar	e	analisar	
os	elementos	que	caracterizam	o	diferencial	do	Pibid	UFMT-Geografia	
no espaço de formação dos licenciandos.

PIbId uFmT

 O Pibid foi instituído pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), com aprovação da Portaria Normativa nº 
122, de 16 de setembro de 2009. Desempenha o papel de ser uma propos-
ta de fortalecimento da docência, mesmo na etapa inicial, na graduação, 
e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de discentes que esco-
lhem desenvolver atividades pedagógicas e acadêmicas de formação na 
graduação a partir da prática de iniciação “à docência” (BRASIL, 2009; 
MIRANDA et al., 2012, p. 123).
 O Pibid surgiu para incentivar os discentes brasileiros dos cursos de 
licenciatura no sentido de assumirem a sala de aula e não procurar outros 
cursos,	ou	seja,	mudar	de	profissão.	Este	é	um	problema	que	Brito	et	al.	
(2012, p. 1) apontam como recorrente. 
 Conforme evidenciam Brito et al. (2012), o curso de licenciatura, 
hoje em dia, não é tão aspirado quanto um curso de bacharelado. Como se 
não bastasse, os problemas enfrentados durante um curso de licenciatura 
são	desafiadores,	isto	porque,	na	maioria	das	vezes,	a	sociedade	desva-
loriza o magistério. Assim, conforme o citado autor, ao se deparar com a 
realidade do professor brasileiro, como a falta de prestígio social e baixa 
remuneração salarial, os estudantes das Licenciaturas acabam se evadin-
do	do	curso	e/ou	ignorando	sua	profissão	após	a	formação	acadêmica	e,	
em outros casos, procuram ingressar em outro curso de graduação. 
 Tendo como objetivo principal a valorização dos cursos de licencia-
turas, o Programa conta com apoio do Ministério da Educação, Secretaria 
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de Educação Superior, Capes e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação). Apresenta, então, como objetivos:

[...] ampliar a oferta e melhorar a qualidade do ensino de graduação e de pós-
graduação; fortalecer o processo de inclusão social; ampliar a articulação com a 
sociedade e contribuir para o desenvolvimento regional, além de contribuir para 
promover a melhoria da ambiência universitária, uma vez que disponibiliza recur-
sos para bolsas dos estudantes de licenciatura, ação que contribui para a perma-
nência do estudante na universidade (MELLO et al., 2012, p. 15). 

	 Diante	dessa	afirmação,	há	a	concepção	de	que	o	Pibid	tem	o	objeti-
vo de desencadear uma importante atribuição positiva na vida dos discen-
tes	de	cursos	de	licenciatura	em	Geografia,	pois	favorece	a	prática	inicial	
em sala, podendo diminuir a evasão desses cursos e contribuindo para a 
melhoria	da	qualificação	desse	profissional,	que	vai,	em	curto	prazo,	ser	
inserido no mercado de trabalho.
 Para que projetos voltados para a melhoria do ensino e da formação 
sejam	exitosos,	faz-se	necessário	que	tenham	apoio	financeiro	a	fim	de	
que passem a existir na prática. Nesse caso, o Pibid conta com o apoio da 
Capes, que é uma fundação criada no ano de 1951 por Anísio Teixeira para 
aperfeiçoar a Educação Superior do Brasil, especialmente cursos de pós-
graduação na modalidade stricto sensu. No ano de 2007, principalmente, 
houve	modificações	nas	“competências	e	estrutura	organizacional”	que	
passou a “fomentar a formação inicial e continuada dos professores de 
magistério e estimular a valorização da docência em todos os níveis de 
ensino” (BRASIL, 2012, 23).
	 O	Pibid	possui	recursos	financeiros	garantidos	a	todas	as	instituições	
que participam do programa conforme a demanda de alunos, professo-
res, coordenadores e demais participantes. Esses recursos são utilizados 
para “custear despesas essenciais à execução dos projetos, por exemplo, 
a aquisição de material de consumo para as atividades desenvolvidas nas 
escolas”. E a Capes pode lançar editais tanto para conceder “recursos de 
custeio como de capital” (BRASIL, 2012, p. 02).
 A Capes concede bolsas para docentes que atuam como supervisores, 
que	ficam	nas	escolas	de	educação	básica	e	os	discentes	selecionados.	Os	
coordenadores são de IES (Instituições de Educação Superior) e acompa-
nham o projeto para garantir que os objetivos de melhorar a educação e 
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incentivar os estudantes de licenciaturas que atuam como bolsistas sigam 
a carreira de magistério. E o docente em exercício na escola de educação 
básica, participante do programa, atua supervisionando as atividades dos 
bolsistas; ele é a ponte entre a universidade e a escola básica (MIRANDA 
et al., 2012, p. 123).
 Como consta no site da Capes (BRASIL, 2012, p. 02), há uma con-
cessão de bolsas para discentes de licenciatura que participam dos “pro-
jetos de iniciação à docência desenvolvida por IES, em parceria com es-
colas de educação básica da rede pública de ensino”. Estes projetos são 
desenvolvidos por professores de instituições de ensino superior, e pro-
movem a inclusão dos educandos no conjunto das “escolas públicas des-
de o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades 
didático-pedagógicas” (BRASIL, 2012, p. 07).
	 O	apoio	financeiro	e	organizacional	da	Capes	desencadeou	uma	sé-
rie de propostas e incentivos que dão valor aos alunos de Cursos de licen-
ciatura e professores que trabalham no Pibid.
 Mello et al. (2012, p. 14) ressaltam que, nesta perspectiva, o progra-
ma atende instituições em âmbito federal e estadual e “caminha a passos 
largos para a consolidação da política pública de formação de professores 
no Brasil”. O Decreto nº 7.219 de 24 de junho de 2010, formaliza este 
programa no Brasil. 
 Quanto à prática educativa, o bom desenvolvimento da organização 
se dá conforme as DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais para o En-
sino	Médio)	para	as	áreas	de	ensino	e	disciplinas,	neste	caso,	a	Geografia,	
proposta CEB/CNE nº 15/98, em que as disciplinas são agrupadas de 
acordo com a área de estudo interdisciplinar, na procura de se obter práti-
cas inovadoras de ensino e que transforme a educação do Brasil (MELLO 
et al., 2012, p. 15).  
 Neste âmbito o programa tem como objetivos:

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; Con-
tribuir para a valorização do magistério; Elevar a qualidade da formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica; Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participa-
ção em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador	e	interdisciplinar	que	busquem	a	superação	de	problemas	identificados	
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no processo de ensino-aprendizagem; Incentivar escolas públicas de educação 
básica, mobilizando seus professores como conformadores dos futuros docentes 
e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 
e Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura 
(BRASIL, 2012, p. 2).

 Pensando nos objetivos da DCEM, é preciso analisar a realidade 
local. Segundo Melo et al. (2012, p. 14), existe em Mato Grosso um gran-
de	déficit	de	professores	com	formação	acadêmica	adequada,	e	a	UFMT	
(Universidade Federal de Mato Grosso) é a principal responsável por par-
te considerável da formação inicial de professores para atuar nas áreas de 
Pedagogia, Códigos e Linguagens, Ciências Sociais e Ciências Naturais e 
Matemática. Atualmente, este programa atende a todos os níveis de bolsa: 
iniciação à docência, coordenação e supervisão a 195 instituições brasi-
leiras (BRASIL, 2012, p. 3).
 Os projetos desenvolvidos no Pibid tomaram proporção em todo o 
país e tem como proposta aumentar o número de docentes nas cidades 
interioranas de estados da região Centro-Oeste. Devido a essa proposta, 
a UFMT tornou-se uma instituição de apoio ao programa desde o ano de 
2007.	Melo	et	al.	(2012,	p.	20)	afirmam	que	a	experiência	adquirida	no	
Pibid desta instituição tem envolvido os bolsistas e propiciado a  recons-
trução da prática educativa em sala de aula e também vem proporcionan-
do  a inovação na “organização curricular da Educação Básica”. 
	 As	referidas	autoras	afirmam,	ainda,	que	houve	benefícios	a	partir	
do momento em que se implantou este Programa nas escolas, pois visava 
aumentar o número de alunos das licenciaturas que procuraram fazer cur-
sos de pós-graduação voltados para a prática pedagógica no magistério.
A UFMT trabalha em parceria com as escolas de Educação Básica de 
Mato Grosso, segundo Mello et al. (2012, p. 23), “procurando elevar a 
qualidade de trabalho desenvolvido em ambos”. Desta forma, essa intera-
ção é positiva em todos os sentidos.
 Um dos objetivos do Pibid UFMT é fortalecer a articulação da Uni-
versidade com a Educação Básica do Estado de Mato Grosso, subsi-
diando, na medida do possível, o desenvolvimento de políticas públicas. 
Almejam-se, também, fomentar experiências inovadoras, que utilizem 
recursos de TIC e outros tipos de experiências diferentes e diferenciadas, 
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que	se	orientem	para	a	superação	de	problemas	identificados	no	processo	
de ensino-aprendizagem. Dessa forma, busca-se diminuir a evasão das 
licenciaturas, melhorar a qualidade da formação dos professores e, sobre-
tudo, motivar os licenciandos para a docência (MELLO et al., 2012, p. 
16).
 A nosso ver, a promoção de políticas capazes de promover uma edu-
cação de qualidade com uso de programas como o Pibid na escola de-
pende de todos que compõem a educação. Entendemos que a escola, no 
contexto de uma sociedade em rápida e constante mutação, impulsionada 
pela	evolução	tecnológica,	está	permanentemente	sendo	desafiada	a	res-
ponder as exigências emergentes. Assim sendo, cabe à escola ser criati-
va, dinâmica, participativa e democrática. Por esse motivo, concordamos 
com	Oliveira	(2009)	que	na	mesma	medida,	afirma	que	para	não	se	imo-
bilizar	e	burocratizar,	a	escola	precisa	de	profissionais	também	dinâmi-
cos e criativos, capazes de promover e conduzir as mudanças percebidas 
como necessárias.
 Nesse sentido, entendemos que programas como o Pibid são rele-
vantes no contexto das escolas, podendo contribuir para aperfeiçoar con-
secutivamente as formas de ensinar e aprender, considerando que as prá-
ticas	educativas	geradas	no	contexto	reflexivo	possibilitam	via	programa;	
não só ao futuro docente desenvolver condições atrativas para motivar 
o aprendizado de jovens e adolescentes. Como também possibilita aos 
jovens e adolescentes evidenciar diferentes formas de estudar, via uso de 
recursos cada vez mais bem elaborados e conectados com o mundo mo-
derno, de forma a realizar um elo entre a compreensão dos fundamentos 
científicos	tecnológicos	que	envolvem	os	processos	educativos	e	produti-
vos,	relacionando	a	teoria	com	a	prática	no	ensino	da	Geografia.
 No entanto, destacamos aqui algumas críticas que vêm sendo reali-
zadas por parte de alguns autores que desenvolveram pesquisas a respeito 
do Pibid, a exemplo de Moura (2013). Segundo o referido autor, o Pibid 
como política complementar de formação inicial de professores e incen-
tivo à docência pode contribuir com a perspectiva transformadora, como 
também reproduzir as mazelas dessa formação, dependendo de como es-
sas propostas, ações e estratégias formativas são praticadas por determi-
nadas instituições. Assim, ao analisar as políticas complementares de for-
mação inicial de professores, o autor faz alguns questionamentos acerca 
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do Pibid, que entendemos ser relevante para o contexto de nossa pesqui-
sa.  

O PIBID está possibilitando ao futuro docente o conhecimento da natureza do 
seu	trabalho,	da	sistematização	da	profissão	e	do	sentido	de	ser	docente?	O	PIBID	
tem promovido a unidade e a indissociabilidade teoria/prática? O intercâmbio 
entre universidade e escola de Educação Básica tem promovido transformações 
significativas	nessa	relação?	O	PIBID	coloca	o	futuro	docente	em	contato	com	a	
pesquisa como uma de suas bases de formação? Qual é a dimensão da pesquisa na 
formação do iniciante na docência do PIBID? O PIBID coloca o futuro docente 
em contato com a docência? Qual é a dimensão da docência nos subprojetos do 
PIBID? Ou, o PIBID tem sido visto como processo de (trans) formação docente 
ou ação imediatista para resolver os problemas pontuais da formação docente e da 
escola de Educação Básica? (MOURA, 2013, p. 82).

 Ainda referindo ao contexto do Pibid, os escritos do mesmo autor 
mostram que: 

Todos os questionamentos apresentados ainda não há uma resposta, pois no pro-
cesso de desenvolvimento do Programa, certamente problemas têm se apresen-
tado	e	permitem	uma	reflexão	sobre	as	ações	e	até	a	revisão	das	estratégias	na	
busca da construção coletiva de uma formação da melhor qualidade, e isso depen-
de muito das instituições formadoras e dos gestores dos subprojetos (MOURA, 
2013, p. 82).

 Em Silva et al. (2012, p. 12), também existem ponderações referen-
tes ao Pibid no artigo “Políticas para a Formação Docente”. No artigo são 
apresentadas algumas fragilidades do fortalecimento dos vínculos entre 
a Universidade e as escolas de educação básica, colocando essa relação 
numa perspectiva de hierarquia entre pesquisador e o trabalhador da es-
cola.  Para a autora é necessário fortalecer o ensino-pesquisa-extensão 
através	das	reflexões	das	práticas	de	gestão	e	também	da	docência	com-
preendendo a importância da “valorização e da construção da autonomia 
dos sujeitos e da escola pública vinculada à leitura de uma totalidade” 
(SILVA et al., 2012, p. 12).
	 Farias	e	Rocha	(2012,	p.	8)	ao	realizaram	uma	reflexão	acerca	do	
programa, enxergam as possibilidades do Pibid contribuir para o desen-
volvimento	profissional	pautado	numa	prática	educativa	voltada	para	a	
emancipação.	Todavia,	ao	mesmo	tempo	apresenta	desafios	que	precisam	
ser	superados,	em	especial	quando	se	identifica	a	possibilidade	do	Pibid	
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estar sendo concebido e sendo executado como ações pontuais, apresen-
tando-se tão somente como novidade no contexto escolar, diante de uma 
realidade marcada pela escassez de quase tudo. Dessa forma, atenta que 
o mesmo pode não estar contribuindo para fomentar as revisões teóricas 
e práticas necessárias as inovações efetivas da formação para a docência. 
Outra questão que destaca também em sua pesquisa é em que condições 
esse programa vem sendo operacionalizado, conforme abaixo:

[...] este programa vem sendo operacionalizado a partir da interface universidade 
e escola básica. Para além das bolsas garantidas aos sujeitos envolvidos direta-
mente no PIBID, certamente fator que tem estimulado e dado visibilidade a esta 
ação, nos parece fundamental também o apoio institucional e a valorização dos 
profissionais	que	participam	da	iniciativa	(FARIAS;	ROCHA,	2012,	p.	11).

 Nesse sentido Farias e Rocha (2012, p. 11-3) apresentam também 
como	desafios	os	seguintes	questionamentos:	

- Como enfrentar o distanciamento e ou desconhecimento que ainda parece per-
sistir em relação à escola básica, a aprendizagem dos alunos e ao trabalho docente 
nesse contexto.
- Quais condições de trabalho os professores da escola têm para se desenvolverem 
e atuarem como coformadores no PIBID? Como conciliam sua carga horária de 
sala de aula com a atividade de coformador?
- Como os docentes da escola vivenciam a tarefa de ser um coformador de um que 
participação os professores supervisores têm no desenvolvimento do PIBID em 
seu	contexto	de	trabalho?	Futuro	colega	de	profissão?	Em	que	esta	vivência	tem	
contribuído para um exame crítico de suas convicções, práticas e atitudes como 
professor?

 Compactuamos com as interrogações acima citadas pelos autores, 
pois parece tradição a proposição de reformas e mudanças de cima para 
baixo, muitas vezes marcadas por ações intituladas como inovadoras, o 
que historicamente vem transferindo para a escola e para os professores o 
papel simplesmente operacional.

PIbId – subPROJETO gEOgRAFIA uFmT

 Conforme já citado, o Pibid se materializa como uma oportunidade 
de construção de laços entre a Educação Básica e a formação de professo-
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res. Além de estar em consonância com o PPC (Plano Político Pedagógi-
co	do	Curso)	de	Licenciatura	Plena	em	Geografia,	Câmpus	Cuiabá,	pois,	
o curso deve incorporar no cotidiano do processo educativo a consciência 
de	que	serão	formados	educadores	para	ensinar	com	a	finalidade	de	im-
pulsionar	mudanças	benéficas	à	sociedade.
 Segundo Oliveira (2011), o subprojeto do Pibid da Licenciatura em 
Geografia	da	UFMT,	Câmpus	Cuiabá,	estava	constituído	por	cinco	bol-
sistas, uma supervisora e uma coordenação de área do subprojeto, funcio-
nando na Escola Estadual “André Avelino Ribeiro”. Conforme a autora, a 
inserção dos alunos no cotidiano da escola, por meio do Pibid, proporcio-
nou experiências enriquecedoras e inovadoras para todos os envolvidos 
no subprojeto. 
 Assim, a proposição do subprojeto da Licenciatura Plena em Geo-
grafia,	Câmpus	Cuiabá,	é:	contribuir	para	a	formação	inicial	de	professo-
res	de	Geografia	a	partir	de	reflexões	teóricas	e	ações	para	a	construção	
de uma prática pedagógica autônoma e em sintonia com as necessidades 
do	ensino	da	disciplina;	discutir	a	Geografia	ensinada	para	que	os	aca-
dêmicos percebam a necessidade de desenvolver maneiras diferenciadas 
de	se	ensinar	essa	disciplina;	contribuir	na	qualificação	dos	professores	
de	Geografia	da	rede	pública	em	relação	às	questões	e	problemáticas	que	
pautam	o	ensino	da	ciência	geográfica;	e	proporcionar	aos	estudantes	da	
escola envolvida práticas pedagógicas que contribuam para a melhoria da 
qualidade do ensino. 
 Ainda segundo Oliveira (2011), visando à implementação do pro-
jeto, fez-se necessário seguir alguns passos: discussão sobre a realidade 
socioeconômica	que	circunda	a	escola;	leituras	e	reflexões	teóricas	sobre	
espaço	e	práticas	escolares;	análise	e	reflexão	dos	materiais	didáticos	dis-
poníveis e utilizados na escola; elaboração de atividades para o trabalho 
na escola; e atividades que envolvam diferentes linguagens.
 A avaliação do subprojeto se caracterizava numa perspectiva pro-
cessual,	como	um	contínuo,	em	que	cada	etapa	seria	analisada,	refletida	e	
repensada, de maneira que o que fora planejado estivesse de fato compro-
metido	com	a	transformação	do	ensino	da	Geografia	no	espaço	escolar	e	
na academia (OLIVEIRA, 2011).
	 Importante	 ressaltar	que	a	proposta	deste	 subprojeto	de	Geografia	
levou em consideração as diretrizes do Projeto Institucional do Pibid 
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UFMT; que está alicerçado nas DCNEM, PDI (Planejamento de Desen-
volvimento Institucional) da UFMT, na formação pela pesquisa, em um 
processo de avaliação processual/ emancipatória, interdisciplinar e trans-
disciplinar (OLIVEIRA, 2011).
 Ademais, a citada autora mostra que o subprojeto teria como preo-
cupação as questões relacionadas ao ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio) e os resultados obtidos, neste e em outros exames, pela escola es-
tadual	onde	se	realizava	o	projeto,	no	permanente	desafio	de	ajudar	a	de-
senvolver nos alunos, cidadãos com capacidade de trabalho autônomo e 
colaborativo.	Dessa	forma,	o	futuro	professor	(licenciando	em	Geografia)	
aprenderia a problematizar, a ser orientador do processo de construção do 
conhecimento e com isso promover boas transformações na educação.
	 Nesse	sentido,	a	participação	do	subprojeto	de	Geografia	justificou-
se pela oportunidade de melhorar a formação inicial de professores no 
curso de Licenciatura; como também, a inserção dos licenciandos no co-
tidiano de escola de rede pública de educação, o que certamente vem pro-
movendo a aproximação entre estudante da educação superior e educação 
básica. 

PIbId NO CONTEXTO dA EsCOLA EsTAduAL ANdRé AVE-
LINO RIbEIRO

 Conforme temos mostrado ao longo deste texto, nos últimos tempos 
a questão da melhoria da qualidade da Educação Básica no Brasil vem 
sendo altamente discutida nos meios de comunicação, sempre atrelada à 
formação docente, a condições de trabalho e à questão salarial como fa-
tores desencadeantes do fracasso da educação pública. 
 É, portanto, na perspectiva de possibilidade de superação da rea-
lidade posta, perpassada por antagonismos e contradições que o Pibid 
se apresenta. No cenário da Escola Estadual “André Avelino Ribeiro”, 
o	Pibid,	Subprojeto	Geografia	da	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso,	
Câmpus Cuiabá, voltou suas atenções no ano de 2012 para a primeira 
série do Ensino Médio realizando observações e diagnósticos semanais, 
além	de	 desenvolver	 oficinas	 pedagógicas	 em	quatro	 turmas,	 todas	 do	
período vespertino.
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 O Projeto teve como proposição realizar atividades curriculares, a 
partir	da	participação	dos	alunos	da	disciplina	de	Geografia,	como	forma	
de possibilitar ao futuro docente o contato com o universo escolar, ao 
mesmo	tempo	em	que	permite	um	processo	de	ressignificação	das	ações	
didático-pedagógicas. 
 Desde o início da implantação do programa na escola, em maio de 
2011, constatamos o grande esforço da escola em viabilizar a realização 
das atividades propostas, sobretudo, no que diz respeito à viabilização do 
espaço	físico	e	ressignificação	das	relações	no	cotidiano	escolar.	
 Os bolsistas estavam presentes na escola três vezes por semana, per-
fazendo um total de 20 horas semanais, pois havia estudos teóricos e de 
planejamento na UFMT. Essa carga horária foi dividida entre os turnos 
matutino e vespertino. Tal horário contempla a realização de ações espe-
cíficas	da	área	e	de	ações	interdisciplinares.
 De acordo com a necessidade, o Programa realizava reuniões para 
ajustes das ações previstas pela área do conhecimento; sempre após o 
horário	das	aulas	regulares.	Da	mesma	forma,	eram	realizadas	oficinas	
específicas	da	área,	com	a	organização	dos	alunos	em	grupos	ou	indivi-
dualmente, dependendo da atividade a ser realizada. 
 A operacionalização da proposta foi complexa, pois as ações envol-
viam além dos bolsistas de iniciação à docência, professores da escola 
básica que atuavam como supervisores, coordenadores de áreas e alunos 
participantes. Considerando a dinâmica da proposta, a prática envolvia 
além das muitas realidades escolares evidenciadas, a necessidade de cer-
ta articulação entre os atores sociais envolvidos. Isto pressupõe a prática 
constante de diálogo e um foco comum, prática que já faz parte da ex-
periência da unidade escolar e acadêmica, em função da atual estrutura 
curricular, que busca a superação de processos fragmentados.  
 A perspectiva das ações desenvolvidas via Pibid, na Escola Estadu-
al “André Avelino Ribeiro”, foi de uma ação interdisciplinar, contrária a 
toda e qualquer forma de homogeneização e enquadramento conceitual. 
Nesse sentido, toda prática pedagógica requer o desmonte das fronteiras 
que envolvem o conhecimento. Assim, o Pibid pressupõe um processo 
educativo pautado na perspectiva interdisciplinar, capaz de possibilitar o 
aprofundamento	da	compreensão	da	relação	entre	teoria	e	prática,	a	fim	
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de contribuir para uma formação mais crítica, criativa e responsável, de 
forma	a	colocar	a	escola	e	os	educadores	diante	de	novos	desafios,	no	
que se refere tanto ao plano ontológico quanto ao plano epistemológico 
(THIESEN, 2008, p. 550). 
 Nas atividades desenvolvidas pelo Pibid desde o ano de 2011 de-
signou-se, também, na organização de quatro eventos voltados para o 
aprimoramento	dos	conteúdos	físicos,	humanos	e	ensino	de	Geografia	e	
integração das Licenciaturas do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 
Isso,	além	da	elaboração	e	aplicação	de	uma	oficina	e	um	minicurso	sobre	
temáticas voltadas para a música, como instrumento pedagógico no ensi-
no	de	Geografia.
 Assim, as atividades desenvolvidas nos semestres de 2011 e 2012 
foram	apresentadas	em	dois	eventos	–	em	âmbito	regional:	IV	Seminário	
Integrador do Pibid; e em âmbito nacional: 64º Reunião Anual da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC; além da participação 
nas conferências, mesas e minicursos dos eventos citados.
 Internamente, na Escola Estadual “André Avelino Ribeiro”, desde 
a implantação do Pibid, muitas feiras e eventos interdisciplinares foram 
promovidos pelos pibidianos de diferentes áreas do conhecimento, tais 
como	Geografia,	Matemática,	Biologia,	Química,	Filosofia,	Sociologia,	
História etc.

As TIC E Os PIbIdIANOs dA LICENCIATuRA Em 
gEOgRAFIA

	 Para	a	realização	da	pesquisa	foram	definidos	3	eixos	a	saber:	–	Pri-
meiro eixo: trajetórias dos licenciandos: origem social, contexto familiar 
e formação escolar. - Segundo Eixo: práticas educativas e TIC. - Terceiro 
Eixo: O Pibid como diferencial na formação dos licenciandos, para faci-
litar a realização da pesquisa. 
 Neste texto, focaremos no segundo eixo, com o objetivo de eviden-
ciar os condicionantes que favorecem o uso das TIC, e como os licencian-
dos do Pibid UFMT enxergam esse diferencial no processo de formação 
docente e, ao mesmo tempo, se eles possuem uma posição a respeito do 
porquê e para quê se faz o uso das TIC.  Diante desse quadro, buscamos 
na trajetória do Pibidiano I, alguns traços que pudessem traduzir a visão 
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dele a respeito do uso das TIC e os condicionantes que favorecem tal pos-
sibilidade. 
 Para o Pibidiano I, a tecnologia é vista como uma ferramenta im-
portante, porque promove os pressupostos apresentados na teoria pelos 
diversos pesquisadores, dando a oportunidade de demonstrar na prática. 
Vale ressaltar que apesar de sua visão, ele levanta a importância de saber 
usar	de	maneira	adequada,	planejar	para	ter	eficiência	no	cotidiano.	
	 Sobre	a	utilização	das	TIC	afirma	que	utiliza	na	preparação	das	au-
las, a internet e o computador. A percepção de Pibidiano I é a de que o uso 
da	tecnologia	junto	ao	ensino	de	Geografia	é	importante	porque	desperta	
nos alunos a motivação por aprender. 
 Ressaltamos que a compreensão do Pibidiano I, traduzido nos dados 
coletados por meio da entrevista, traduzem que as TIC, além de desper-
tar o interesse dos alunos, também ajuda a ir além das quatro paredes, 
ao permitir utilizarem diversas ferramentas, pois possibilitam vincular o 
mundo com a sala de aula. Entendemos, portanto, que a tecnologia é algo 
inerente à vida dos alunos, eles nasceram nesse processo, trata-se de algo 
natural na vida deles, são jovens e estão diretamente em contato com a 
tecnologia, fato que a escola não pode deixar de considerar. 
 Quanto à visão da Pibidiana II em relação ao uso das TIC e seus 
condicionantes que favorecem a sua utilização, os dados constantes da 
entrevista a mesma destaca: 

No estudo de cartografia, como no estudo de Bioma, você precisa aliar a técnica 
ao conceito. E as TIC, vêm como resposta para esta angústia que tínhamos antes. 
Tínhamos que estar carregando aqueles mapas, agora não! Você já baixa através 
do Google. Você já consegue fazer um trabalho, não só num aspecto, mas de ma-
neira interdisciplinar. Nesse momento o profissional docente precisa saber aliar 
essas informações. Porque muitas vezes o aluno, vem com celular com internet e 
diz: Ai, ó! Professora acabei de receber esta informação! Aí perguntamos? Mais 
ela é real? É precisa? Então, é esta percepção que eu sinto. Você tem que fazer 
uma filtragem. Não é simplesmente você transmitir aquilo na primeira informa-
ção. Eu brinco que a Geografia é intrometida, ela está em todos os meios. Então, 
para o ensino Fundamental e Médio as TIC vêm como um recurso de interação e 
interdisciplinaridade. O aluno consegue através das visualizações das TIC, como 
os vídeos, PowerPoint, etc., a observar os aspectos da terra, a interação dela 
com a sociedade. Bem diferente de você mostrar um mapa parado, estático. Você 
o mostra ao contrário, uma hora está para baixo, em outra ele não irá ter esta 
percepção, então, eu creio que os condicionantes favoráveis são para a percep-
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ção deste aluno, pra ele conseguir analisar a interação da Geografia com os 
outros aspectos, outros meios e também os aspectos físicos (Relato de entrevista, 
Pibidiana II, 2013). 

 Para a Pibidiana II, as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) podem ser utilizadas para suprir a escassez de materiais de estu-
do	do	espaço	geográfico,	como	exemplo	a	cartografia,	que	é	um	proble-
ma recorrente nas escolas públicas. Entretanto, seu papel no ensino e na 
aprendizagem	vai	além	e	tende	a	ser	mais	significativo	que	a	mera	inser-
ção das TIC nas escolas, como recurso didático. Todavia, ao situarmos a 
questão no contexto das escolas de educação básica, podemos inferir que 
ainda são poucos professores que conseguem se apropriar desse recurso 
como ferramenta de ensino e aprendizagem. Dessa forma, parece que po-
demos deduzir que o Pibid vem possibilitando a ampliação da visão dos 
licenciandos no referente ao uso das TIC. 
 A análise dos dados, coletados junto à Pibidiana II, possibilitou-nos 
inferir que para a referida licencianda o uso das TIC em um contexto es-
colar é fundamental no processo de ensino e de aprendizagem. Para ela, a 
utilização adequada dessas ferramentas pode contribuir para a geração de 
novos conhecimentos no contexto da construção do paradigma emergente 
que envolve além da Sociedade da Informação também o conhecimento 
científico,	necessitando,	assim,	aliar	cada	vez	mais	o	uso	da	tecnologia	ao	
processo educativo sistemático. 
	 O	Pibidiano	III	compreende	que	alguns	conceitos	da	Geografia	são	
abstratos e o uso de tecnologia auxilia na compreensão dos conteúdos, 
conforme	exemplifica	abaixo:	

[...] com o uso da tecnologia você consegue fazer com que o aluno entenda com 
mais facilidade. O vídeo, por exemplo, você retira pela internet, eu vejo como um 
recurso necessário, lógico que tem as suas limitações. Não adianta o professor 
chegar à sala de aula passar um vídeo e esperar que o aluno vá compreender o 
conceito, e vai aprender a partir do vídeo isso é ilusão. É necessária a figura do 
professor para fazer esta ponte (Relato de entrevisa, Pibidiano III, 2013).

	 O	uso	das	TIC	no	ensino	da	Geografia	para	o	discente	é	essencial,	
pois ela possibilita uma maior compreensão dos conceitos para os alunos. 
Sobre isso, na entrevista realizada mostra que: 
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[...] quando eu fiz o estágio no ano passado estávamos trabalhando a questão de 
rotação e translação da terra, então, é algo que você fala para os alunos, repre-
senta no quadro, desenha, explicam, alguns consegue compreender mas outros 
têm dificuldades porque é muito abstrato. Estou em um planeta que é numa forma 
de um geóide, aqui é plano? Esta superfície é plana? E porque não cai? Estamos 
em cima, ou estamos embaixo? Temos que explicar quais as conversões que faci-
lita a navegação. Para o aluno que tem uma dificuldade maior as TIC entrariam 
para facilitar esta compreensão (Relato de entrevista, Pibidiano III, 2013).

 A percepção de Pibidiano III é a de que a partir do momento que 
o aluno torna-se um sujeito atuante no processo ele consegue aprender 
muito. Para ele, a tecnologia começa a fazer sentido no seu dia a dia. En-
tão, quando o aluno pensa o mapa, ele pensa como algo que está distante 
dele e não é verdade. Assim, as TIC se constituem em um diferencial em 
via de mão dupla, pois auxilia tanto o futuro professor, quanto o aluno do 
Ensino	Médio,	como	é	o	caso	dos	alunos	beneficiados	pelo	Pibid.	Veja	o	
exemplo da sua visão em relação ao uso das TIC: 

[...] esse diferencial têm proporcionado para nossa formação dentro da univer-
sidade um valor muito grande, pois ela acaba auxiliando muito e muito, hoje 
temos ferramentas, temos vários recursos que nos possibilitam para que a nossa 
formação seja não digo completa no sentido das turmas anteriores. Hoje tem o 
laboratório de Geografia ainda com dificuldades. [...] As universidades teriam 
que comprar vários programas interessantes para ser utilizado pelos pibidianos. 
E uma série de fatores dificultam a compra. Os técnicos são peças raras, muito 
difícil em laboratórios, como técnico específico. Esta é uma dificuldade da téc-
nica na cartografia. Hoje tem o laboratório de processamento que possibilita o 
trabalhar com as TIC (Relato de entrevista, Pibidiano III, 2013).

 Como ferramentas tecnológicas viabilizadas pelas TIC e mais utili-
zadas no dia a dia da sala de aula, na visão de Pibidiano III, destaca-se o 
computador que possibilita a agilidade na elaboração dos planos de aula. 
Para ele, o computador auxilia a pensar uma aula, construir, utilizar os 
programas, e muito mais. Mostra, ainda, que os jornais que são veicula-
dos na televisão também se constituem importantes ferramentas didático
-pedagógicas. Todavia, o Pibidiano III destaca que o professor tem que 
saber trabalhar com as informações, no sentido de se preocupar como ela 
chega até o aluno. Para ele, a informação está à disposição do professor, 
mais o professor tem que ter critérios ao fazer uso dela. 
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 Relativamente aos Condicionantes que favorecem o uso das TIC, a 
Pibidiana IV mostra que 

[...] há interação dos alunos. Pois as TIC são um meio que te aproxima mais do 
aluno, aguça a curiosidade, um dos pontos positivos é exatamente isso, porque 
quando o aluno verifica uma ferramenta nova, quando ele começa a trabalhar, 
quando apresentamos para ele, ele se sente inserido a partir deste momento ele 
se interage melhor (Relato de entrevista, Pibidiana IV, 2013). 

 No que se refere à percepção quanto à importância do uso das TIC 
no	ensino	de	Geografia,	a	Pibidiana	IV	entende	ser	positivo	para	aliar	as	
TIC	e	beneficiar	a	inclusão	digital,	além	de	possibilitar	via	recursos	tec-
nológicos que os alunos tenham contato com o mundo do conhecimento 
para além dos conteúdos. 
	 Em	relação	ao	uso	das	TIC	no	processo	de	ensino	de	Geografia,	a	
referida Pibidiana IV ainda destaca que é muito importante para o desen-
volvimento de uma educação contextualizada, voltada para a contempo-
raneidade. Contudo, chama a atenção para o fato de que para o uso das 
tecnologias	se	dê	de	forma	eficiente,	faz-se	necessária	uma	infraestrutura	
adequada, capaz de garantir a operacionalização mínima do uso de tais 
recursos. 
 Sobre a importância do uso da TIC, o Pibidiano V ressalta que:

A tecnologia está substituindo aquele contato corpo a corpo que é fundamental. 
Não substituir totalmente mais contribui. O principal é a estrutura que a escola 
precisa, apresentar uma estrutura, um programa para entrar com o aluno, ai pla-
nejar toda uma aula, planejar uma coisa diferente, chega na hora não funciona. 
Números de computadores não adequados para todos. A questão da estrutura e 
outros processos que auxiliam que é fundamental, se você não se organizar a aula 
acaba ficando desinteressante e se você bobear os alunos sabem mais que você, 
pois eles convivem com a tecnologia no seu dia a dia. Ela contribui também para 
outros olhares, outras visões não aquela fala retrógrada, mas uma visão moder-
na atual, outros meios, outras tecnologias, outros modelos, outras metodologias 
pra você chegar ao seu alvo principal que é o aprendizado do aluno (Relato de 
entrevista, Pibidiano V, 2013).

 Quanto aos condicionantes que favorecem o uso das TIC, seu ponto 
de vista foi expresso conforme abaixo: 
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É interessante, pois tudo entra tecnologia, num simples processo tudo é tecnolo-
gia, precisamos relacionar a Geografia, principalmente na questão de programas 
hoje em vias que facilita todo este processo. Você pode trabalhar não só com 
mapas em si pegar projetar e colocar tudo que um pode oferecer para todas as 
informações, extrair o máximo para as aulas, vale a pena, pois torna a aula mais 
interessante. Temos que buscar algo que vai além das expectativas deles, nossa! 
Aquele eu não tinha visto ainda, não tinha passado por aquele ângulo. Hoje exis-
tem alguns professores que usa o facebook para passar informações, para deixar 
conteúdos, trabalhar com Powerpoint coloca, posta email isso ajuda muito (Re-
lato de entrevista, Pibidiano V, 2013). 

 O Pibidiano V destaca outro ponto positivo no uso das TIC que é a 
percepção das pessoas em relação à ferramenta: 

Usar as TIC além do que ela oferece, ela vai abranger uma área muito maior, 
num trabalho, vou pegar tudo do google, não vou buscar outros meios que não 
seja tecnologia isso dificulta o trabalho das TIC. Então, você trabalhar Geogra-
fia e não envolver tecnologia vamos dizer que você esta fazendo aquele proces-
so atrasado, a Geografia é uma ciência que se renova a cada dia então a TIC 
melhora muito no sentido de proporcionar uma aula diferenciada um material 
diferenciado. A utilização e identificação do que é uma TIC é um diferencial não 
só um simples processo de Powerpoint então vai muito além ou até mesmo um 
simples processo já é uma tecnologia, você pode abusar muito mais, buscar muito 
mais, porque tem muito a oferecer, a partir do momento que focamos mais nas 
TIC o nosso trabalho começou a dar muito mais resultado (Relato de entrevista, 
Pibidiano V, 2013).

 Temos a considerar que as TIC exercem um diferencial positivo na 
formação dos cinco pibidianos; uma vez que as tecnologias da informação 
vêm sendo consideradas por eles como um elemento que pode contribuir 
na	 inovação	 da	 prática	 pedagógica	 do	 professor	 de	Geografia,	 criando	
condições para um possível rompimento com as questões históricas rela-
tivas ao método tradicional de ministrar aulas, ainda vigentes no contexto 
escolar.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 A pesquisa demonstrou que o Pibid no processo de formação de fu-
turos docentes, implementado pela UFMT, tendo como parceira a Escola 
Estadual	“André	Avelino	Ribeiro”	e	o	uso	das	TIC,	vem	se	configurando	
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como um diferencial.  A trajetória de vida de cada um dos pibidianos 
demonstrou que as suas origens vêm das classes populares, que histori-
camente sempre possuiu pouco acesso às tecnologias. Ainda assim, cons-
tatamos que alguns deles tiveram contato com as TIC no Ensino Médio. 
Todavia	foi	no	âmbito	do	curso	de	Licenciatura	em	Geografia,	particular-
mente no contexto da implementação do Pibid, que passaram a compre-
ender e utilizar com segurança as ferramentas tecnológicas.
	 Os	sujeitos	da	pesquisa	evidenciam	que	o	uso	das	TIC	se	configura	
como um diferencial positivo no processo de formação como instrumento 
de reinvenção e dinamização do trabalho docente, como possibilidade de 
inovação junto à prática docente.
 Constatamos também que a Escola Estadual “André Avelino Ribei-
ro”, como espaço educativo e de produção de saberes, embora apresente 
algumas	dificuldades	na	sua	infraestrutura	física,	se	esforçou	para	garan-
tir as condições mínimas de operacionalização do Pibid, bem como de 
outros projetos desenvolvidos em seu interior. Outro fator a ser destacado 
é	a	escolha	da	Licenciatura	como	profissão,	tendo	em	vista	que	dentre	os	
cinco sujeitos de pesquisa, três são os primeiros em sua família a cursar 
uma graduação em uma Universidade Pública. Dentre eles, quatro dese-
jaram ser professor, mesmo diante de um cenário nada animador. 
 Estudos acerca das escolhas pela Licenciatura mostram que esses 
cursos, hoje em dia, não são tão desejados quanto o bacharelado. Segun-
do Silva et al. (2012, p. 2), este problema não ocorre somente no Brasil, 
há também na Argentina e em outros países da América Latina. Dessa 
forma,	estudos	confirmam	a	deterioração	da	“formação	docente”.	E	é	nes-
se contexto que situamos as políticas que resultaram na implementação 
do Pibid, que foi elaborado como uma estratégia voltada para o desen-
volvimento de melhorias para valorizar o docente, com uso de propos-
tas pedagógicas que busquem a contextualização interdisciplinar, social e 
cultural.
 Para Veiga (2009, p. 18-9), para se pensar na formação do professor 
como agente social se faz necessária uma discussão política global que 
contemple desde a sua formação inicial e continuada até as condições 
de trabalho, salário, carreira e organização da categoria. Ainda para esta 
autora, a educação é concebida como uma prática social e um processo 
lógico de emancipação, que tem como um dos seus pilares fundamentais 
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a formação teórica de qualidade, na perspectiva de uma educação crítica 
e emancipadora.
 Nessa perspectiva, entendemos que o Pibid se apresenta como uma 
possibilidade de reverter situações mecanicistas e propor para o licen-
ciando a prática em sala de aula, antes de se formar, de maneira a experi-
mentar e vivenciar a docência, construindo de forma inovadora seu futuro 
como professor. Ficou perceptível que o Pibid se caracterizou como um 
diferencial no espaço de formação tratando-se de um programa de apren-
dizagem em várias perspectivas levando os pibidianos nos seus relatos a 
afirmar	que	este	tem	promovido	atividades	que	possibilitaram	o	uso	de	
metodologias	 inovadoras	 com	 reflexões	 e	 intervenções	 no	processo	 de	
ensinar e aprender, além de proporcionar diferentes saberes apreendidos 
no convívio da realidade do universo escolar e fora dele. 
 Pudemos inferir que, apesar de o Pibid se caracterizar como um di-
ferencial na formação dos licenciandos, tendo como um dos pontos po-
sitivos a parceria entre a escola pública e a universidade, não podemos 
deixar de destacar que é um programa governamental, inserido num con-
texto de uma política neoliberal.
 Assim, as contradições vivenciadas no que se refere a sua imple-
mentação,	a	exemplo	das	dificuldades	estruturais	e	financeiras	apontadas	
pelos pibidianos, leva nos a concordar que o Pibid corre o risco de tornar 
se uma política compensatória, impossibilitando inclusive  o atendimento 
às verdadeiras necessidades do trabalhador da educação, a exemplo da 
valorização da sua carreira no magistério, a criação de condições adequa-
das	de	trabalho,	investimentos	suficientes	para	a	promoção	de	condições	
para a formação de novos professores, dentre tantos outros aspectos. E 
considerando todo esse contexto, que levantamos alguns questionamen-
tos,	a	fazerem	parte	de	futuras	pesquisas:	Será	que	podemos	identificar	
quais as possíveis transformações e mudanças que o Pibid trouxe para os 
professores	e	profissionais	da	escola?	Qual	a	verdadeira	contribuição	que	
o Pibid traz para o estágio supervisionado? A parceria entre a escola e a 
Universidade, por meio da atuação dos pibidianos, contribuiu em que e 
de que forma na aprendizagem efetiva dos estudantes? Como o professor 
supervisor enxerga a sua participação e contribuição no Pibid para a for-
mação de futuros professores?



182

 Reiteramos então que, apesar das contradições inerentes à imple-
mentação de qualquer projeto educacional no contexto da sociedade ca-
pitalista, a relevância do Pibid como um programa concebido com os 
objetivos de contribuir para a inserção dos licenciandos no cotidiano de 
escolas da rede pública, promovendo a integração entre educação básica 
e educação superior, assim como tornar as escolas protagonistas nos pro-
cessos formativos dos estudantes de Licenciatura, pode ser constatada em 
nossa	pesquisa.	Podemos	afirmar,	mesmo	com	todas	as	suas	limitações,	
contradições explicitadas pelos pibidianos, que não podemos desconside-
rar o desenvolvimento do referido programa que vem contribuindo para a 
reflexão	dos	tempos	e	espaços	escolares.
 Finalizando, tendo por base os traços das trajetórias e os relatos dos 
pibidianos em suas entrevistas sobre suas práticas no contexto do Pibid 
UFMT	e	seu	processo	de	formação	na	licenciatura	em	Geografia,	ousa-
mos inferir, mesmo provisoriamente, que apesar de todas as contradições 
inerentes à proposição de projetos educacionais no contexto da sociedade 
neoliberal, a implementação do Pibid vem contribuindo para a forma-
ção	de	professores	com	novos	perfis.	Assim	concordamos	com	Arroyo:	
“Quando educamos, nos educamos, nos libertamos do que somos, pensa-
mos e cremos. Inseridos em relações humanas novas nos humanizamos. 
Nos	tornamos	diferentes	do	que	vínhamos	sendo”	(ARROYO,	2011,	p.	
184).
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EduCAÇÃO dO CAmPO: EsTéTICA, 
VIOLêNCIA E 

A FORmAÇÃO dOs suJEITOs

Felipe de Melo Gomes Feitosa
Júlia Pinheiro Côrtes

INTROduÇÃO

 Estar imerso em um universo totalmente rural não é uma tarefa difí-
cil para aqueles que habitam no ambiente urbano. Por este motivo, a pri-
meira impressão, ao se entrar numa escola da zona rural do município de 
Uberlândia, é justamente essa, conquanto a vivência neste ambiente nos 
demonstra que esta impressão pode ser ilusória.
 A Escola Municipal Dom Bosco - EMDB se encontra localizada 
numa das zonas rurais do município de Uberlândia e foi o lugar da pes-
quisa e das atividades do Subprojeto Interdisciplinar da Universidade Fe-
deral de Uberlândia, com a temática Educação do Campo, parte integran-
te	do	Pibid	–	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	à	Docência.	
Quando se adentra em suas instalações, pode-se sentir no ar o “cheiro do 
campo”; se olharmos em volta, veremos árvores, plantações e até alguns 
animais. De tudo isto se abstrai quando o sinal, como numa fábrica, soa 
num tom tão alto que chega a assustar. Neste momento, crianças correm 
para todos os lados, como se estivessem se libertando de um castigo. 
Após este espanto inicial, as coisas tendem a se normalizar, o ritmo acele-
rado das crianças se esfria, todas voltam as suas respectivas salas de aula. 
Tudo aparenta normalidade até que, ao passar na porta das salas, ouvem-
se gritos de contenção, dirigidos àquelas mesmas pessoas que momentos 
antes corriam, ao comemorar aqueles poucos minutos de liberdade.
 Tais coisas suscitam algumas questões que nos são muito caras no 
debate da educação, em primeira instância, e da nossa conformação social 
mais ampla, em um segundo momento. No âmbito da educação, podemos 
fazer inserções nos debates da educação do campo (como instrumento de 
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libertação). E, no âmbito social mais amplo, podemos analisar a escola 
como uma instituição que, na modernidade, assumiu um caráter de mul-
tiplicadora das violências no seio das sociedades.
 No intuito de aprofundar uma discussão sobre tais questões, foram 
realizadas algumas ações da pesquisa nessa escola (EMDB), por meio do 
método de observação participante, que se encontra dentro da pesquisa 
etnográfica	(MARCONI;	LAKATOS,	2003).	Outro	método	utilizado	foi	
uma entrevista com os professores; escolhemos um recorte de 4 entre-
vistas selecionadas aleatoriamente para compor este trabalho. Tais en-
trevistas seguiram um padrão semiestruturado (MARCONI; LAKATOS, 
2003).

FORmAÇÃO Ou ImPOsIÇÃO EsTéTICA?

 A arquitetura panóptica inspirou a construção de muitos locais onde 
se instalaram instituições sociais, tais como presídios, hospitais, institui-
ções psiquiátricas, escolas, dentre tantas outras. Seu princípio é o de um 
jogo de luzes e sombras. Sobre este assunto: 

O	Panóptico	de	Bentham	é	a	figura	arquitetural	dessa	composição.	O	princípio	
é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é 
vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção 
periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da cons-
trução; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da 
torre; outra, que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a 
lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um 
louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da con-
traluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, em 
pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos 
teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constante-
mente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem 
ver sem parar e reconhecer imediatamente (FOUCAULT, 1987, p. 165-166).

 Este dispositivo, segundo Foucault (1987), traz importantes carac-
terísticas	que	se	refletem	em	vários	aspectos	da	vida	social.	O	primeiro	
destes, anteriormente citado, é o processo individualizador ali existente. 
O	indivíduo	é	o	fim	último	deste	dispositivo.	Outro	aspecto	é	a	homo-
geneização massiva causada por ele próprio. Os indivíduos que por ele 
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passam,	já	esquadrinhados,	refletem,	em	todos	os	aspectos	de	sua	vida,	as	
relações de poder a que foram submetidos no interior deste dispositivo, 
poder este que segue uma lógica de funcionamento própria. Há uma dis-
posição capilar destes poderes dentro das instituições, isto é, não existe 
um centro do qual emanam todos os poderes; ao invés disso, eles se espa-
lham pela superfície da instituição. Em algumas áreas desta superfície, a 
concentração destes poderes é maior do que em outras.
 A EMDB não apresenta, a princípio, as características mais marcan-
tes	da	arquitetura	panóptica.	Não	existe	em	sua	disposição	geográfica	um	
centro ou uma periferia. Ao invés disto, são construções separadas, cuja 
disposição apresenta uma inteira fragmentação. Isto certamente será re-
produzido na constituição daquelas pessoas em indivíduos fragmentados, 
que traçam relações fragmentadas, desintegradas e insipientes, ou seja, 
individualizadas. Isto não isenta esta instituição das categorias panópti-
cas. As salas de aula são constituídas internamente de um centro e uma 
periferia, de um vigia e de vigiados. Os alunos, equalizados dentro de um 
ambiente desigual, são enquadrados em categorias abstratas, como núme-
ros em uma lista, dispostos espacialmente em células de produção, sob o 
olhar atento e minucioso daqueles que os observam.
 Estes poderes que se desenrolam nesta instituição são claramente 
voltados aos corpos. É através deles que as pessoas se tornam indivíduos. 
A disciplina que se instala visa aprimorar o corpo, prepará-lo para o tra-
balho, domesticar o corpo e docilizar a alma. Sobre estas questões:

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 
corpo humano, que visa não unicamente ao aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aumentar sua sujeição, mas a forma de uma relação que no mesmo me-
canismo	o	torna	tanto	mais	eficiente	quanto	é	mais	útil,	e	inversamente.	Forma-se	
então uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma mani-
pulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O 
corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e 
o recompõe. Uma ‘anatomia política’, que é também igualmente uma ‘mecânica 
do	poder’,	está	nascendo;	ela	define	como	se	pode	ter	domínio	sobre	o	corpo	dos	
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem 
como	se	quer,	com	as	técnicas,	segundo	a	rapidez	e	a	eficácia	que	se	determina.	A	
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disci-
plina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui 
essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) (FOUCAULT, 1987, p. 
119).
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 Estes poderes, até aqui citados, estão dispostos de uma forma bem 
específica,	sendo	divididos	em	poderes	materiais	e	poderes	simbólicos.	
Quem trabalha com estas duas dimensões do poder é Pierre Bourdieu. 
Entraremos na discussão que trava a partir dos fundamentos epistemoló-
gicos, em que se assenta esta visão.
 Bourdieu (2011) aponta a existência de duas tradições nas ciências 
sociais, a primeira seria a tradição neo-kantiana1, na qual se encontra 
Durkheim. Segundo esta tradição entende que o conhecimento tem um 
papel	ativo	na	construção	do	mundo,	e	as	formas	de	classificação	seriam	
sociais e, portanto, socialmente determinadas. Na contramão da tradição 
neo-kantiana, se encontram as análises estruturalistas, que visam isolar 
cada estrutura do campo de produção simbólica. Estas análises privile-
giam o Opus Operatum, estruturas estruturadas, em detrimento ao Modus 
Operandi, estruturas estruturantes.
 Bourdieu (2011) propõe uma síntese entre estas visões, dizendo 
que os sistemas simbólicos só podem exercer poder por serem, ao mes-
mo tempo, estruturados e estruturantes. Este poder, ao ser exercido, atua 
na construção do mundo, da realidade e do sentido da vida social, sen-
do, portanto, um instrumento de reprodução da ordem social. O autor 
compreende	que	não	é	suficiente	reconhecer	as	relações	de	comunicação	
como relações de poder; todavia, é necessário ter o entendimento de que 
os elementos estruturados e estruturantes dos discursos servem à função 
de impor ou legitimar a dominação de uma classe por outra.
 É necessário ter o entendimento de que o conceito de classe em 
Bourdieu (2013) não é relacionado somente com a acumulação de capital 
material/econômico, mas com a miscelânea de diferentes capitais (social, 
cultural, simbólico). Também é preciso entender que o habitus de classe 
é o que irá determinar a consciência de classe e que a apreensão estética 
é um instrumento pelo qual se pode observar o funcionamento deste ha-
bitus.
	 Em	 suma,	 o	 poder	 simbólico	 chega	 aos	mesmos	 fins	 que	 a	 força	
física, pela via da enunciação; tendo seu caráter violento ignorado, este 
poder se exerce de forma quase mágica. Assim como para Foucault, na 
visão de Bourdieu, o poder não se assenta nas estruturas, contudo se ma-
nifesta nas relações de poder, e o que confere poder ao discurso é a crença 
de que as palavras podem manter ou subverter a ordem vigente.
1 Sobre este autor ver, entre outros, Kirchof (2003).



189

 Ainda neste sentido, entraremos em uma discussão um pouco mais 
específica	sobre	os	estilos	de	vida.	Estes	são	considerados	como	re-tradu-
ções simbólicas das diferenciações materiais das condições de existência. 
As posições sociais se encontram num campo homólogo ao dos estilos de 
vida. O habitus que se constitui em cada estilo de vida se transmuta em 
um campo de distinções simbólicas, que são, por sua vez, ou éticas ou 
estéticas (BOURDIEU, 1983).
 Bourdieu (1983) aponta que aquilo que está presente no modus ope-
randi está presente também no opus operatum. As propriedades e as prá-
ticas de cada grupo social se manifestam por meio de um habitus, carac-
terizado	pelo	cunho	de	um	sistema	gerador	e	unificador	das	várias	práxis. 
O estilo de vida é gerado por uma série de gostos, propensões e aptidões 
de determinado conjunto de práticas e de objetos. Este é um apanhado de 
preferências, que visam à distinção, que se exprimem em alguns subes-
paços simbólicos (mobília, vestimentas, linguagem, hexis corporal etc.). 
Em suma, a estética se faz, sob este ponto de vista, como um termôme-
tro	da	estratificação	social,	indicando,	dentro	de	determinada	sociedade,	
classes e frações de classes.
 O autor aponta ainda a existência em nossa sociedade de um meio 
legítimo de apreensão estética, que, em suma, é a forma burguesa de apre-
ensão,	 livre	 de	 utilitarismos	 específicos.	 Opondo-se	 dialeticamente	 ao	
“gosto legítimo”, está posto o “gosto bárbaro” que, em poucas palavras, 
é a representação do gosto das classes dominadas (BOURDIEU, 1983).
	 A	escola,	nesta	visão,	cumpre	um	papel	muito	específico.	Ela	racio-
naliza a estética legítima para que aqueles que não a obtiveram em sua 
educação primária (no seio da família). A escola é posta, então, como um 
instrumento de reprodução social. Um ambiente falsamente democráti-
co garante que aqueles aos quais não foi passada uma forma legítima de 
apreensão estética não obtenham êxito no ambiente escolar. É com vista 
nestas questões que diz:

Reintegrando a relação com a cultura no estilo de vida, da qual ele constitui uma 
dimensão	mais	privilegiada	(como	princípio	altamente	distintivo	de	classificação	
social), podemos assim caracterizar o estilo de vida das diferentes classes sociais, 
sua ‘cultura’ no sentido amplo da etimologia, englobando a posse ou o desapos-
samento da ‘cultura’, no sentido restrito e normativo do uso ordinário. Seria tão 



190

inútil	tentar	definir	o	gosto	dominante	sem	reinseri-lo	no	estilo	de	vida	do	qual	
ele é uma manifestação entre outras, quanto tentar, por medo de se expor a des-
crevê-lo	em	termos	de	privação,	defini-lo	nele	mesmo	e	por	ele	mesmo,	fora	de	
qualquer referência à cultura legítima e por aí ao estilo de vida dominante, um 
estilo de vida que, como o das classes populares, deve precisamente o essencial 
de suas propriedades à privação. O culto da ‘cultura popular’ poderia não ser, em 
mais de um caso, senão uma forma irrepreensível do racismo de classe que con-
duz	a	ratificar	o	desapossamento	cultural	(justificando	por	aí	a	evasão	do	sistema	
escolar) (BOURDIEU apud ORTIZ, 1983, p. 99).

 Ao chegarmos a este ponto da discussão, algumas perguntas ainda 
ficam	no	ar:	A	EMDB	se	diferencia	muito	de	outras	instituições	que	estão	
inseridas	em	nossa	sociedade?	Quais	as	especificidades	de	uma	escola	de	
zona rural? O funcionamento dos poderes no seu interior não difere em 
nada do funcionamento dos poderes de uma prisão, além do que existe em 
seu interior uma estética dominante, que esmaga outros estetismos. Isto 
contribui para uma situação que será trabalhada um pouco mais adiante. 
Esta	escola,	com	esta	configuração,	só	se	constitui	enquanto	uma	escola	
que foi colocada dentro de uma zona rural. Ela não é nem pretendeu ser 
do campo, apesar de estar localizada no campo.

dOs dIsCuRsOs dE POdER Às PRÁXIs CORPORAIs

 Todo discurso compreende o âmbito das leis, pois sua efetividade ad-
vém do poder que o autor exerce sobre aqueles que o recebem, poder este 
extraído das relações sociais, que o legitimam enquanto autor. Os discur-
sos circulam dentro da nossa sociedade de forma controlada, selecionada, 
organizada, distribuída e redistribuída por uma serie de procedimentos 
que têm por função controlar os poderes exercidos pelos discursos. A 
interdição é o mecanismo que nos é apresentado com mais frequência; 
existem três tipos de interdição: o tabu do objeto, o ritual da circunstância 
e o direito privilegiado ou exclusivo do pronunciante. Os campos mais 
afetados por estas ferramentas de interdição são a política e a sexualidade 
(FOUCAULT, 1996).
 O discurso está ligado diretamente ao desejo e ao poder; este não é 
somente aquilo pelo que se orienta a luta e desencadeia sentido no con-
texto ideológico, mas é também aquilo pelo que se luta, pela obtenção dos 
poderes do discurso (FOUCAULT, 1996).
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 Outro aspecto de grande importância ao entendimento dos discursos 
é a ciência, pois esta é atravessada pela oposição entre a verdade e a men-
tira, que é mais um dos sistemas de exclusão. A vontade de verdade está 
tanto nas ciências quanto nas artes, e se apoia no suporte institucional dos 
fenômenos da produção, distribuição e detenção do saber; tal desejo per-
passa até os discursos libertários, ocultando o desejo do poder que neles 
é contido (FOUCAULT, 1996).
	 Identifica	ainda	que	o	autor	de	um	discurso	não	é	um	mero	pronun-
ciante, todavia é posto como um ponto de agrupamento ou um centro das 
ideias do discurso que é enunciado. O comentador também recebe desta-
que,	pois	ele	é	visto	como	um	facilitador	que	explícita	o	que	fica	suben-
tendido no texto do autor; por vezes, o texto é ampliado pelo comentador, 
que o faz mediante a materialização do mesmo (FOUCAULT, 1996).
 Tendo estas noções em mente, poderemos, então, analisar alguns 
aspectos que foram encontrados nas entrevistas realizadas com os pro-
fessores. Ficam muito claras nestes discursos as posições em relação à 
formação dos sujeitos ali presentes. Estes discursos são convertidos em 
hexis corporais a todos os momentos. A valorização do urbano/industrial 
é uma característica marcante nestas hexis. Selecionamos trechos das en-
trevistas para demonstrar como a estética do urbano se faz legítima no 
ethos	dos	profissionais	que	ali	se	encontram.
 Começaremos pela formação destes professores que estão na zona 
rural. Nenhum dos que foram entrevistados teve algum tipo de formação 
específica	para	o	campo.	Um	dos	entrevistados	nem	ao	menos	se	deu	con-
ta de que a escola em que estava era de educação do campo. Achava que 
era simplesmente uma escola na zona rural:

Nunca.. Nunca trabalhei com a educação do campo [...] Ah você fala daqui da 
zona rural? Na zona rural é o tempo inteiro... Achei que fosse uma... direção... 
direcionado o trabalho na área rural. Éh:: eu não entendi bem a sua pergunta 
(Professora I)2.

 Ao serem questionados sobre formação continuada, as respostas não 
divergiram muito. Esta resposta sintetiza bem o que foi dito:

2 O uso do feminino “Professora” serviu como uma maneira de ocultar informações de cunho pessoal 
dos entrevistados, neste caso o gênero.
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Especificamente sobre educação no campo não nós não temos educação continu-
ada... A educação continuada que eu participei aqui não é relacionada a educa-
ção no campo nós participamos muito mais de inclusão.. Assim do que realmente 
no campo... Não tem uma for... Eu ainda não... Pode até ter mas eu ainda não fui 
informada de nenhuma educação específica é.. de... Continuada de especifica de 
educação no campo não (Professora II).

 Estes professores não tiveram nenhuma formação e, com exceção 
da Professora II, que estudou numa escola do campo, o primeiro contato 
destes com a educação no campo foi ao se tornarem professores no cam-
po.	Isto	se	refletirá	claramente	nas	diferenciações	que	fazem	da	educação	
do	campo	e	da	cidade.	Para	melhor	exemplificação	usaremos,	neste	caso,	
as quatro respostas.

 Tem... Não muda muito porque na realidade a gente aqui tem alunos que chegam 
e saem e que vem das cidades e vão para as cidades então eles trazem também 
malícias ou experiências ou conhecimentos diversificados também da zona urba-
na... então acho que aqui fica assim bastante misturado nessa relação. (Profes-
sora I).

 Eu considero que sim não diria muito grandes não... De/de maneira geral as 
crianças tão hoje tão vivendo uma globalização então as crianças do campo tam-
bém tem informação já/já estão com celulares né então assim existe uma diferença 
não tão grande aí a diferença que eu vejo é que as crianças daqui é. De alguma 
forma elas participam do trabalho doméstico do trabalho de casa né então aqui 
el/eles têm um animalzinho pra ajudar tratar eles têm... Nisso eu vejo diferente 
que as crianças da cidade elas não têm ocupação nenhuma além de estudar... de 
brincar no vídeo game né.. De ficar de ficarem presas... Aqui não aqui elas têm 
mais liberdade... eu acredito que são as crianças mais felizes. (Professora II).

 Tem especificamente com relação a/a/a área social né que es.. Atuação dos meni-
nos que a maioria deles moram em fazendas em granjas então aqueles problemas 
gritantes sociais que existe na cidade na zona rural ele é bem mais amenizado 
sabe então não tem aqueles problemas é... De envolvimento com/com/com as coi-
sas erradas tipo aprender a conhecer é. é.. Drogas essas coisas assim que é mais 
amenizado na... Não que não exista... existe  tem casos sim só que bem menos do 
que na zona urbana e também as salas de aulas que  né são bem mais vazias né e 
os meninos mais fácil de lidar. (Professora III).

Bom que todas as pessoas que trabalham aqui gostam devido ao espaço éh:: te 
proporciona aulas diferentes né éh:: os alunos também são alunos que eu diria 
que são mais amáveis mais fáceis de lidar éh:: é um ambiente agradável a gente 
tem uma relação agradável com os colegas de profissão e eu acho que assim a ci-
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dade tem muita violência não que aqui não tenha mas eu acho que a cidade hoje 
é mais difícil de trabalhar do que  na zona rural. (Professora IV).

	 Neste	caso,	fica	explícito	que	os	professores	não	têm	muita	clareza	
de que o campo e a cidade formam sujeitos bem distintos. A Professora 
I deixa claro em sua resposta que as “malícias” necessárias à vida social 
são estilo de vida urbano. Já a Professora II transporta estas diferenças ao 
nível do trabalho e da felicidade; talvez por ter sido a única que estudou 
em	uma	escola	de	educação	no	campo,	sua	reflexão	é	um	pouco	mais	lú-
cida, enquanto as Professoras III e IV atribuem estas diferenças aos níveis 
mais elevados de “docilidade” destas crianças, ou ao contato menor delas 
com a violência das cidades.
 O que nenhuma das entrevistadas pareceu perceber é que a violência 
simbólica exercida dentro da instituição EMDB era tão expressiva quanto 
a das escolas de zona urbana. Parece também ter passado despercebido 
que o agente do qual emanavam os poderes do discurso, voltados a impor 
uma	estética	urbana,	eram	os	seus	próprios	discursos,	contradição	flagra-
da pelos dados da pesquisa.
 Após analisarmos tais questões, partiremos para um novo momento 
da discussão: um breve levantamento das discussões que vêm sendo pro-
duzidas até o momento sobre a temática da educação do campo, apontan-
do brevemente sua trajetória e consolidação e observando, ainda, a forma 
como este modelo educacional se estrutura hoje, além de traçar paralelos 
com o que foi até aqui colocado.

dO CAmPO E NO CAmPO

 A educação do campo é erroneamente vista, muitas vezes, como 
uma educação que é simplesmente levada para o campo, mas que não 
tem relação com o contexto do lugar e dos sujeitos que ali moram. É uma 
extensão dos conhecimentos da escola de zona urbana para a zona rural, 
uma educação que não considera os sujeitos e suas experiências; nes-
sa perspectiva, os sujeitos que estão no campo recebem os conhecimen-
tos que são ensinados nas escolas urbanas, mas que não necessariamente 
são importantes para campo. Assim, é necessário entender a educação do 
campo, suas características e compreender que ela deve ser do campo e 
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no campo, ou seja, de acordo com as necessidades do lugar e dos sujeitos 
do campo.

suCINTO HIsTÓRICO dA EduCAÇÃO dO CAmPO NO 
bRAsIL 

 A educação do campo começou a ter a atenção do governo na década 
de 60, não pelo motivo de que as pessoas do campo também têm direito 
à	educação,	mas	como	uma	medida	para	diminuir	o	fluxo	de	pessoas	que	
iam dos campos para as cidades e se instalavam nas periferias, aumentan-
do o número de favelados. Esse aumento incomodou as elites. 
 Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB de 1961, em seu art. 105, estabeleceu-se que “os poderes públicos 
instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural 
escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo 
de	vocações	profissionais”.	Porém,	não	foi	muito	adiante,	devido	ao	go-
verno militar e devido à repressão política e policial que acabou com o 
movimento de educação popular proposto por educadores ligados a uni-
versidades, movimentos religiosos ou partidos políticos de orientação de 
esquerda (BRASIL, 2007).
 Em meados da década de 1980, organizações da sociedade civil in-
cluíram a educação do campo na pauta dos temas estratégicos para a rede-
mocratização do país. A ideia proposta era uma educação capaz de suprir 
as necessidades dos moradores do campo que iam de acordo com a cultura 
e com os direitos sociais do campo. Junto às organizações, sindicatos de 
trabalhadores rurais, educadores, partidos políticos de esquerda, setores 
da igreja católica e organizações ligadas à reforma agrária objetivavam 
um sistema público de ensino para o campo, baseando-se no paradigma 
da educação como elemento cultural (BRASIL, 2007).
 Em razão da grande mobilização social, várias ações foram feitas em 
relação à Educação do Campo a partir dos anos 1980. Em 1988, foi criada 
a “Articulação Nacional por uma Educação do Campo”, que alcançou vá-
rias conquistas, como a Conferência Nacional por uma Educação Básica 
do Campo (realizada em 1998 e 2004), a instituição pelo Conselho Na-
cional de Educação (CNE) das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo, em 2002, e a instituição do Grupo Perma-
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nente de Trabalho de Educação do Campo (GPT), em 2003 e, em 2004, a 
criação da Coordenação Geral de Educação do Campo, que reconhece as 
necessidades e singularidades da educação do campo (BRASIL, 2007).
 Em 1996, foi sancionada uma nova LDB, em vigor até os dias atu-
ais, que em seus arts. 3º, 23, 27 e 61 admite “a diversidade sociocultural e 
o	direito	à	igualdade	e	à	diferença,	possibilitando	a	definição	de	diretrizes	
operacionais para a educação rural” (BRASIL, 2007, p. 17). A ideia é que 
a Educação do Campo seja adequada e considere a realidade dos sujeitos 
do campo, sendo possível que as Escolas do Campo possuam diferentes 
metodologias,	conteúdos	e	finalidades,	como	também	uma	organização	
escolar e calendário escolar diferenciados, de acordo com o estudante do 
campo e as fases do ciclo agrícola.
 Em 2001, houve mais um marco para a Educação do Campo, pois 
foram aprovadas as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das 
Escolas do Campo, que

[...]	contemplam	e	refletem	um	conjunto	de	preocupações	conceituais	e	estruturais	
presentes historicamente nas reivindicações dos movimentos sociais. Dentre elas 
o reconhecimento e valorização da diversidade dos povos do campo, a formação 
diferenciada de professores, a possibilidade de diferentes formas de organização 
da escola, a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, o uso de práticas 
pedagógicas contextualizadas, a gestão democrática, a consideração dos tempos 
pedagógicos diferenciados, a promoção, através da escola, do desenvolvimento 
sustentável e do acesso aos bens econômicos, sociais e culturais (BRASIL, 2007, 
p. 17).

ALgumAs APRENdIZAgENs dA PEsquIsA

 Nesta parte, discutiremos as características da educação do campo 
e necessárias a ela, bem como algumas questões a serem pensadas em 
relação ao projeto educativo para o campo, a partir das aprendizagens da 
pesquisa realizada na Escola Municipal Dom Bosco.
 Primeiramente, compreendemos que a Educação do Campo está di-
retamente ligada aos Movimentos Sociais do Campo, e o campo no Brasil 
está em movimento. Há tensões, lutas sociais, organizações e movimen-
tos de trabalhadores da terra e é dentro desse movimento que se produz 
a Educação Básica do Campo, pontua Caldart (2011). Essa característica 
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também é defendida por Miguel Arroyo, que pontua: “... a educação se 
tornará	 realidade	no	campo	 somente	 se	 ela	ficar	 colada	 ao	movimento	
social”	(ARROYO,	2011,	p.	69).
 Pode-se perceber a relação dos movimentos sociais, principalmente 
do	MST	–	Movimento	Sem	Terra,	com	a	escola	do	campo.	No	início,	as	
lutas do MST não possuíam muita ligação com a escola e com a educação, 
porém os sujeitos do movimento perceberam que era necessário cultivar 
o valor do estudo e do direito de lutar pelo acesso ao estudo. Assim, a luta 
pelo direito à escola passou a fazer parte da Luta pela Reforma Agrária: 

[...] MST incorporou a escola em sua dinâmica, e isto em dois sentidos combi-
nados: a escola passou a fazer parte do cotidiano e das preocupações das famí-
lias	Sem	Terra,	com	maior	ou	menor	intensidade,	com	significados	diversos	de-
pendendo da própria trajetória de cada grupo, mas inegavelmente já consolidada 
como sua marca cultural: acampamento e assentamento dos sem-terra do MST 
têm que ter escola e, de preferência, que não seja uma escola qualquer; e a escola 
passou a ser vista como uma questão também política, quer dizer, como parte da 
estratégia de luta pela Reforma Agrária, vinculada às preocupações gerais do Mo-
vimento com a formação de seus sujeitos (CALDART, 2011, p. 92).

 É essa relação com os movimentos sociais que faz falta na Escola 
Municipal Dom Bosco. Não é possível perceber por parte dos professo-
res e nem dos alunos qualquer traço ou relação da escola com as lutas 
pela terra. E sabemos que muitas são as famílias dos alunos que vivem 
em assentamentos ou acampamentos. De certo modo, perde-se a relação 
da escola com o movimento social e, assim, não se tem a necessidade de 
incluir os movimentos sociais e as lutas no dia a dia escolar. Talvez isso 
ocorra porque a escola não compreende a realidade de lutas dos cam-
poneses, ignorando-as, tratando os alunos e a escola do campo como se 
fossem da zona urbana, fazendo com que os alunos tenham até vergonha 
da própria realidade. Desta forma, a escola e as famílias camponesas, ao 
invés	de	tentarem	criar	uma	nova	proposta	pedagógica	específica	para	a	
realidade da zona rural onde vivem, continuam a tentativa de encaixar a 
escola urbana na escola do campo.
 Outra característica da Educação do Campo, que já foi brevemente 
mencionada, é a luta pelo direito à educação. Esse direito foi incorporado 
à	luta	do	MST	–	Movimento	Sem	Terra	que	busca:	
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[...] que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde 
vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a 
sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais 
[...] Trata-se de uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Feita sim atra-
vés de políticas públicas, mas construída com os próprios sujeitos dos direitos que 
as exigem (CALDART, 2011, p. 149).

 A educação básica é um direito universal e de todos. Os moradores 
e trabalhadores do campo têm tanto direito quanto um morador da cida-
de, porque, além de ser um direito universal, não se pode esquecer que 
os	camponeses	também	são	sujeitos	de	direitos	(ARROYO,	2011;	CAL-
DART, 2011). O direito à educação básica é proporcionado pela EMDB, 
mas o ensino ofertado para os alunos não leva em consideração todas as 
características do campo, não parte da realidade dos sujeitos.
 A luta por esse direito não é simplesmente a abertura de escolas na 
zona rural, mas uma escola que proporcione uma educação para os mo-
radores do campo, que esteja de acordo com a realidade e necessidade do 
campo. Para isso, a educação do campo visa à construção de um Projeto 
Educativo. Para a construção deste projeto, é necessário levar em consi-
deração algumas questões, tais como aquelas propostas e pensadas por 
Arroyo (2011), que aponta três aspectos importantes.
 A primeira questão, que é relevante para o Projeto Educativo, diz 
respeito	às	experiências	–	experiências	do	trabalho,	da	produção	–	que	
fazem parte do cotidiano dos alunos, porque elas também são parte do 
aprendizado. Não é somente na escola que se aprende. Como descreve 
Arroyo: 

[...] Lugar de criança não é só na escola, porque não podemos supor que só se 
educa na escola. Escola sim, mas vinculada ao mundo do trabalho, da cultura, ao 
mundo da produção, vinculada à luta pela terra, ao projeto popular de desenvol-
vimento do campo. Nós temos que recuperar os vínculos entre educação e terra, 
trabalho, produção, vida, cotidiano de existência; aí é que está o ato educativo 
(ARROYO,	2011,	p.	77).

 
 Após a inserção das experiências no projeto, é necessário compre-
ender também as matrizes culturais do povo do campo, que estão direta-
mente ligadas ao movimento social, pois “ao longo da história a luta pela 
terra	acelerou	essa	dinâmica	cultural”	 (ARROYO,	2011,	p.	79).	 Incor-
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porar	as	especificidades	do	campo	no	projeto	pedagógico	é	difícil,	mas	
necessário:

A cultura hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo de manei-
ra romântica ou de maneira depreciativa, como valores ultrapassados, como sa-
beres	tradicionais,	pré-científicos,	pré-modernos.	Daí	que	o	modelo	de	educação	
básica queira impor para o campo currículos da escola urbana, saberes e valores 
urbanos, como se o campo e sua cultura pertencessem a um passado a ser esqueci-
do e superado. Como se os valores, a cultura, o modo de vida, o homem e mulher 
do campo fossem uma espécie em extinção. Uma experiência humana sem mais 
sentido, a ser superada pela experiência urbano-industrial moderna. Daí que as 
políticas educacionais, os currículos são pensados para a cidade, para a produção 
industrial urbana, e apenas se lembram do campo quando se lembram de situações 
‘anormais’, das minorias, e recomendam adaptar as propostas, a escola, os currí-
culos,	os	calendários	a	essas	‘anormalidades’.	Não	reconhecem	a	especificidade	
do	campo	[...]	(ARROYO,	2011,	p.	79-80).

 As	especificidades	do	campo	são	fundamentais	para	que	não	sejam	
substituídas pela produção industrial urbana. Pudemos perceber que essa 
substituição acontece na EMDB. O currículo é o mesmo da escola urbana 
e os próprios professores e alunos concordam com esse currículo, acre-
ditando ser o melhor e que as disciplinas voltadas para o campo não são 
necessárias. As disciplinas antigas que tratavam do campo hoje foram 
substituídas por disciplinas urbanas. Esquece-se das matrizes culturais e 
experiências provenientes do campo. Por conseguinte, a Escola Básica do 
Campo deveria se preocupar com o direito ao saber e ao conhecimento, 
pensar quais saberes foram construídos historicamente e não reproduzir 
os saberes dispensáveis e desnecessários que a escola tem assumido his-
toricamente.
	 E,	 por	fim,	 o	 projeto	 deve	 preocupar-se	 também	com	a	 estrutura,	
capaz de erguer e construir uma escola que atenda todas essas questões, 
uma estrutura que não seja a seriada e seletiva, mas que

[...] tenha a mesma lógica do movimento social, que seja inclusiva, democrática, 
igualitária, que trate com respeito e dignidade as crianças, jovens e adultos do 
campo, que não aumente a exclusão dos que já são tão excluídos. Tarefa urgen-
tíssima para a construção da educação básica do campo: criar estruturas escolares 
inclusivas	(ARROYO,	2011,	p.	86).
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	 A	fim	de	que	esse	Projeto	Educativo	seja	edificado,	devemos	pensar	
nas pedagogias que educarão os sujeitos do campo. Caldart (2011) salien-
ta três indispensáveis: a pedagogia do movimento, do oprimido e da terra.
 A pedagogia do movimento compreende os movimentos e as lutas 
sociais como intrínsecos à educação dos sujeitos do campo. A partir da 
história do movimento e das pessoas que dele participam, é possível ex-
trair lições e é possível formar sujeitos. A pedagogia do oprimido deve 
também estar no projeto, porque acredita que os sujeitos que são oprimi-
dos são os responsáveis pela própria educação. Somente os sujeitos do 
campo entendem o que é viver no campo e o que é lutar pela terra e, a 
partir das experiências e da cultura que lhes são próprias, buscar os co-
nhecimentos que lhes são úteis.
	 Por	fim,	a	pedagogia	da	terra	compreende	o	sujeito	do	campo	e	abar-
ca a relação do ser humano com a terra, que é:

[...] ao mesmo tempo o lugar de morar, de trabalhar, de produzir, de viver, de mor-
rer e cultuar os mortos, especialmente os que a regaram com o seu sangue, para 
que ela retornasse aos que nela se reconhecem [...] o trabalho na terra ensina de 
um jeito muito próprio que as coisas não nascem prontas, mas, sim, precisam ser 
cultivadas [...] que o mundo está para ser feito e que a realidade pode ser transfor-
mada (CARDART, 2011, p. 100).

 Em síntese, essa proposta de Projeto Educativo para a Educação do 
Campo e as pedagogias propostas para o campo são a verdadeira essên-
cia	da	Escola	do	Campo	que,	se	edificada,	poderia	restituir	ao	campo	sua	
identidade e ética. Infelizmente, através de nossa observação na EMDB, 
pouco de toda esta estrutura e características pudemos encontrar lá; essa 
violência vivida pelo homem e mulher do campo se reproduz no espaço 
da escola. 

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Após esta pesquisa, com dados coletados por meio da observação 
participante e de entrevistas, pudemos ver que a EMDB, apesar de estar 
situada numa zona rural da cidade de Uberlândia, muito pouco tem de 
relações com os movimentos sociais pela terra. Em consequência disso, 
a educação que é ofertada nesta escola muito pouco tem a ver com a vida 
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daqueles que nela estudam. Não são criados laços com a vida no campo, 
nem	com	as	especificidades	dos	sujeitos	do	campo.
 Estes laços de identidade não se criam, mas não deixam um espaço 
vazio. Em seu lugar se coloca um grande divisor (GOLDMAN, 1999). 
“Nós” que vivemos na cidade, somos portadores de todos os conheci-
mentos necessários para a vida nas cidades, vamos conceder a estes um 
pouco de civilização. “Eles”, que além de crianças, vivem no campo e por 
isso têm uma estética popular, vão ser submetidos a uma estética urbana. 
Ao menos eles são mais domesticados do que as crianças urbanas. Este 
divisor entre “Nós” e “Eles” movimenta toda uma lógica preconceituosa 
contra o “Eles”, que se torna um objeto de intervenção, ao invés de um 
agente de comunicação.
 Fica-nos claro ainda que este grande divisor só se constitui devido à 
desconexão da escola com os movimentos sociais do campo. Desconec-
tados destes movimentos, não podem ver o que está a sua frente, sujeitos 
constituídos numa lógica diferente. Não podem formular uma política 
educacional que atenda as necessidades dos sujeitos que estão ali inseri-
dos. E por este motivo impõem um ethos urbano e pequeno burguês como 
o correto, legitimando, assim, uma relação de sujeição e dominação do 
campo à cidade.
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A FORmAÇÃO dE PROFEssOREs dE 
HIsTÓRIA ATRAVés dOs mANuAIs 

dE dIdÁTICA dA HIsTÓRIA1

Osvaldo Rodrigues Junior
Tânia Maria Figueiredo Braga Garcia

INTROduÇÃO

 A relação entre os livros escolares e a escolarização está inscrita 
na própria origem da forma escolar, no sentido empregado por Vincent, 
Lahire e Thin (2001), localizada entre os séculos 16 e 17, quando a escola 
foi	criada	como	instituição	laica	na	França.	O	que	definiu	essa	origem	foi	
a “forma inédita de relação social entre um ‘mestre’ (num sentido novo 
do termo) e um ‘aluno’, relação que chamamos pedagógica” (VINCENT; 
LAHIRE; THIN, 2001, p. 13). 
 Deve-se destacar que esta forma está relacionada à existência de um 
lugar	específico	de	ensino	–	a	escola,	bem	como	à	origem	de	um	tempo	
específico	no	qual	o	ensino	é	organizado	–	o	tempo	escolar.	No	âmbito	
dessa forma escolar, instituíram-se as “formas escriturais-escolares de re-
lações	sociais”	na	França	urbana,	entre	o	fim	do	século	XVII	e	a	primeira	
metade do XIX. Dentre essas formas, a principal, que constitui a “escola 
enquanto	espaço	de	objetivação	e	codificação”	foram	os	“‘Tratados’	ou	
‘Manuais’ de ensino mútuo na forma de quadros com sinais a utilizar e 
movimentos a executar” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 24). 
 Sem a pretensão de recuperar a história dos livros escolares, essa 
conceituação inicial sobre a questão do surgimento da escola moderna 
e sua relação com os livros escolares tem a intenção, aqui, de situar a 
importância que a literatura destinada à escola teve e continua a ter na 
cultura escolar, bem como sua relevância para o estudo das diferentes di-
mensões que constituem a experiência escolar (ROCKWELL, 1995).
1 Este texto é uma versão revista e aperfeiçoada de trabalho apresentado no Educere - XII Congresso 
Nacional, 2015 (RODRIGUES JÚNIOR, 2015a).
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 No Brasil, a tese de doutoramento Livro didático e conhecimento 
histórico: uma história do saber escolar, de Circe Bittencourt, defendida 
na Universidade de São Paulo em 1993, abriu perspectivas de valorização 
e	expansão	da	produção	científica	sobre	livros	didáticos,	como	apontado	
por diferentes autores. Isso ocorre porque, até então, segundo Munakata 
(2012), apenas cerca de cinquenta trabalhos sobre livro didático haviam 
sido realizados no Brasil. 
 Neste sentido, nos anos 1990 e 2000 o número de trabalhos sobre 
livro	didático	no	Brasil	foi	ampliado	de	maneira	significativa,	seja	pelo	
surgimento	de	grupos	de	pesquisa,	seja	pela	origem	de	eventos	específicos	
da área. Segundo o mesmo autor, na primeira década do século 21 foram 
aproximadamente oitocentos (800) trabalhos publicados (MUNAKATA, 
2012, p. 192).
 Na Universidade Federal do Paraná, ações de pesquisa e extensão 
sobre o tema dos livros escolares desenvolvidas a partir de 1997 contri-
buíram para a constituição de dois núcleos de pesquisa no início dos anos 
2000: o Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas (NPPD/UFPR) 
e o Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH). Em 
ambos, o tema dos livros didáticos, em particular os de História, tem sido 
desenvolvido em pesquisas, resultando em dissertações e teses, entre ou-
tros	trabalhos	científicos.
 Em análise das tendências temáticas na investigação sobre livros 
escolares na Iberoamérica, Guereña et al. (2005) registram que, dentre as 
pesquisas, uma parcela incipiente volta-se ao estudo dos manuais destina-
dos a professores (GUEREÑA; OSSENBACH; POZO, 2005). Segundo 
os autores, contudo, esta seria uma temática em expansão. Particularmen-
te	 isso	 se	 aplica	 aos	manuais	 de	Didática	Específica	ou	Especial,	 uma	
vez que os livros escolares dos alunos foram privilegiados nas pesquisas 
acadêmicas,	conforme	afirmam	Bufrem,	Schmidt	e	Garcia	 (2006).	São	
esses	manuais	de	Didática	Específica,	neste	caso	de	Didática	da	História,	
os objetos privilegiados da pesquisa aqui relatada.

sObRE Os mANuAIs dE ORIENTAÇÃO AO ENsINO
 
 Destacando-se do conjunto de obras em geral que foram produzidas 
para a leitura de professores, os manuais que estão em questão, aqui, são 
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obras de caráter didático ou metodológico que “apresentam a proposta de, 
a um só tempo, introduzir um tema e sumariá-lo” (BUFREM; GARCIA; 
SCHMIDT, 2006, p. 123). Diferenciam-se de outros livros escolares que 
são destinados aos alunos, o que demanda atenção para outros aspectos, 
como destacado pelas autoras: 

[...] o fato de que propõem métodos e atividades de ensino de determinadas dis-
ciplinas indica, também, a necessidade de explicitação do que se entende pelo 
conjunto de conhecimentos veiculados por estes manuais, ou seja, que tipo de sa-
beres são constitutivos destas publicações destinadas aos professores (BUFREM; 
GARCIA; SCHMIDT, 2006, p. 123).

 Outra	especificidade	desses	manuais	destinados	a	professores	reside	
no	fato	de	não	apresentarem	os	conhecimentos	específicos	de	uma	disci-
plina escolar, como História Antiga ou História da América, no caso da 
História, caracterizando-se por apresentarem “uma gama de saberes que 
podem ser incluídos nos saberes e práticas próprios da Didática das disci-
plinas” (BUFREM; GARCIA; SCHMIDT, 2006, p. 123).
	 Assim,	se	compreendem	os	manuais	de	Didática	Específica	ou	Didá-
tica Especial como um objeto diferenciado em relação aos livros didáti-
cos destinados aos alunos e, também, diferenciado de outro tipo de obras 
destinadas	aos	professores	que	não	têm	a	finalidade	específica	de	orientar	
o	processo	de	ensino.	As	autoras	identificaram	tais	obras	como	manuais	
que ensinam a ensinar.
 Esses manuais podem ser compreendidos, ainda, como “manuais 
pedagógicos”, no sentido empregado por Vivian Batista da Silva (2001), 
pois se referem ao 

[...]	 ensino	 de	 disciplinas	 profissionalizantes	 dos	 currículos	 de	 instituições	 de	
formação docente, no caso, aquelas diretamente relacionadas com questões edu-
cacionais, a saber, a pedagogia, a didática, a metodologia e a prática de ensino 
(SILVA, 2001, p. 30).

 O papel destes manuais é, portanto, de “exercerem a função de me-
diação	entre	o	conhecimento	científico	específico	e	os	modos	de	ensiná-lo	
na sala de aula” (BUFREM, SCHMIDT; GARCIA, 2006, p. 4). Assim, ao 
pesquisar estes manuais, entrelaçam-se elementos do campo da Didática 
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Geral,	da	Didática	Específica	e	de	outras	disciplinas	do	campo	educacio-
nal, como a História e a Psicologia da Educação.
 Os manuais de Didática da História começaram a ser produzidos 
na década de 1910. Trabalhos como os de Schmidt (2004; 2008), Freitas 
(2004; 2006), Urban (2009) e Rodrigues Junior (2010) tomaram estes 
manuais como objeto de análise. Dentre os resultados mais expressivos, 
localiza-se a compreensão de que os manuais de Didática da História se 
constituem como textos visíveis do código disciplinar2 da História (SCH-
MIDT, 2008; 2012) e do código disciplinar da Didática da História (UR-
BAN, 2009).
 Schmidt (2012), a partir da análise desses textos visíveis, construiu 
uma proposta de periodização do código disciplinar da História no Brasil 
dividida em quatro períodos: a construção do código disciplinar da Histó-
ria no Brasil (1838-1931), a consolidação do código disciplinar da Histó-
ria (1931-1971), a crise do código disciplinar da História (1971-1984) e a 
reconstrução do código disciplinar da História (1984-dias atuais).
 A pesquisa realizada privilegiou o período entendido como de re-
construção	do	código	disciplinar	(1984-dias	atuais),	mais	especificamente	
o período posterior à publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de História (BRASIL, 1997; 1998; 1999), entendendo que “os PCN são 
resultado direto [de um] clima de renovação pedagógica e de expectati-
vas quanto a uma educação mais cidadã, favorecidas pela abertura políti-
ca e pela redemocratização” (AVELAR, 2011, p. 42, grifo nosso). Ainda, 
aponta-se que “a década de 1990 terminou com a proposição dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais, referência para trabalhos e publicações 
posteriores na área de Didática da História” (SCHMIDT, 2008, p. 18).

Os mANuAIs dE dIdÁTICA dA HIsTÓRIA: INVENTÁRIO 
E umA PROPOsTA dE CLAssIFICAÇÃO

 Tendo como baliza temporal os anos de 1997 a 2013, foram encon-
tradas as seguintes obras de Didática da História publicadas no período, 
no Brasil:
2 Schmidt (2008) e Urban (2009) tomam o conceito apresentado por Raimundo Cuesta Fernández 
(1997) na obra La sociogenesis de uma disciplina escolar: La Historia. Segundo ele, o código discipli-
nar da História é composto pelos textos visíveis (livros, manuais, legislações) e pelos textos invisíveis 
(práticas sociais).
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Tabela	1	–	Manuais	de	Didática	da	História	inventariados
manual Autor Editora Ano

Didática e Prática de Ensino de 
História Selva Guimarães Fonseca Papirus 2003

Ensino de História: 
fundamentos e métodos

Circe Maria Fernandes 
Bittencourt Cortez 2004

Ensinar História Maria Auxiliadora Schmidt e 
Marlene Cainelli Scipione 2004

O ensino de História e seu 
currículo

Geraldo Balduíno Horn e Geyso 
Dongley Germinari Vozes 2006

Ensinar História no século XXI Selva Guimarães Fonseca e 
Marcos Silva Papirus 2007

A atividade de ensino de 
História: processo de formação 

de professores e alunos
Olavo Pereira Soares Junqueira &

Marin 2008

Aprendendo	História:	reflexão	
e ensino

Marieta de Moraes Ferreira e 
Renato Franco FGV  2009

Ensinar e aprender História: 
história em quadrinhos e 

canções

Adriane de Quadros Sobanski, 
Edilson Aparecido Chaves, João 
Luis da Silva Bertolini e Marcelo 

Fronza

Base 
editorial 2010

Fundamentos teórico-
metodológicos para o ensino da 

História (anos iniciais)
Itamar Freitas

Editora da 
Universidade 

Federal de 
Sergipe

2010

Ensino de História e 
experiências

Ana Nemi, João Carlos Martins e 
Diego Luiz Escanhuela FTD 2010

Ensino de História
Katia Maria Abud, André Chaves 

de Melo Silva e Ronaldo 
Cardoso Alves

Cencage 
Learning 2011

Os	desafios	do	ensino	de	
História: problemas, teorias e 

métodos
Alexandre de Sá Avelar IBPEX 2011

A docência em História:
	reflexões	e	propostas	de	ações

Carmem Zeli de Vargas Gil e 
Dóris Bittencourt Almeida Edelbra 2012

Metodologia do ensino de 
História José Antônio Vasconcellos Intersaberes 2012

Vivenciando a História - 
Metodologia do Ensino da 

História
Marta de Souza Lima Brodbeck Base Editorial 2012

História
Regina Soares de Oliveira, 

Vanusia Lopes de Almeida e 
Vitória Azevedo Fonseca

Blucher 2012



208

Ensino de História: diálogos 
com	a	literatura	e	a	fotografia

Júlio Pimentel Pinto e Maria Inez 
Turazzi Moderna 2012

Educação patrimonial no 
ensino de História nos anos 

finais	do	Ensino	Fundamental:	
conceitos e práticas

Cristina Reis Figueira e Lílian 
Lisboa Miranda Edições SM 2012

Capítulos de História: 
o trabalho com fontes Marcella Lopes Guimarães Aymará 

Educação 2012

Fonte: Rodrigues Junior (2015).

 Observa-se um crescimento acentuado de obras a partir de 2009, 
com reedição de obras anteriores ao período, além da diversidade de edi-
toras que publicaram esses manuais. Uma explicação possível para essa 
expansão pode ser encontrada nos programas de biblioteca para o profes-
sor, que estimularam as editoras a produzirem materiais para avaliação 
e aquisição das obras pelos governos. Dos títulos inventariados, oito (8) 
manuais fazem parte do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. 
São eles: Ensinar e aprender História: história em quadrinhos e canções; 
História; Ensino de História e experiências; Ensino de História: diálo-
gos com a literatura e a fotografia; A docência em História: reflexões e 
propostas para ações; Vivenciando a História; Educação patrimonial no 
ensino de História nos anos finais do Ensino Fundamental: conceitos e 
práticas; e Capítulos de História: o trabalho com fontes.
 Após a localização dos manuais que atendiam inicialmente ao cri-
tério de orientarem o ensino de História, considerando-se título, resumo 
ou indicação dos autores, da editora ou por meio de propaganda, o pri-
meiro procedimento foi a pré-análise que, com apoio nos procedimentos 
sugeridos por Bardin (2011), é o momento da escolha dos documentos 
que	serão	submetidos	à	análise,	da	definição	de	objetivos	e	elaboração	
de	 indicadores	que	fundamentem	a	 interpretação	final.	Nesta	etapa,	 foi	
realizada	a	leitura	“flutuante”	que	“consiste	em	estabelecer	contato	com	
os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por 
impressões e orientações” (BARDIN, 2011, p. 126).
	 A	partir	dos	resultados	descritivos	da	leitura	“flutuante”	na	primeira	
fase da pesquisa, chegou-se à categorização dos manuais em quatro (4) 
tipos.
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a) manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de 
reflexões	sobre	o	ensino:
Estes livros se caracterizam por problematizar o ensino da História e por 
construir considerações de ordem teórica sobre o ensino, porém sem se 
dirigir diretamente ao professor para propor alternativas sobre como en-
sinar.	Não	existem	espaços	 específicos	para	propostas	ou	 sugestões	de	
atividades. Foram localizadas as obras que seguem:

Tabela	2	–	Manuais	que	dialogam	com	o	professor	de	forma	indireta	por	
meio	de	reflexões	sobre	o	ensino

manual Autor Editora Ano
O ensino de História e seu 

currículo Ensinar História no 
século XXI

Geraldo Balduíno Horn e 
Geyso Dongley Germinari Vozes 2006

Ensinar História no século XXI Selva Guimarães Fonseca e 
Marcos Silva Papirus 2007

Aprendendo História: 
reflexão	e	ensino

Marieta de Moraes Ferreira e 
Renato Franco FGV 2009

Fundamentos teórico-
metodológicos para o ensino da 

História (anos iniciais)
Itamar Freitas

Editora da 
Universidade 

Federal de 
Sergipe

2010

Fonte: Rodrigues Júnior (2015).

b) manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de 
relatos de experiência de ensino:
Estes livros se caracterizam por problematizar o ensino da História, po-
rém sem se dirigir diretamente ao professor sobre como ensinar. Apesar 
da	não	existência	de	espaços	específicos	para	propostas	ou	sugestões	de	
atividades, os autores dialogam indiretamente com o professor através 
dos relatos de experiências, as quais, de alguma forma, podem orientar 
suas atividades de ensino.
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Tabela	3	–	Manuais	que	dialogam	com	o	professor	de	forma	indireta	por	
meio de relatos de experiência de ensino

manual Autor Editora Ano
Didática e Prática de Ensino de 

História Selva Guimarães Fonseca Papirus 2003

A atividade de ensino de 
História: processo de formação 

de professores e alunos
Olavo Pereira Soares Junqueira & 

Marin 2008

Fonte: Rodrigues Junior (2015).

c) manuais que dialogam com o professor de forma direta sobre a organi-
zação	do	ensino	com	ênfase	em	linguagens	específicas:
Estes livros se caracterizam por problematizar o ensino da História, a 
partir	de	linguagens	específicas,	como	histórias	em	quadrinhos,	canções,	
literatura,	fotografia	e	patrimônio.	Nestes	manuais,	os	autores	dialogam	
diretamente sobre como organizar o ensino, apresentando propostas de 
atividades	em	espaços	específicos.	Estão	voltados	à	discussão	do	uso	de	
linguagens	específicas	no	ensino	de	História,	mas	sem	problematizar	o	
ensino da disciplina de maneira geral e sem referir-se a um conjunto es-
truturado e articulado de elementos didáticos.

Tabela	4	–	Manuais	que	dialogam	com	o	professor	de	forma	direta	sobre	
a	organização	do	ensino	com	ênfase	em	linguagens	específicas

manual Autor Editora Ano
Ensinar e aprender História: 

história em quadrinhos e 
canções

Adriane de Quadros Sobanski, 
Edilson Aparecido Chaves, 

João Luis da Silva Bertolini e 
Marcelo Fronza

Base editorial 2010

Ensino de História
Katia Maria Abud, André 
Chaves de Melo Silva e
 Ronaldo Cardoso Alves

Katia Maria 
Abud, André 

Chaves de 
Melo Silva e 

Ronaldo 
Cardoso Alves

2011

História
Regina Soares de Oliveira, 

Vanusia Lopes de Almeida e 
Vitória Azevedo Fonseca

Blucher 2012
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Ensino de História: diálogos 
com	a	literatura	e	a	fotografia

Júlio Pimentel Pinto e Maria 
Inez Turazzi Moderna 2012

Educação patrimonial no 
ensino de História nos anos 

finais	do	Ensino	Fundamental:	
conceitos e práticas

Cristina Reis Figueira e Lílian 
Lisboa Miranda Edições SM 2012

Capítulos de História: 
o trabalho com fontes Marcella Lopes Guimarães Aymará 

Educação 2012

Fonte: Rodrigues Júnior (2015).

d) manuais que dialogam com o professor de forma direta e explícita so-
bre a organização do ensino por meio de uma estrutura didática:
Estes livros se caracterizam por dialogar diretamente sobre como organi-
zar	o	ensino	a	partir	de	uma	estrutura	didática	específica.	Diferenciam-se	
da última categoria, pois se voltam à discussão da disciplina de maneira 
geral, estruturando de forma relativamente orgânica uma proposta didá-
tica	em	torno	de	elementos	como	objetivos	e	finalidades	do	ensino,	pla-
nejamento, seleção de conteúdos, escolha de procedimentos, organização 
de estratégias e propostas de avaliação.

Tabela	5	–	Manuais	que	dialogam	com	o	professor	de	forma	direta	e	ex-
plícita sobre a organização do ensino por meio de uma estrutura didática

manual Autor Editora Ano
Ensino de História: 

fundamentos e métodos
Circe Maria Fernandes 

Bittencourt Cortez 2004

Ensinar História Maria Auxiliadora Schmidt e 
Marlene Cainelli Scipione 2004

Ensino de História e 
experiências

Ana Nemi, João Carlos Martins e 
Diego Luiz Escanhuela FTD 2010

Os	desafios	do	ensino	de	
História: problemas, teorias e 

métodos
Alexandre de Sá Avelar IBPEX 2011

A docência em História: 
reflexões	e	propostas	de	ações

Carmem Zeli de Vargas Gil e 
Dóris Bittencourt Almeida Edelbra 2012

Metodologia do ensino de 
História José Antônio Vasconcellos Intersaberes 2012
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Vivenciando a História - 
Metodologia do Ensino da 

História
Marta de Souza Lima Brodbeck Base Editorial 2012

Fonte: Rodrigues Júnior (2015)

 Como se constatou, trata-se de um conjunto que apresenta distintas 
formas de dialogar com os professores que ensinam História, mas todos 
eles	expressam	a	finalidade	de	contribuir	para	a	organização	das	ativida-
des de ensino. 
 A partir do inventário realizado, foi possível estabelecer critérios 
para selecionar os manuais que seriam analisados em profundidade, bus-
cando-se compreender elementos que sustentam a proposição dos autores 
em sua contribuição para a formação docente.

Os mANuAIs dIdÁTICOs sELECIONAdOs E suAs 
CONTRIbuIÇõEs PARA FORmAÇÃO dE PROFEssOREs

	 Tomando-se	o	conceito	de	manual	de	Didática	específica	de	Bufrem,	
Schmidt e Garcia (2006), considera-se que são fundamentais a proposição 
de métodos e atividades de ensino, o que por si só excluiria os manuais 
das	duas	primeiras	categorias	da	amostragem	final.	Os	livros	que	discu-
tem	linguagens	específicas,	embora	destinados	aos	professores	e	compos-
tos por propostas de atividades, não discutem a metodologia do ensino 
de maneira ampla, ou seja, não propõem discussões sobre a natureza do 
ensinar e aprender História, apenas apresentam formas de instrumentali-
zação dos professores de História para o uso de determinadas fontes em 
sala	de	aula.	Por	fim,	os	livros	que	melhor	se	enquadram	no	conceito	de	
manuais didáticos dos autores de referência são aqueles que, ao mesmo 
tempo em que discutem a metodologia do ensino da História de maneira 
ampla, propõem atividades de ensino de modo articulado, como forma de 
organização do ato de ensinar. Desta forma, a pesquisa selecionou para o 
segundo nível de análise os sete (7) manuais que dialogam com o profes-
sor de forma direta e explícita sobre a organização do ensino por meio de 
uma estrutura didática.
 Além da estrutura didática, os sete manuais apresentam outra ca-
racterística comum: a intenção de contribuir com a formação inicial e 
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continuada de professores ou dialogar com os professores de História. 
Severino e Pimenta, organizadores da coleção Docência em Formação, 
da qual faz parte o manual Ensino de História: fundamentos e métodos 
de Bittencourt (2004), colocam como objetivo “oferecer aos professores 
em	processo	de	formação,	e	aos	que	já	atuam	como	profissionais	da	edu-
cação, subsídios formativos [...]” (BITTENCOURT, 2004, p. 13). 
 Schmidt e Cainelli (2004) indicam na apresentação que a obra “[...] 
é destinada a professores e alunos dos cursos superiores de magistérios, 
alunos e professores das licenciaturas em história, professores do ensino 
fundamental e médio” (SCHMIDT; CAINELLI, 2004, p. 5).
	 Nemi,	Martins	e	Escanhuela	(2010,	p.	3)	afirmam:	“esperamos	atin-
gir os objetivos dessa obra, contribuindo para a formação do professor e 
ampliando as possibilidades cognitivas da criança, para que ela compre-
enda o mundo que a cerca”. Na mesma direção, Avelar (2011, p. 9) asse-
vera que “o texto ora apresentado procurará oferecer aos alunos e profes-
sores	um	material	útil	de	referência,	para	a	reflexão	acerca	dos	desafios,	
dilemas e perspectivas do ensino de História na atualidade”.
 Segundo os responsáveis pela coleção Entre nós, da qual faz parte 
o manual A docência em História: reflexões e propostas para ações, o 
objetivo é “[...] falar diretamente aos professores do ensino fundamental, 
em especial àqueles que, da sala de aula, procuram dar conta da tarefa de 
conduzir	processos	e	criar	oportunidades	de	aprendizados	significativos	
para seus alunos” (GIL; ALMEIDA, 2012, s/p). Vasconcellos (2012, p. 
17) apresenta “sugestões de atividades práticas em sala de aula, não como 
um roteiro para ser seguido à risca, mas como modelos empíricos que 
iluminam a teoria e podem, portanto, orientar a prática”.
 Brodbeck (2012, p. 3) apresenta como objetivo “trocar experiências 
com outros professores e repensar inúmeros recursos didáticos, além de 
organizar	leituras,	aprendizados	e	tanta	história	vivida,	refletida	e	apren-
dida em sala de aula” por meio de uma “proposta de Metodologia do 
Ensino da História”. Todas as falas permitem inferir que os manuais se 
constituem enquanto espaços propositivos em relação à formação de pro-
fessores de História. 
 Partindo da concepção de Chartier (1998, p. 8) de que “o livro sem-
pre visou instaurar uma ordem; fosse a ordem de sua decifração, a ordem 
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no interior da qual ele deve ser compreendido ou, ainda, a ordem desejada 
pela autoridade que o encomendou ou permitiu a sua publicação”, preten-
deu-se compreender os diálogos possíveis entre os manuais e as concep-
ções de formação de professores apresentadas por autores do campo da 
formação docente.
 As primeiras análises do conteúdo dos manuais permitem indicar 
que os(as) autores(as) se dirigem especialmente a um professor que ne-
cessita ser conduzido a um trabalho mais adequado. Tal resultado pode 
ser evidenciado pelos trechos abaixo:

Tabela	6	–	Exemplos	de	citações	relacionadas	ao	ser	professor	presentes	
nos manuais didáticos analisados

manual Autor Citação

Ensino de História: 
fundamentos e métodos

Circe Maria Fernandes 
Bittencourt

o professor é quem transforma o sa-
ber a ser ensinado em saber apreen-
dido, ação fundamental no processo 
de produção do conhecimento (BIT-
TENCOURT, 2004, p. 50).

Ensinar História Maria Auxiliadora Schmidt 
e Marlene Cainelli

o professor, hoje, não mais dá aula à 
classe, mas baseado nela e com ela 
(SCHMIDT; CAINELLI, 2004, p. 
34).

Ensino de História e 
experiências

Ana Nemi, João Carlos 
Martins e Diego Luiz 

Escanhuela

o professor da escola vygotyskiana é 
ativo e participante. Ele intervém na 
aprendizagem supondo que o aluno 
possui conhecimentos que podem ser 
reelaborados e aprofundados (NEMI; 
MARTINS; ESCANHUELA, 2010, 
p. 44).

Os	desafios	do	ensino	
de História: problemas, 

teorias e métodos
Alexandre de Sá Avelar

[...] o professor deve trabalhar, na se-
quência, a história de vida da crian-
ça... a história da sua família... a his-
tória do seu Estado... a história do seu 
país, distribuindo-as na sequência 
ordenada das séries, na hipótese da 
garantia de uma ampliação da com-
preensão da complexidade histórica, 
que parta do mundo individual para 
o mundo coletivo (AVELAR, 2011, 
p. 30).
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A docência em História: 
reflexões	e	propostas	

de ações

Carmem Zeli de Vargas Gil 
e Dóris Bittencourt 

Almeida

o papel do professor é criar estra-
tégias que motivem o aluno a fazer 
perguntas (GIL; ALMEIDA, 2012, p. 
37).

Metodologia do ensino 
de História José Antônio Vasconcellos

o papel do professor como mediador 
no processo de aprendizagem (VAS-
CONDELLOS, 2012, p. 74).

Vivenciando a História 
- Metodologia do 
Ensino da História

Marta de Souza Lima 
Brodbeck

o professor deve exercer a função de 
orientação e planejamento (BRO-
DBECK, 2012, p. 22). 

Fonte: Rodrigues Júnior (2015).

 Desta forma, por mais que os manuais se proponham a apresentar 
sugestões que os professores poderão ou não utilizar, acabam por cumprir 
a tarefa normativa da Didática da História publicizando “o que deveria 
ser apreendido” (BERGMANN, 1990, p. 29).
 Tais concepções estão diretamente relacionadas à ordem do contexto 
de produção (CHARTIER, 1998) das obras e, dessa forma elas só podem 
ser	compreendidas	por	meio	de	aproximações	aos	textos	oficiais,	como	os	
PCN, e também como situadas no momento de constituição de uma con-
cepção da formação de professores de História na direção do saber-fazer, 
conforme ressaltado por Caimi (2006), e mesmo das teorias pedagógicas 
hegemônicas do “aprender a aprender”, perspectiva examinada critica-
mente por Duarte (2010).
 Marcelo Garcia (1999) indica a existência de cinco modelos de for-
mação de professores: tradicional, de orientação social, de orientação 
acadêmica, de reforma personalista e de movimento de competências. 
O tradicional mantém a separação entre teoria e prática; o de orientação 
social baseia-se na visão construtivista de conhecimento; o de orientação 
acadêmica sugere que o professor tem a tarefa de reproduzir a disciplina 
acadêmica	em	sala;	o	de	reforma	personalista	afirma	a	necessidade	de	o	
professor	se	libertar	de	si	mesmo	e,	por	fim,	o	de	competências,	que	se	
baseia na concepção de que o professor deve saber lidar com as habilida-
des,	destrezas	e	competências	específicas.
 No caso dos professores “idealizados” pelos manuais de Didática da 
História analisados, percebe-se a presença dos modelos de orientação so-
cial e de competências, enquanto modelos de formação docente. Embora 
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com algumas diferenças, os manuais constroem suas proposições e orien-
tações tomando como referência a concepção construtivista de conheci-
mento, ressaltando que os professores devem saber lidar com os saberes, 
habilidades	e	competências	específicas	da	disciplina	de	História.
 Dessa forma, evidenciam-se aproximações entre as concepções de 
professor de História propostas pelos(as) autores(as) de grande parte des-
ses	manuais,	os	 textos	oficiais	–	que	normatizam	o	campo	educacional	
–	e	concepções	de	formação	de	professores	em	circulação	no	campo	da	
educação e do ensino da História nas duas últimas décadas. Trata-se do 
professor mediador entre os alunos e os conhecimentos a serem ensina-
dos, que necessita ser orientado em suas práticas quanto às formas de 
ensinar	–	objetivo	a	que	os/as	autores/as	se	propõem,	nas	obras	que	foram	
analisadas.
 Os resultados permitem inferir que os manuais de Didática da Histó-
ria produzidos no Brasil entre 1997 e 2013 materializam as tensões entre 
o contexto de produção de obras e as intenções expressas pelos(as) seus(-
suas) autores(as) de apresentar aos professores alternativas e possibilida-
des para ensinar História, entrelaçando novos conhecimentos, resultantes 
de	pesquisas	e	reflexões,	com	sugestões	de	natureza	prática	para	a	orga-
nização	das	aulas	–	possivelmente	na	perspectiva	de	contribuir	para	uma	
transformação no ensino dessa disciplina escolar.
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A FORmAÇÃO dE PROFEssOREs 
NO PROJETO PIbId dE HIsTÓRIA 

NA PERsPECTIVA dA 
INTERCuLTuRALIdAdE1

Marcelo Fronza

INTROduÇÃO

 Seguindo como princípio a investigação da cognição histórica situa-
da (SCHMIDT, 2009) no campo de pesquisa da Educação Histórica, que 
estuda as ideias históricas dos sujeitos em contextos de escolarização a 
partir dos critérios da epistemologia da História, este trabalho pertence 
às pesquisas empíricas que dialogam com a teoria da consciência históri-
ca (RÜSEN, 2012, 2014). A partir dessa referência, busco compreender 
como as investigações de estudantes do curso de Licenciatura em História 
da Universidade Federal do Mato Grosso, que são bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid História UFMT), 
dialogam com as problemáticas e as possibilidades da formação de pro-
fessores de História no Brasil.
 Num primeiro momento, pretendo apresentar como estas problemá-
ticas se apresentam no campo do Ensino de História (FONSECA, 2003; 
CAIMI, 2001), para, num segundo momento, explicitar quais caminhos 
e critérios a Educação Histórica, por meio da cognição histórica situada 
(SCHMIDT, 2003; 2009), propõe enfrentá-las enquanto uma das possibi-
lidades investigativas que estão em jogo no debate sobre a formação dos 
professores. Com isso, apresento, também, como a teoria da consciência 
histórica	proposta	por	Jörn	Rüsen	(2012;	2014)	propõe	alguns	parâmetros	
que sustentam ser a aprendizagem histórica o objeto por excelência da 
didática da história, e que uma formação histórica docente socialmente 
responsável precisa levar em conta a apropriação, pelos estudantes, da 

1	Projeto	financiado	pela	Capes/Pibid.
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diferença temporal entre as experiências do passado e do presente, a sub-
jetividade como princípio da liberdade e autonomia para o autoconheci-
mento, e a intersubjetividade sustentada no diálogo e na argumentação 
racional com o outro.
 Esses parâmetros demarcam os modos como a formação docente em 
História internaliza os princípios de uma interculturalidade igualitária e 
humanista.	Para	efeito	de	explicitação	dessa	concepção,	propus,	por	fim,	
apresentar as pesquisas realizadas, no âmbito do Projeto “Africanidade, 
História africana, afro-brasileira e História indígena”, por jovens estu-
dantes do curso de História no seu processo e formação docente em uma 
escola pública de Cuiabá, Mato Grosso.

A FORmAÇÃO dOs PROFEssOREs dE HIsTÓRIA E suAs 
FORmAs dE PROduZIR CONHECImENTO HIsTÓRICO

 Para que se compreenda a situação da formação de professores de 
História no Brasil, é importante considerar o contexto em que este tema 
está sendo discutido. No entender de Selva Guimarães Fonseca (2003), 
existe um mal-estar em relação à formação continuada dos docentes de 
História, principalmente por causa do aumento das exigências feitas aos 
professores, que não são acompanhadas de melhorias das condições de 
trabalho e da formação. Além disso, a formação da consciência histórica 
dos alunos se dá, também, além da escola e, portanto, em outros espaços e 
com outros agentes de socialização, tais como a família e a mídia. E sobre 
esse aspecto também é digna de nota a recusa da família do estudante em 
participar da sua vida escolar.
 No bojo desta situação, é relevante o redimensionamento do papel 
do professor, do conceito de fonte histórica e mesmo do conceito de His-
tória,	levado	a	cabo	tanto	pela	renovação	historiográfica,	pela	massifica-
ção do sistema escolar público, quanto pela necessidade do uso das novas 
tecnologias de informação ligadas aos meios de comunicação.
 Desde a renovação curricular das décadas de 1980 e 1990, existe 
uma pluralidade de concepções sobre o ensino e sobre a História que 
não mais permite ao professor se ancorar em um consenso teórico-meto-
dológico. Tudo isto gerou um aumento das contradições do docente em 
relação ao exercício da sua função. O professor está inseguro devido às 
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mudanças	nos	conteúdos	decorrentes	das	novas	pesquisas	historiográfi-
cas, das novas propostas metodológicas vindas da academia e dos órgãos 
gestores da educação, que se chocam com a escassez de material e de 
fontes	para	o	ensino.	Essas	dificuldades	são	ampliadas	pelo	aumento	da	
indisciplina nas relações entre professor-aluno, devido às diferentes con-
cepções sobre a função da escola para docentes, estudantes, funcionários 
e pais, sustentando, em termos cognitivos e pedagógicos, duas problemá-
ticas recorrentes na prática escolar: a insegurança quanto às formas de 
avaliação	e	a	dificuldade	em	superar	a	prática	da	cópia,	da	parte	do	estu-
dante e do professor, por meio do processo de pesquisa histórica, levam a 
dificuldade	em	praticar	o	exercício	de	reflexão,	criatividade	e	criticidade	
(FONSECA, 2003, p. 73-76).
	 Contudo,	 devemos	 considerar	 que	 estas	 dificuldades	 enfrentadas	
pelo	professor	no	seu	processo	de	formação	e	em	sua	vida	profissional	
estão ancoradas, segundo Flávia Eloisa Caimi (2001, p. 107-109), nos 
seguintes problemas estruturais presentes na academia e nos cursos de 
formação docente: a dicotomia bacharelado-licenciatura, a dissociação 
entre a teoria e a história, a frágil formação teórico-epistemológica dos 
professores, o predomínio dos conteúdos anacrônicos nas universidades, 
a pouca erudição dos alunos e a divisão intelectual do trabalho mantida 
por cursos relâmpagos e pela ideologia da “reciclagem”.
 Uma das respostas válidas para enfrentar esses problemas foi for-
necida por Maria Auxiliadora Schmidt (2009), que, ao partir do campo 
de investigação da Educação Histórica, pesquisa as ideias históricas dos 
sujeitos em contextos de escolarização. Schmidt (2009, p. 22) defende 
que a relação entre a formação de professores de história e a produção do 
conhecimento histórico na escola ou fora dela devem se dar a partir dos 
critérios	da	cognição	histórica	situada,	pautada	em	princípios	e	finalida-
des ancorados na própria ciência da História.
 No entanto, as concepções que embasaram as políticas públicas de 
formação dos professores de História ainda estão relacionadas às teorias 
psicológicas, que são importantes para estabelecer os processos de apren-
dizagem de crianças e jovens e compreender as mediações didáticas na 
relação entre o ensino e a aprendizagem na aula de História. Mas suas 
categorias	não	dizem	respeito	à	especificidade	da	cognição	histórica	si-
tuada na epistemologia da História (SCHMIDT, 2009, p. 30) e, sim, na 
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teoria da transposição didática que se refere a um conjunto de mediações 
da psicologia em suas interfaces com a educação pautada na pedagogia 
dos objetivos.
 Essa concepção expressa uma dicotomia na formação dos profes-
sores de História que, por um lado, está relacionada à apropriação dos 
conteúdos	específicos	e,	por	outro,	a	uma	formação	docente	referenciada	
nas teorias pedagógicas e psicológicas “responsáveis” pela aplicabilidade 
do conhecimento histórico na aula de História. Essa dicotomia se deve ao 
modo	como	se	deu	a	institucionalização	e	profissionalização	da	História	
no Ocidente. Historiadores substituíram a didática da História pela me-
todologia da pesquisa histórica. Nesse sentido, a didática da História foi 
transformada, pelos historiadores, em disciplina pedagógica distanciada 
da ciência da História e próxima do saber pedagógico (RÜSEN, 2010, 
p. 26). A razão do distanciamento entre didática da História e ciência da 
História “é que as discussões referentes à consciência histórica e aos fa-
tores constitutivos do pensamento histórico não têm sido integradas na 
pragmática do ensino e aprendizado” (SCHMIDT, 2009, p. 32).
 Para a autora, o professor é responsável por lançar os germes do his-
tórico ao ensinar os estudantes a valorizar a diversidade de pontos de vis-
ta no tempo. Ele deve fazê-los levantarem problemas e reintegrá-los em 
contextos históricos mais vastos: transformar, em cada aula de História, 
“temas em problemáticas”. Para isso, o docente deve fornecer condições 
aos estudantes de participar do processo do fazer a História, no qual a 
aula de História passa a ser o espaço da produção do conhecimento histó-
rico pelo professor e seus estudantes. Nesse sentido, aula de História é um 
espaço de interlocução entre sujeitos que constroem sentidos históricos 
(SCHMIDT, 2003, p. 57).
 Para isso, os cursos de formação de professores de História podem 
lançar	mão	de	algumas	estratégias	historiográficas,	tais	como	a	problema-
tização histórica construída a partir de questões colocadas pela historio-
grafia	e	pelas	carências	de	orientação	temporal	dos	estudantes.	Também	
é importante levar em conta a análise causal complexa por meio da busca 
da multiperspectividade da explicação histórica. Isso se realiza quando se 
leva em conta a historicidade dos conceitos e da contextualização tempo-
ral, ou seja, quando o tempo é temporalizado pela consciência histórica 
de que o acesso ao passado é inferencial, pois as experiências do passado 
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só podem ser reconstruídas a partir de fontes e interpretações históricas. 
Nesse sentido, as fontes podem gerar evidências que são pontos de par-
tida da investigação histórica na aula de História, principalmente quando 
se considera a superação da concepção de fonte como prova do real, por 
meio	do	uso	de	filmes,	histórias	em	quadrinhos,	canções,	literatura	etc.,	
além do fato de que o documento pode ser entendido como uma possibi-
lidade de diálogo entre o presente do estudante e do professor e as experi-
ências dos sujeitos que viveram no passado (SCHMIDT, 2003, p. 60-63).
	 É	 importante	 ter	em	vista	que	as	estratégias	historiográficas	estão	
intimamente ligadas à cognição histórica situada, ou seja, a aprendiza-
gem constitui a consciência histórica quando os sujeitos narram a histó-
ria, construindo formas coerentes de comunicação de suas identidades 
históricas. As narrativas são produtos da mente humana, por meio das 
quais os sujeitos envolvem tempo e lugar, de forma aceitável para eles 
próprios (SCHMIDT, 2009, p. 33).
 Ocorre um movimento de autoconhecimento expresso por meio da 
narrativa histórica do sujeito. Os sujeitos que aprendem e narram a histó-
ria	aumentam	suas	formas	de	operação	mental	ao	encontrar	significados	
históricos e se situar e formar um sentido de orientação no tempo para a 
vida humana prática a partir de quadros históricos de interpretação das 
experiências do passado. A aprendizagem histórica é, portanto, um pro-
cesso de internalização de experiências no tempo e categorias históricas 
possibilitadoras de processos de subjetivação.

A FORmAÇÃO INTERCuLTuRAL dOs PROFEssOREs 
COmO FuNÇÃO dE ORIENTAÇÃO dE sENTIdO dO 
TEmPO

 Para que se desenvolva a relação entre a formação docente e a didá-
tica da História, é muito importante esclarecer os princípios que regem 
este	campo	de	investigação.	Segundo	Jörn	Rüsen	(2012,	p.	120-122),	a	
didática da História deve ser entendida como a ciência do aprendizado 
histórico. Nesse sentido, a aprendizagem histórica, em relação à escola, 
tem uma exterioridade e uma interioridade. 
 A exterioridade é a cultura histórica pautada nas diretrizes curricu-
lares, nos livros escolares, nos museus, nas exposições, ou seja, todos 
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os empreendimentos culturais que abordam a História, tais como feste-
jos rememorativos feitos pelo Estado ou pela mídia. Portanto, a cultura 
histórica diz respeito à memória histórica de uma comunidade. A partir 
desse critério, a formação docente, por meio da didática da História, tem 
como função investigar essa cultura histórica no contexto geral da vida 
social de um povo. A cultura histórica é, portanto, um processo objetivo 
de aprendizagem.
 Já os elementos que constituem a interioridade da aprendizagem his-
tórica são os processos mentais da consciência histórica, que, por meio 
da subjetividade humana, processam as experiências históricas, as inter-
pretações históricas e as formas de orientação de sentido do tempo para 
a vida prática dos sujeitos. Essas operações mentais (experiência, inter-
pretação, orientação e motivação) estruturam a formação da identidade 
histórica do sujeito em relação aos outros no tempo e no espaço. Esses 
procedimentos mentais da memória se sintetizam, portanto, na consciên-
cia histórica (RÜSEN, 2012, p. 122).
 Através desses critérios, a formação docente passa a tematizar a 
consciência histórica como processo de aprendizagem entendida como 
a aquisição de capacidades a partir do convívio com o passado que é 
perceptivo-empírico, interpretativo, orientador e motivacional (RÜSEN, 
2012, p. 123).
	 Mas	persiste	uma	dificuldade	para	a	constituição	do	campo	da	didá-
tica da história: não existe ainda, segundo Rüsen (2012, p. 123), uma teo-
ria plenamente desenvolvida do aprendizado histórico. Isso ocorre devido 
a	alguns	déficits	da	didática	da	História	em	relação	à	formação	docente.	
Dentre eles é possível indicar que se sabe pouco sobre a dimensão pré-
cognitiva e emocional do conhecimento histórico, pois essa dimensão é 
fundamental para a compreensão da imaginação histórica dos estudantes, 
a qual é o primeiro passo para acessar as ideias históricas desses sujeitos. 
Além disso, existem poucas investigações sobre as formas de percepção 
dos professores e estudantes em relação à experiência histórica do passa-
do, e são iniciais as pesquisas sobre o desenvolvimento ontogenético da 
consciência histórica dos estudantes e dos professores ao longo de seus 
processos de formação.
 Já no campo da formação universitária, segundo Rüsen (2012, p. 
126-127),	predomina	na	didática	da	história	um	déficit	do	 trato	 com	a	
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pesquisa empírica de longo prazo, tais como as que ocorrem na socio-
logia da educação em investigações coordenadas por Pierre Bordieu e 
François Dubet. Por causa disso, não se conseguiu penetrar e desvendar 
teoricamente o campo de seu objeto de tal maneira que as pesquisas em-
píricas pudessem reavaliar e transformar seus conceitos, e isso faz com 
que	as	metas	de	aprendizagem	histórica	fiquem	distantes	da	investigação	
empírica. Outro problema é que existem poucas tentativas consistentes de 
vincular as questões teóricas sobre o aprendizado histórico e a psicologia 
do aprendizado que vão além de intenções de investigação. Como conse-
quência dessas limitações, o estatuto disciplinar da didática da História 
vem sendo diminuído devido à fraqueza argumentativa, da parte dos his-
toriadores, relacionada ao vínculo institucional meramente residual desta 
com a ciência da História nas universidades.
 Para superar esses problemas, a função de intervenção da didática da 
História nos cursos de formação de professores nesse contexto deve ser 
criticar o entendimento dominante, nas universidades, sobre o estatuto da 
ciência da História. Com isso, deve-se combater o desconhecimento didá-
tico dos especialistas em História e desenvolver os potenciais de sentido 
específicos	da	pedagogia	no	trabalho	histórico	da	memória.	Para	isso,	é	
imprescindível superar o fosso que separa as escolas do nível superior 
da prática da cultura histórica que ocorre no interior da escola básica e 
na	sociedade	em	geral.	Para	Rüsen,	uma	concepção	filosófica	da	função	
didática da história toma a intranquilidade como uma força propulsora 
da criatividade cultural, pondo-a e mantendo-a em movimento e criando 
critérios para a transformação do existente (2012, p. 127-128).
	 Para	o	desenvolvimento	de	uma	aprendizagem	histórica	significati-
va, o critério fundamental é a estruturação da forma de pensar da narra-
tiva história, a qual é a expressão da consciência história mobilizada por 
quatro operações mentais. A operação da experiência histórica se objetiva 
nas relações de diferença entre o passado e o presente inferidos a partir 
de evidências pautadas em fontes e testemunhos históricos. A operação 
mental da interpretação histórica diz respeito aos quadros de interpreta-
ção	teóricos	que	dão	significado	às	experiências	históricas.	A	operação	da	
orientação histórica fornece o sentido de orientação no tempo entre passa-
do, presente e futuro, organizado por uma ideia histórica que estrutura as 
interpretações e as experiências históricas, tendo em vista a construção, 
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pelo sujeito, de uma identidade pautada no autoconhecimento a partir do 
outro. A motivação opera a intencionalidade ou vontade de agir por meio 
da orientação de sentido no tempo. É, portanto, uma “ética da mentalida-
de” da orientação temporal identitária voltada para o agir na vida prática 
dos sujeitos históricos (RÜSEN, 2014, p. 182-189).
 Levando em consideração as operações mentais da consciência his-
tórica, a constituição de critérios que forneçam sentido temporal à apren-
dizagem	histórica	pode	ser	verificada	a	partir	de	três	parâmetros:	a	expe-
riência, a subjetividade e a intersubjetividade.
 A aprendizagem histórica é marcada pelo crescimento das experi-
ências históricas. Nesse sentido, o passado deve ser apropriado para que 
o estudante compreenda a diferença deste em relação ao presente da sua 
vida prática. Por meio da experiência histórica, o presente se torna, por-
tanto, “histórico”. A função didática das experiências históricas abertas é, 
em sua contingência, permitir a construção de modelos de interpretação 
históricos que problematizam os lugares comuns presentes nas formas 
tradicionais e exemplares de interpretação e orientação temporais (RÜ-
SEN, 2012, p. 87, 104-105).
 O aumento da subjetividade histórica é outro parâmetro da aprendi-
zagem histórica que se dá na interação dos sujeitos com os outros. Nar-
rar é um processo comunicativo demarcado na orientação existencial no 
tempo. A subjetividade de estudantes e de professores é expandida com a 
autocompreensão temporal e acontece quando as experiências e as inter-
pretações históricas levam à autoavaliação dos sujeitos. A atitude subje-
tiva ocorre quando, pela narrativa, as histórias interiorizadas “interpelam 
diretamente os sujeitos (subjetividade forte)” por meio das experiências 
contemporâneas de sua vida prática. Esse é o princípio da liberdade, pelo 
qual os estudantes e professores produzem suas próprias orientações e 
interpretações históricas (RÜSEN, 2012, p. 87-88, 106-107).
 A expansão da intersubjetividade é o principal parâmetro para a 
aprendizagem	histórica	significativa.	Ela	diz	respeito	à	ampliação	da	ca-
pacidade de comunicar e articular memórias históricas por meio da for-
mação da identidade dos sujeitos. A intersubjetividade internaliza, nos 
estudantes e nos professores, o processo de constituição da consciência 
histórica	coletiva	da	humanidade	em	suas	próprias	biografias	em	relação	
com as dos outros no tempo e no espaço. Os princípios que regem a inter-
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subjetividade são o diálogo e a capacidade de argumentar racionalmente, 
nos quais os sujeitos argumentam por meio de suas “perspectivas e pon-
tos de vista históricos” reconhecendo como válidas as “perspectivas e os 
pontos de vista dos outros”. Com isso, a validade da identidade histórica 
do sujeito é intrínseca a sua igualdade em relação à alteridade do outro 
(RÜSEN, 2012, p. 88-89, 107-108).
 É da intersubjetividade como princípio que a categoria intercultu-
ralidade ganha sentido. A interculturalidade parte do princípio do reco-
nhecimento igualitário da diferença cultural que supera a compreensão 
etnocêntrica pautada na tolerância cedida, pelo civilizado, ao não civili-
zado.	As	lutas	pelo	reconhecimento	estão	na	base	dos	conflitos	culturais	
contemporâneos.	Contudo,	é	no	campo	desses	conflitos	que	as	chances	de	
comunicação intercultural se fazem valer, pois as “culturas se interpene-
tram, delimitam-se umas em relação às outras, combatem-se, aprendem 
umas	 das	 outras	 e	 se	modificam	 no	 relacionamento	mútuo”	 (RÜSEN,	
2014, p. 296).
 No que diz respeito à formação dos professores de História, duas pre-
missas problemáticas, predominantes nas academias ocidentais, devem 
ser enfrentadas a partir do princípio da interculturalidade: “a monadolo-
gia cultural e a lógica da formação de sentido eurocêntrica”. A primeira 
parte do princípio de que as civilizações são organizadas em códigos se-
mânticos	próprios	e	se	relacionam	superficialmente	umas	com	as	outras.	
Essa ideia é sustentada no relativismo cultural e cognitivo dos povos; de 
certa forma, é uma reação reversa às concepções etnocêntricas que não as 
supera. Já o etnocentrismo se baseia em um discurso que compreende a 
diferença	cultural	como	um	princípio	assimétrico	que	afirma	a	si	próprio	
em detrimento do outro. É a base para as concepções imperialistas e/ou 
autoritárias das relações culturais. Esses discursos acadêmicos só podem 
ser superados quando se tem como princípio o reconhecimento mútuo, 
no qual o tempo teleológico centrado na linha quadripartite eurocêntrica 
é suplantado pela reconstrução temporal policêntrica. Esta reconstrução é 
possível no momento em que os sujeitos fazem uso de um entendimento 
intercultural por meio de universais antropológicos e de valores humanis-
tas e igualitários presentes em todas as culturas humanas (RÜSEN, 2014, 
p. 295-297).
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A EXPERIêNCIA INVEsTIgATIVA NO PROCEssO dA 
FORmAÇÃO dE PROFEssOREs dE HIsTÓRIA A PARTIR 
dA INTERCuLTuRALIdAdE

 Com o objetivo de compreender como são trabalhadas as relações 
interculturais no processo de formação docente em História no Estado de 
Mato Grosso, pretendo interpretar a experiência investigativa relacionada 
à formação inicial de estudantes (do Curso de Licenciatura em História/
UFMT) na escola estadual que recebe o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (Subprojeto Pibid História - Universidade Fede-
ral de Mato Grosso, Câmpus Cuiabá).
 A partir do início de fevereiro de 2015, busquei investigar a ideia 
de interculturalidade partindo da demanda social de uma escola pública 
de ensino médio da região central de Cuiabá. Após consultas com pro-
fessores e estudantes dessa instituição escolar, foi construído o Projeto 
“Africanidade e História Africana, Afro-Brasileira e História Indígena”, 
pois	 constatei	 que	 existe	 um	 déficit	 de	 orientação	 temporal	 no	 que	 se	
refere aos debates sobre a identidade afro-brasileira, africana e indígena 
no sistema escolar mato-grossense2. Em vista disso, propus, com o apoio 
de estudantes e professores de História, que iniciássemos uma investi-
gação desse tema a partir de estudos exploratórios construídos por meio 
de critérios do campo de investigação da Educação Histórica e da Epis-
temologia da História e baseado na metodologia da pesquisa qualitativa 
(LESSARD-HÉBERT;	GOYETTE;	BOUTIN,	2005).
 No projeto que segue, propôs-se como encaminhamento que, no pri-
meiro semestre de 2015, fossem construídos instrumentos de investigação 
2	No	caso	específico	da	escola	estadual	que	está	sendo	investigada,	constatou-se	que	essa	carência	
de orientação se dava da seguinte forma: há aproximadamente dez anos, essa escola era conhecida 
pelo excesso de problemas disciplinares e sofria um assédio relevante da violência social existente 
na	região	central	da	cidade	de	Cuiabá,	devido	a	questões	ligadas	a	guerras	de	gangues	e	ao	tráfico	de	
drogas. Daquele período até o presente, o colégio passou por muitas mudanças em relação às políti-
cas pedagógicas e públicas se tornando uma das escolas de referência da cidade, inclusive formando 
estudantes	e	professores	que	fizeram	parte	das	lideranças	dos	movimentos	de	Junho	de	2013	e	pela	
implantação de ar-condicionado nas escolas públicas de todo o Estado no mesmo ano (ambos os mo-
vimentos foram vitoriosos em Mato Grosso). No entanto, essa mudança ocorreu concomitantemente 
ao processo de branqueamento e elitização social do público discente da escola, fato este reconhecido 
pelos próprios estudantes e professores como um problema e uma carência de orientação a ser enfren-
tada. Constatou-se também que a temática étnico-racial afro-brasileira, africana e indígena era pouco 
abordada nas aulas de História.
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ligados a estudos exploratórios que estavam levantando as problemáticas 
e carências de orientação temporal relativas às protonarrativas dos estu-
dantes de ensino médio referentes a temas como discriminação, racismo, 
embranquecimento e religiosidade, a partir do uso de fontes históricas 
que dialogassem com os conceitos de africanidades, história afro-brasi-
leira e indígena3. Os estudantes da escola de ensino médio produziriam 
narrativas históricas na forma de jornais, exposições, canções, histórias 
em	quadrinhos	e	filmes.	No	segundo	semestre	de	2015,	os	resultados	dos	
estudos exploratórios realizados seriam analisados à luz da leitura de tex-
tos	historiográficos	ligados	à	História	da	África,	História	Afro-Brasileira	
e História Indígena que fundamentariam a construção de novos instru-
mentos de investigação e fariam parte de um estudo piloto.
 Apresentarei as fases investigativas que já estavam em processo de 
realização e foram organizadas a partir da atuação em diferentes projetos 
de pesquisa realizados pelos estudantes de Licenciatura em História, bol-
sistas do Pibid. A divisão desses projetos de pesquisa se deu pelo tipo de 
fontes pelas quais eles optaram com o objetivo de investigar as ideias his-
tóricas protonarrativas relativas à interculturalidade dos alunos do ensino 
médio.
 O Projeto “A construção de uma nação: determinismo racial na for-
mação de uma identidade brasileira”, de autoria dos estudantes Anderson 
Pinheiro Torres, Gabriel Ferreira Borges e Adão Silvio dos Santos (2015), 
investigou se a imagem do Brasil construída no período do Reinado e Im-
pério ainda estava presente nas ideias históricas dos estudantes de ensino 
médio.	Pretendiam	verificar	 se	 nessas	 protonarrativas	dos	 estudantes	 a	
construção de um imaginário moral, civil e estético do Brasil do século 
XIX deixou rastros de questões raciais e étnicas. Como resultado, busca-
vam perceber se os jovens estudantes questionavam os vestígios da his-
tória do Brasil oitocentista que ainda se relacionavam com resquícios de 
uma herança racista.

3 Paralelamente a esse projeto, estava em realização, no primeiro semestre de 2015, um projeto in-
terdisciplinar	(História,	Ciências	Sociais	e	Filosofia)	de	leituras	de	textos	clássicos	do	pensamento	
brasileiro em que os estudantes (bolsistas do Pibid) liam, sistematizavam e problematizavam as obras 
de Caio Prado Júnior (1983), Sérgio Buarque de Holanda (1995) e Gilberto Freyre (2003), com a 
finalidade	de	discutir	algumas	ideias	relativas	a	discriminação,	racismo,	embranquecimento	e	religio-
sidade, tradadas nas obras desses intelectuais pioneiros que formaram o pensamento contemporâneo 
do que é ser brasileiro.
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 Os autores construíram um instrumento de investigação baseado 
nas pesquisas da Educação Histórica e utilizaram fontes imagéticas, tais 
como as pinturas históricas de Debret e Rugendas. Fundamentaram as 
questões desses instrumentos a partir de obras como as de Ana Maria 
Mauad (1997), que analisa a construção das imagens no Brasil do século 
XIX, e de Hilton Costa (2004; 2007), o qual pesquisa a relação entre o 
processo do abolicionismo no Brasil e a implantação e vulgarização do 
racismo	científico.	O	instrumento	de	investigação	foi	aplicado	a	uma	tur-
ma de primeiro ano do ensino médio4.	Pretendiam	que	o	resultado	final	
dessa investigação fosse a produção de narrativas na forma de exposição 
de imagens relativas ao olhar sobre o negro e o indígena no século XIX e 
suas ressonâncias na contemporaneidade da vida prática.
 Outro projeto é o “Jornal Afro e Indígena de 1970 a 2014”, de au-
toria de Jorciane Moreira de Campos, Suellen Patrícia Borges Amorim e 
Joathan Alves Viana (2015), que investiga a percepção dos estudantes de 
ensino médio referente às temáticas afro e indígena no Brasil e no ociden-
te por meio das narrativas históricas visuais ligadas às mídias populares, 
tais com as histórias em quadrinhos e os seriados. Procuraram focar em 
como as histórias em quadrinhos e seriados mobilizam ideias históricas 
nos estudantes relativas à discriminação, ao racismo, ao embranqueci-
mento e à religiosidade em relação às culturas africana e indígena. 
 O Projeto foi construído em quatro fases. A primeira foi a constru-
ção de um instrumento de investigação baseado em critérios da Educação 
Histórica (SOBANSKI et al., 2010), que apresenta a metodologia da Uni-
dade Temática Investigativa em História (FERNANDES, 2008) à luz da 
investigação das histórias em quadrinhos. Esse questionário foi aplicado 
para aproximadamente 60 estudantes de duas turmas de segundo ano do 
ensino médio 5. Os dados empíricos foram sistematizados e categorizados. 
4 A escolha de estudantes do primeiro ano de ensino médio se deu porque era uma demanda dos pro-
fessores de História e dos próprios bolsistas pibidianos, pois nos anos anteriores foram investigados 
somente alunos do terceiro ano do ensino médio. Isto ocorreu porque o tema pesquisado nos anos 
2013 e 2014, a Ditadura Militar Brasileira, no currículo do colégio, é ensinado nesta série. Como a 
pesquisa é longitudinal, são investigados aproximadamente de 25 a 30 estudantes. É importante frisar 
que todos os instrumentos de pesquisa foram debatidos e reestruturados nas reuniões do Pibid História 
UFMT, com a devida orientação do coordenador e dos professores supervisores.

5 O critério de escolha de estudantes do segundo ano do ensino médio também se deu porque em 2013 
e 2014 essa série não participou das experiências do Pibid História.



234

A partir de alguns resultados preliminares dessa sistematização, foram 
escolhidas algumas das fontes históricas a serem trabalhadas na terceira
fase. A segunda fase, diz respeito à organização dos estudantes em gru-
pos para que eles, juntamente com o professor e os pibidianos, apontem o 
tipo de produção que farão no jornal. A terceira fase se refere à investiga-
ção	das	fontes	historiográficas	referentes	às	culturas	africana	e	indígena	
e das fontes ligadas às histórias em quadrinhos e aos seriados. Já foram 
escolhidas fontes como fragmentos do seriado Todo mundo odeia o Cris, 
histórias em quadrinhos de Tintin na África e mesmo de personagens da 
Marvel, como o Pantera Negra, além dos quadrinhos produzidos por Flá-
vio	Colin	em	relação	aos	indígenas	brasileiros.	Com	o	fim	de	sistemati-
zação dos resultados empíricos do instrumento de pesquisa, está sendo 
verificado	se	outras	narrativas	visuais	serão	incluídas	para	a	investigação.	
A quarta fase diz respeito à produção dos artigos, críticas e reportagens, 
pelos estudantes, que permitirão a construção de um arquivo digital do 
jornal impresso e on-line.
	 Dois	projetos	trabalharam	com	a	especificidade	da	fonte	musical.	O	
primeiro deles, “A aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir 
do Rap e do Hip Hop brasileiros”, realizado por Evelyn Magio Rodri-
gues, Estefany Angelica Martins da Silva, Daniela Pereira e Silva e Ar-
zelide Gabriella Pagliosa Barbosa (2015), teve como objetivo observar 
a repercussão nas escolas públicas das músicas que abordassem temas 
sociais no Brasil. As diferenças sociais em nosso país sempre foram algo 
a ser discutido e, com o passar dos séculos, os indivíduos que compõem 
esta classe oprimida, isto é, o negro e o pobre, passaram a se utilizar de 
meios diferenciados para tentar expressar o sentimento de exclusão cada 
vez mais crescente na sociedade brasileira. Em vista disso, investigaram 
as ideias históricas que jovens estudantes de ensino médio de uma escola 
pública de Cuiabá têm quando ouvem músicas de RAP e HIP HOP com 
temas históricos. Durante a redação deste artigo, esse projeto estava em 
fase inicial e as autoras estavam construindo um instrumento de investi-
gação relativo ao HIP HOP baseado em uma dissertação que dialoga com 
a Educação Histórica (ROSÁRIO, 2010). Também estava sendo demar-
cado o público alvo da pesquisa.
 O outro projeto, de autoria de Victor Póvoas Jucá Corrêa Lima, Davi 
de Lima Santos e Andreison Vieira Vianna, denominado “Um estudo de 
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África pela Música, um convite ao Renascimento Cubaliwa (de Azagaia)” 
(2015), teve como objetivo investigar as ideias históricas dos estudantes 
do ensino médio a partir de músicas de RAP sobre como aparecem, na 
relação Portugal e África, as críticas sociais que perpassam as músicas de 
Moçambique. Seus autores procuraram desenvolver a percepção dos es-
tudantes do ensino médio quanto às temáticas de discriminação, racismo, 
embranquecimento e religiosidade das culturas africanas, entre outras 
temáticas ligadas músicas de rap moçambicano. Esta pesquisa também 
apresenta quatro fases de investigação. A primeira foi a construção de um 
instrumento de investigação baseado nos princípios da Educação Histó-
rica (ROSÁRIO, 2010; CHAVES, 2006; AZAMBUJA, 2013), buscando 
pesquisar as ideias históricas que os jovens têm quando ouvem canções 
populares. Esse instrumento de investigação foi aplicado a um universo 
de aproximadamente 120 alunos do primeiro ano do ensino médio, de 
modo que os dados empíricos ainda estão em fase de sistematização e 
categorização 6. A segunda fase diz respeito à organização dos estudantes 
em grupos para a construção de tipos de narrativas históricas musicais. 
Na terceira fase da investigação, será realizada uma pesquisa sobre as 
fontes musicais que surgiram a partir da tradição da música falada, tendo 
como referência a obra de Edward P. Thompson (2005), que aborda as 
tradições musicais populares. A quarta fase de investigação dirá respeito 
à produção, por parte dos estudantes, de narrativa de canções dentro da 
tradição falada e de narrativas críticas que analisarão essas fontes.
	 Por	fim,	o	Projeto	“O	filme	como	aprendizagem	das	africanidades	
para alunos do Ensino Médio”, de autoria de Mariana Mendonça Macikio 
e	Pedro	Henrique	Bertolini	(2015),	investigou,	através	de	filmes,	as	ideias	
históricas que os jovens estudantes de ensino médio têm sobre os afro
-brasileiros. Para isso, os autores construíram um instrumento de inves-
tigação baseado numa pesquisa sobre a investigação das ideias de alunos 
de	escolas	públicas	quando	veem	filmes	históricos	dentro	dos	critérios	da	
Educação Histórica (SOUZA, 2014). O público-alvo desta pesquisa está 
sendo	definido	para	que	ocorra	em	breve	a	aplicação	do	instrumento	de	
6 Um fenômeno didático interessante ocorreu nessa fase da investigação. Quando os estudantes de 
ensino	médio	ouviram	a	canção	moçambicana	tiveram	dificuldades	em	entender	o	português	de	Mo-
çambique.	Para	superar	esse	problema	os	bolsistas	investigadores	fizeram	um	trabalho	de	sensibili-
zação a partir dos valores interculturais moçambicanos e brasileiros para que os estudantes pudessem 
compreender e apreciar essa fonte.
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investigação. Após a sistematização e categorização dos dados empíricos 
serão	construídos	grupos	focais	(GATTI,	2012)	para	que	os	filmes	sejam	
debatidos	 entre	 os	 estudantes.	Um	dos	 filmes	 selecionados	 é	Besouro,	
mas ainda está em discussão a incorporação de outras narrativas fílmicas.
 Segundo os autores, o Projeto tem como norte a orientação para uma 
formulação	crítica	e	social	–	entre	orientadores,	professores	e	alunos	–	so-
bre como vêm sendo tratadas as questões que envolvem o povo negro na 
sociedade brasileira a partir do confronto de narrativas históricas visuais, 
tais	como	os	filmes.	Para	que	isso	ocorra,	atividades,	debates	e	análises	
serão	desenvolvidos	a	fim	de	verificar	se	os	estudantes	produzem	narrati-
vas fílmicas em relação ao olhar sobre os negros no Brasil. Outro resulta-
do	será	a	produção	de	filmes	históricos,	pelos	estudantes,	sobre	a	temática	
afro-brasileira, “gravados” a partir de seus celulares.
	 Com	estratégias	didáticas	diversificadas,	esses	projetos	investigati-
vos relacionados à Africanidade, à História africana, afro-brasileira e à 
História indígena pretendem construir, dentro dos critérios de uma didá-
tica da História pautada nos princípios da experiência histórica, da subje-
tividade e da intersubjetividade uma formação de professores de História 
que busque encontrar caminhos para a construção de uma compreensão 
histórica intercultural na formação da identidade dos estudantes de ensino 
médio em Mato Grosso.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Considerando que as experiências investigativas explicitadas bus-
cam seguir como critério os princípios de uma cognição histórica situada 
na epistemologia da História e na teoria da consciência histórica (SCH-
MIDT, 2009; RÜSEN, 2012; 2014) que demarcam parâmetros para a 
construção da interculturalidade nos processos de formação docente em 
História,	aponto	a	título	de	conclusão	algumas	breves	reflexões	sobre	esse	
tema.
 Ainda não é possível apresentar algum resultado sólido sobre in-
vestigações realizadas pelos estudantes pibidianos de História no Mato 
Grosso. Mas uma constatação já é possível: tanto os pibidianos (alunos 
e professores supervisores) quantos os estudantes das escolas de ensino 
médio envolvidos neste projeto perceberam que a multiplicidade das ex-
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periências do passado pode ser internalizada por meio dos testemunhos 
fornecidos pelas evidências construídas a partir de fontes como histórias 
em	quadrinhos,	seriados,	filmes,	músicas	que	dizem	respeito	aos	(MAR-
TINS, 2008) sujeitos envolvidos. Portanto, perceberam que a operação da 
experiência histórica mobiliza o autoconhecimento que constitui a identi-
dade histórica dos jovens.
	 Uma	das	grandes	dificuldades	a	serem	enfrentadas	no	que	diz	respei-
to à formação docente em História no Brasil é a uma visão relativa à dico-
tomia entre a produção acadêmica e a escolar. Partindo das investigações 
baseadas na Educação Histórica, esse problema remete a uma distorção 
de foco, pois epistemologicamente a diferença entre as ideias históricas 
dos estudantes e dos historiadores é apenas em grau de complexidade e 
não pertence à natureza do conhecimento histórico. As diferentes estraté-
gias didáticas e de investigação histórica usadas nas escolas e nas acade-
mias não invalidam a identidade epistemológica da consciência histórica 
dos sujeitos.
 Essas estratégias expressam, sim, as diferentes formas de abordagem 
em relação à multiperspectividade das experiências históricas, a contro-
vérsia das interpretações e a pluralidade de formas de orientação de senti-
do no tempo que constituem as relações intersubjetivas e interculturais no 
processo de formação histórica da humanidade, à qual a iniciação docente 
está intimamente ligada. Isto ocorre porque todo professor de História é 
um professor historiador. E isso vale para o processo de formação docen-
te. Essa consciência possibilita, sim, a construção de critérios humanistas 
e intersubjetivos que forneçam princípios para a formação de uma identi-
dade histórica baseada na interculturalidade, ou seja, no reconhecimento 
mútuo das diferenças regidas por uma alteridade igualitária. 
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RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA 
FORmAÇÃO dE PROFEssOREs dE 

HIsTÓRIA: um EXEmPLO COm 
HIsTÓRIA LOCAL PARA O 

ENsINO médIO

Márcia Elisa Teté Ramos

INTROduÇÃO

	 Neste	texto,	procuro	sintetizar	as	práticas	e	as	reflexões	fundamen-
tadoras	do	Programa	 Institucional	 de	Bolsa	 de	 Iniciação	 à	Docência	–	
Pibid de História (Ensino Médio) na Universidade Estadual de Londrina 
(UEL)1. O subprojeto de História para o Ensino Médio que coordenei 
iniciou-se em agosto de 2012 e foi até 2014, contava com 24 alunos (pibi-
dianos) e três supervisores2. O objetivo era de priorizar a História Local. 
Embora seja uma temática geralmente tratada nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, entendi que a história da cidade propiciaria um “laborató-
rio” mais próximo do aluno do Ensino Médio para a construção do apren-
dizado histórico.
	 A	seguir,	faço	uma	breve	descrição	do	subprojeto	História	–	Ensino	
Médio, de quando o coordenei. Descrevo suas etapas e objetivos consi-
derando	uma	aproximação	incipiente	entre	a	aula-oficina	de	Isabel	Barca	
1	O	subprojeto	de	História	já	existia	desde	agosto	de	2011,	referente	à	História	–	Ensino	Fundamental,	
então coordenado pela Profª. Drª Marlene Cainelli. Em 2016, havia três subprojetos coordenados por 
esta e pelos professores doutores Marco Antônio Neves Soares e Márcio Santos de Santana.

2 Os alunos do Pibid deste subprojeto são: Ângelo Otávio Garcia Rechi. Bruna Vidal, Daniel Carva-
lhal; Diego Barbosa Alves de Oliveira, Felipe Melo de Carvalho, Fernando Cavalcanti de Oliveira, 
Gregory Humai de Toledo, Guilherme Luis Pampu, Isabela Veglieri Pereira, Jackeline Bergamo Xa-
vier , Kauana Cândido Romeiro, Larissa Salgado Chicareli, Marco Antonio Pupo Coelho, Maria de 
Fátima Fernandes Ferreira, Matheus Gomes Fávaro, Nara Kisser Peretti, Priscila Estevo de Oliveira, 
Rafael Fogaça, Raquel Luithardt Speglic, Renata Oliveira Passone da Silva, Vania de Lima, Victoria 
Vizintim	Galves	e	Yohan	Ise	Leon.	Com	a	supervisão	de	Sandra	Regina	Denipoti,	Roberto	César	de	
Andrade e Lusanira Feitosa Viana Moreno.
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e	a	matriz	disciplinar	de	Jörn	Rüsen,	visando	relacionar	teoria	e	prática,	
pesquisa e ensino na formação do professor de história.

PLANEJAmENTO dAs AuLAs-OFICINA JuNTO AOs 
ALuNOs dO PIbId

 Na minha perspectiva, primeiramente os alunos do Pibid precisavam 
entender	os	procedimentos	da	pesquisa	histórica,	para	depois	refletir	so-
bre	como	construir	ações	voltadas	para	a	aula-oficina	em	sala	de	aula.
 A primeira etapa foi uma visita ao Museu Histórico de Londrina 
Padre Carlos Weiss (MHL)3 de todos os futuros professores de História 
ligados	ao	Subprojeto	Pibid	História	–	Ensino	Médio.	O	objetivo	era	fo-
mentar uma crítica à exposição museal permanente, considerando os seus 
prós e contras. Esse museu propõe narrar a história de Londrina4, cidade 
relativamente	jovem	–	81	anos	–,	considerando	desde	o	período	anterior	
à colonização quando os indígenas Kaingáng, Guarani e Xetá aqui habi-
tavam, até a contemporaneidade, com as primeiras indústrias (em espe-
cial, do café) que se estabeleceram na região. Sua exposição permanente 
comporta cenários como: “venda”, “cozinha”, “indústria”, “imprensa” 
(jornal), “alfaiataria” etc. Tais cenários procuram reproduzir o ambiente 
do passado, tentando criar uma empatia no público, o que de fato acon-
teceu. Discutimos in loco a exposição como indutora de uma concepção 
evolutiva	da	história,	pautada	na	 ideia	de	progresso	e	de	edificação	de	
personagens (o chamado “pioneiro”), mas também a potencialidade que 
o Museu apresenta para o trabalho didático-pedagógico.
	 Vale	ressaltar	que	“o	papel	social	dos	museus	é	definido,	na	atua-
lidade, por sua função educativa” e que “visitar museus é um exercício
de cidadania, pois possibilita o contato com temas relativos à natureza, 
sociedade, política, artes, religião”, bem como “leva a conhecer espaços 
e tempos, próximos e distantes, estranhos e familiares” (ABUD; SILVA; 
3 O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss foi inaugurado no dia 18 de setembro de 1970, 
na	antiga	Faculdade	de	Filosofia,	Ciências	e	Letras	de	Londrina.	A	partir	de	1974,	o	museu	é	anexado	
à UEL como órgão suplementar, estando vinculado ao Centro de Letras e Ciências Humanas dessa 
universidade. Em 10 de dezembro de 1986, o museu passa a ocupar o prédio que antes pertencia à 
segunda estação ferroviária de Londrina.

4 Cidade localizada no norte do Paraná e conta com aproximadamente 600 mil habitantes.
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ALVES, 2010, p. 127). Contudo, há que se problematizar as narrativas 
museais: “o museu deve ser um laboratório, um centro de pesquisas vol-
tado para a discussão e análise de problemas históricos com base nos ob-
jetos de seu acervo” (ABUD; SILVA; ALVES, 2010, p. 137). Embora o 
Museu Histórico de Londrina mobilize uma só narrativa, a dos chamados 
“pioneiros”, há que se averiguar se permite “contra-usos”, reelaborações, 
transgressões, assim como outras narrativas históricas da cidade, ou seja, 
uma	crítica	em	relação	à	sua	narrativa	“oficial”	(MIRANDA,	BLANCH,	
2013, p. 85).
 No mesmo momento em que se problematizou a exposição per-
manente do MHL, havia uma exposição temporária intitulada “Cuidar, 
Curar,	Lembrar	–	A	memória	da	Saúde	em	Londrina”	(abril	de	2012	a	
agosto de 2012), cujo objetivo seria de mostrar a prática de atendimento 
à Saúde nas décadas de 30, 40 e 50 do século passado. Diante das bio-
grafias	dos	primeiros	médicos	em	Londrina,	levantou-se	a	problemática	
dos personagens pouco reconhecidos na história da cidade. Assim, dividi 
os 24 alunos do Pibid em três equipes de oito integrantes, e cada equipe 
ficou	responsável	por	pesquisar	personagens	que	constavam	na	exposi-
ção temporária, por terem sido ligados à saúde de Londrina no início da 
colonização e por representarem: 1) a história do negro; 2) a história da 
mulher e a 3) história “manipulada”. 
 Os alunos do Pibid pesquisaram sobre os personagens selecionados 
e	mediante	um	 levantamento	bibliográfico	 (que	se	mostrou	 frágil,	pois	
estes	personagens	não	foram	muito	estudados,	mesmo	na	historiografia),	
entrevistas do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica 
(CDPH), do acervo do Museu Histórico de Londrina, entrevista com o 
filho	de	um	dos	personagens	(Dr.	José	Alberto	Correia	da	Silva,	filho	ado-
tivo	de	Dr.	Justiniano	Clímaco	da	Silva)	construímos	os	seguintes	perfis:
 Dr. Justiniano Clímaco da Silva (vulgo Dr. Preto): nasceu no dia 
8	de	janeiro	de	1908,	na	cidade	de	Santo	Amaro	da	Purificação,	Estado	
da Bahia. Foi um dos primeiros médicos a chegar a Londrina, em 1938. 
Tornou-se especialista no combate às doenças infectocontagiosas, como 
a malária e a febre amarela. Foi o primeiro médico negro da cidade, onde 
clinicou por mais de 50 anos, atendendo mais de 30 mil pacientes, sobre-
tudo da população pobre (SILVA; PANTA, 2010, p. 11). Filho de Justino 
de Matos da Silva, carpinteiro, e de Anastácia da Anunciação, trabalha-
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dora doméstica, neto de escravos, foi atraído pelas propagandas da Com-
panhia de Terras Norte do Paraná e quando chegou a Londrina a cidade 
tinha cerca de 10 mil habitantes. Em casos mais graves, ele transportava 
seus pacientes em seu Ford até Curitiba. Foi professor do Ginásio Lon-
drinense, onde lecionou as disciplinas de Latim e Matemática. Participou 
ativamente da campanha para a construção da Santa Casa, foi sócio-fun-
dador	da	Associação	Médica	de	Londrina	e	teve	influência	na	criação	da	
Sociedade Médica de Maringá, fundada em 1949, além de ter lutado pela 
construção do Hospital Universitário. Em 1947, foi eleito deputado esta-
dual constituinte pelo Partido Social Democrático do presidente Eurico 
Gaspar Dutra, como o quinto mais votado do Paraná e o primeiro eleito 
por	Londrina.	Teve	mais	de	100	afilhados	de	batismo	e	casamento,	não	
se	casou	e	adotou	um	filho,	hoje	cardiologista	em	Londrina,	Dr.	José	Al-
berto Correia da Silva. Estudou Grego, Latim, Alemão e Francês desde o 
seminário.	Conhecia	escritores	e	poetas	antigos	e	lia	sobre	filosofia	antiga	
e contemporânea. Recitava poetas gregos, Padre Antônio Vieira, Camões, 
assim como autores e poetas brasileiros. O Dr. Clímaco morreu no dia 27 
de agosto de 2000, aos 92 anos de idade.
 Drª. Severina Alho: são as mesmas intenções que moveram a pesqui-
sa sobre Drª. Severina, lembrando que, no começo do século passado, a 
mulher não tinha espaço de atuação pública não apenas na cidade de Lon-
drina. Atualmente, também a história desta mulher costuma ser “silencia-
da”	na	historiografia	e	nas	narrativas	históricas	circulantes.	A	pesquisa	de	
José Miguel Arias Neto demandou a entrevista com tal personagem, con-
tudo, não era o foco desse historiador a presença feminina na formação 
da cidade. Entretanto, a entrevista que realizou com a Drª. Severina em 
1990 embasa a pesquisa dos pibidianos. Nasceu em Avaré (SP) no dia 27 
de março de 1916. Formou-se em Odontologia pela Escola de Farmácia 
e Odontologia, que depois viria a se tornar a Universidade de São Paulo, 
apenas aos 16 anos mediante uma ordem judicial. Chegou a Londrina em 
1934, aos 18 anos, e quatro anos depois se casou com Joaquim Lopes. Drª. 
Severina foi a primeira dentista de Londrina, dirigia um Jeep para atender 
seus pacientes enfrentando estradas de terra. Em entrevista concedida a 
José Miguel Arias Neto, lembra-se de seu amigo Dr. Gabriel Martins, que 
chama carinhosamente de “Bié”. Em geral, as narrativas históricas sobre 
História Local, presentes em várias esferas sociais, inclusive a midiáti-
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ca, trata a mulher de modo secundarizado e/ou complementar, não como 
“pioneira”, mas como “mulher de pioneiro”. Drª Severina pode ser consi-
derada como uma mulher integrante da “elite” londrinense, mas, mesmo 
assim, seu nome não é considerado da mesma forma que quando se exalta 
a	figura	masculina.	Os	jornais	da	cidade	apenas	inseriram	pequenas	notas	
sobre seu falecimento, aos 96 anos, em dezembro de 2012 (momento em 
que realizávamos a pesquisa).
 Dr. Gabriel Martins (Dr. Bié): viveu e estudou na cidade histórica 
de Castro até que atingiu a idade adulta, quando se mudou para a capital 
e cursou faculdade para realizar o sonho de se formar médico. Após ser 
diplomado, foi convidado por Sir Willie Davids para assumir o posto de 
Inspetor de Higiene em Londrina, cargo em que permaneceu até sua mor-
te em 28 de abril de 1943. É reconhecido como “pioneiro” em Londrina, 
por sua direção e dedicação ao “hospitalzinho” que atendia a população 
carente da época. Morreu ainda jovem (com apenas 34 anos) e soltei-
ro, apenas poucas horas após a festa de seu 34º aniversário. Embora sua 
morte tenha sido registrada no seu atestado de óbito pelo amigo Dr. Preto 
como decorrente de problemas cardíacos (uma metáfora?), um mistério 
ainda ronda seu falecimento e intriga os historiadores da cidade de Lon-
drina, devido ao fato de alguns terem relatado, que o vulgo Dr. Bié teria 
cometido suicídio, por uma decepção amorosa, o que, para a época, seria 
uma vergonha para a família e para a sociedade. Também “destoava” do 
que se esperava de um homem importante, médico, pois gostava de tomar 
banho no rio (PEDRIALI, 2012). Este personagem poderia corresponder 
à identidade mestra do “pioneiro”: homem branco, pertencente à classe 
média, com status. Porém, o fato de que sua história tenha sido “manipu-
lada”	nos	interessa.	Os	jornais	da	época,	a	historiografia,	exaltam	Dr.	Bié	
como grande “pioneiro”. Existe uma praça em seu nome, bem como uma 
escola. Contudo, a cidade, ao tratá-lo como herói, procura não enfrentar o 
seu provável suicídio. Na maioria das religiões baseadas no cristianismo, 
o suicídio é considerado um pecado, baseado principalmente em escritos 
de	influentes	pensadores	da	Idade	Média,	como	Santo	Agostinho	e	São	
Tomás de Aquino.
	 Para	 dar	 conta	 de	 tal	 temática,	 além	 do	 levantamento	 biográfico,	
houve o estudo de pesquisas sobre “História Local”, destacando a região 
norte-paranaense em que se insere a cidade de Londrina; “ensino e apren-
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dizado histórico”, destacando o texto de Isabel Barca (2004), intitulado 
“Aula	Oficina:	do	Projeto	à	Avaliação;	Educação	Histórica”	para	que	pu-
déssemos entender como se investiga o aprendizado histórico, conside-
rando a epistemologia da história e “textos teóricos” relacionados à pers-
pectiva de Rüsen. 

AuLA-OFICINA JuNTO AOs ALuNOs dO ENsINO médIO

 A equipe do Pibid pensou a prática didático-pedagógica em sala de 
aula conforme um modelo de aula cunhado por Isabel Barca, que, em 
síntese, seria a aula orientada segundo o princípio investigativo da his-
tória. Desta forma, retomamos a matriz disciplinar de Rüsen na busca de 
aproximação	com	a	proposta	da	aula-oficina.	Como	a	leitura	aprofundada	
de	“Razão	Histórica”,	de	Jörn	Rüsen,	demandaria	uma	disponibilidade	de	
tempo que não tínhamos, acrescentamos em nosso estudo preliminar, em 
especial,	a	obra	“A	teoria	da	história	de	Jörn	Rüsen:	uma	introdução”,	de	
Arthur Assis. Este autor nos interessou por reconhecer que Rüsen contri-
buiu para a teoria da história quando entendeu que não apenas o conheci-
mento histórico acadêmico, mas todo tipo de pensamento histórico, cons-
titui sentido sobre a experiência no tempo (ASSIS, 2010, p. 14). Por isso 
mesmo tomamos a matriz disciplinar rüseniana para falar de aprendizado 
histórico.
 Adotamos a matriz disciplinar da história considerando que, para 
Rüsen (2001, p. 35), 

a ciência da História e a vida prática são relacionadas conforme a constituição de 
cinco fatores ou princípios: carências de orientação, perspectivas orientadoras da 
experiência do passado, métodos de pesquisa empírica, formas de apresentação e 
funções de orientação (RÜSEN, 2001, p. 35) 

que formam uma “cadeia independente” (ASSIS, 2010, p. 14). Rüsen 
entende que esta matriz é um “sistema dinâmico”, em que um princípio 
leva ao outro, “até que no quinto, volta-se ao primeiro” (RÜSEN, 2001, 
p. 35). Dito de outra maneira: parte-se da vida prática, dos problemas do 
cotidiano, e “volta-se” a esta vida prática, porém com um conhecimento 
mais elaborado, crítico e transformador.
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 1) Interesses (carências de orientação): O ponto de partida são os 
interesses	configurados	na	vida	prática	para	que	haja	a	produção	do	co-
nhecimento histórico, seja este especializado ou não. Em outras palavras, 
o estudo do passado parte das carências de orientações, das problemáti-
cas que se apresentam no presente e/ou no cotidiano e estas necessidades 
orientam a vida na estrutura do tempo (RÜSEN, 2010, p. 25). Os sujei-
tos	recorrem	ao	passado	para	não	se	perderem	diante	do	fluxo	do	tempo,	
como forma de atribuir sentido às suas experiências e projetar um futuro 
(RÜSEN, 2001, p. 55). Assim, o conhecimento histórico é “uma consti-
tuição do sentido da experiência do tempo, pois orienta a determinação 
de sentido no mundo e a auto-interpretação do homem e de seu mundo” 
(RÜSEN, 2001, p. 59). 
 Já tínhamos o tema e a problemática histórica em relação à cidade de 
Londrina: determinados sujeitos são pouco reconhecidos nas narrativas 
históricas,	enquanto	outros,	como	os	chamados	“pioneiros”,	são	edifica-
dos	como	heróis.	Porém,	era	necessário	verificar	se	para	os	estudantes	do	
Ensino	Médio	esta	problemática	se	confirmava.	Para	isso,	foi	realizada	
uma pesquisa sobre o conhecimento prévio dos estudantes.
 Os pibidianos elaboraram um instrumento de conhecimento prévio 
e aplicaram nas escolas, questionando o que os alunos de Ensino Médio 
sabiam sobre História Local, sobre o papel da mulher e do negro na co-
lonização/formação da cidade, como entendiam o processo de escrita da 
história. Estes dados coletados serviram para uma tabulação (expressa 
por	meio	de	gráficos	e	Tabelas),	possibilitando	uma	categorização	para	
posterior análise. Este questionário também implicou perguntas de base 
socioculturais	 relativas	à	 idade,	 série,	 sexo,	estado	civil,	número	de	fi-
lhos, renda familiar, trabalho, salário, etnia. Interessou, também, conhe-
cer os alunos, no que diz respeito aos elementos mais relacionados ao seu 
universo cultural, como: se tem acesso à Internet, o que costuma acessar, 
quantas	horas	semanais	em	média	usa	a	Internet,	quais	as	músicas	e	os	fil-
mes/livros/programas de TV prediletos, e quais objetos costuma comprar.
 São importantes para a articulação entre teoria/pesquisa e/ou prática/
ensino as protonarrativas, ou protoconhecimentos dos sujeitos escolares, 
isto é, os conhecimentos ou saberes prévios, ou tácitos. Segundo Kátia 
Abud, as representações dos alunos (os conhecimentos espontâneos) são 
marcos	a	partir	dos	quais	os	alunos	darão	significado	aos	conteúdos	his-
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tóricos escolares e, se considerados, podem servir de mote para a constru-
ção de conhecimentos históricos mais elaborados na aprendizagem for-
mal (ABUD, 2005, p. 312).
	 O	resultado	desta	pesquisa	confirmou	nossa	hipótese:	os	estudantes	
de Ensino Médio5 nunca ouviram falar dos negros e mulheres quando se 
trata	da	história	da	cidade.	Também	tiveram	dificuldade	em	responder	so-
bre como se escreve a história, tendendo a relacionar o uso do documento 
histórico como “prova” da verdade histórica. Através de uma questão que 
procurava induzir a uma “história hipotética” 6	–	Se	você	chegasse	a	Lon-
drina	em	1930,	o	que	encontraria?	–,	algumas	respostas	demonstravam	
que o estudante associava o período de ocupação/colonização de Londri-
na com os grandes feitos dos “pioneiros”.
	 Estes	saberes	prévios	não	podem	ser	entendidos	como	deficitários	
porque são jovens estudantes, em razão de integrar o rol de represen-
tações	sociais	que	circulam	na	cidade.	No	final	da	década	de	1950,	na	
comemoração do Jubileu de Prata de Londrina com homenagens e produ-
ção de um álbum da cidade, se consolida a história da cidade através de 
seus “mitos fundadores”, considerando “pioneiro” aquele que, primeiro, 
desbravou	as	matas,	fundou	a	cidade,	depois,	destaca-se	a	figura	do	fa-
zendeiro, produtor de café, como uma espécie de “bandeirante moderno” 
(ARIAS NETO, 1998). A concepção de “pioneiro” já carrega a noção 
de	“vazio	demográfico”,	de	uma	 terra	vazia,	desabitada	ou	devoluta,	o	
que	permeia	as	propagandas	da	colonizadora	e	mesmo	a	historiografia	
(MOTA, 1994; TOMAZI, 1999).
 O pioneiro seria o homem desbravador de sertões, o “recém-che-
gado”, o primeiro a chegar. Mas o pioneiro também é aquele que “veio 
para	ficar”,	que	dá	“início	ao	progresso”;	 são	“os	homens	que	vêm	na	
frente, descobrindo e destruindo obstáculos e preparando o caminho para 

5 Responderam esta pesquisa: 34 alunos de 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública central 
(Escola A) e 72 alunos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio de outra escola pública, também central, 
sendo esta última um órgão complementar da UEL.

6	A	técnica	da	“história	hipotética”	foi	influenciada	pelo	trabalho	de	Dayana	de	Souza	(2012).	O	aluno	
utilizaria a imaginação histórica que, traduzindo, seria levantar hipóteses sobre o que aconteceu em 
Londrina em determinada época e com determinados sujeitos situados historicamente; para isso, re-
correria	à	sua	memória.	A	“interpolação”	parte	das	fontes	–	aqui,	nossos	alunos	partem	do	que	sabem/
lembram	sobre	a	história	de	Londrina	–	e,	assim,	os	alunos	constroem	uma	história	provável	segundo	
seus conhecimentos e/ou associações, preenchendo as lacunas através de sua imaginação/memória.
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a implantação da civilização” (ZORTÉIA, 1975, p. 52-54). Esse “pio-
neiro” tem uma identidade mestra: é homem, branco (europeu), cristão e 
proprietário. Nesta perspectiva, são excluídos da história os indígenas e 
outros, como caboclos e posseiros que aqui já habitavam, mulheres, ne-
gros, outros migrantes nacionais, como os “nordestinos” que vieram mais 
tarde.
 2) Teorias (ideias): são ideias orientadoras do sentido do passado 
e não estão descoladas, também, da vida prática (RÜSEN, 2001, p. 31). 
São os critérios de sentido, e são tais critérios que constituem a funda-
mentação teórica: 

Elas constituem, assim, as perspectivas gerais nas quais o passado aparece como 
história. Elas formam modelos de interpretação para os quais as experiências da 
evolução temporal do homem e de seu mundo são transpostas e nos quais são in-
tegradas (RÜSEN, 2001, p. 32).

 De posse dos resultados da pesquisa sobre o conhecimento prévio, 
bem como do estudo sobre a História Local, em especial, da cidade de 
Londrina, procuramos marcar alguns pontos essenciais para desenvolver 
a	proposta	de	aula-oficina	de	Isabel	Barca.
 O grupo (coordenadora, supervisores e alunos do Pibid) entendeu 
que o componente cognitivo da empatia seria interessante para a cons-
trução do conhecimento histórico, já que se refere à capacidade de com-
preender os sentimentos, perspectivas, noções, ideias de outra pessoa em 
outro lugar e/ou temporalidade. Peter Lee diz que poderíamos substituir a 
palavra “empatia” por “compreensão”. Mais precisamente: “compreensão 
histórica”, que não é um sentimento, “embora envolva o reconhecimento 
de que as pessoas possuem sentimentos” (LEE, 2003, p. 20). Porém, mais 
do que se colocar no lugar do Outro, com a empatia,

a nossa compreensão histórica vem da forma como sabemos como é que as pes-
soas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, sabendo que sentiram os sen-
timentos apropriados àquela situação, sem nós próprios as sentirmos (LEE, 2003, 
p 21). 

 Esse autor entende que a empatia histórica seria a capacidade de os 
alunos reconstruírem os objetivos, os valores, as crenças do Outro, acei-
tando que estes podem ser diferentes dos seus.
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	 Também	recorremos	ao	estudo	do	que	seria	uma	“biografia”,	pois	a	
principal (mas não única) proposta era a de entender a vida de três per-
sonagens.	As	biografias	não	são	consideradas	válidas	apenas	levando-se	
em conta o aspecto individual. Tomá-las como relatos de vidas virtuo-
sas, apresentando personalidades célebres como exemplo, seria recair na 
mesma	lógica	de	edificação	do	“pioneiro”	ou	do	herói.	A	lógica	do	herói	
implica seu contraponto, o vilão, e não era de nosso interesse colocar os 
sujeitos “silenciados” da história como heróis e os comumente chama-
dos de “pioneiros”, por terem seus nomes ligados à “elite”, como vilões. 
Uma	biografia	 remete	à	“reconstituição	do	contexto	histórico	e	social”	
(LEVI, 2006, p. 176), à medida que o sujeito pensa, age, vive, conforme 
outros sujeitos de sua época, conforme sua classe, gênero, geração, reli-
gião,	etnia	etc.	Portanto,	o	contexto	histórico	“justifica”	o	modo	de	ser	
de um indivíduo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que um indivíduo 
“concentra todas as características de um grupo” (LEVI, 2006, p. 175), 
deve-se ter em vista que, se existe uma “visão de mundo” própria de uma 
época, não existe homogeneidade. Antes, existe diversidade na unidade, 
o que condiz com a escolha destes três personagens, que então apresenta-
vam determinadas singularidades. 
 3) Métodos: são as regras da construção do pensamento histórico, 
da pesquisa empírica: “Os métodos de pesquisa empírica consistem no 
exercício de investigação da experiência concreta do passado. É esse pro-
cesso de efetivação metódica que constitui o que se entende como histó-
ria	enquanto	especialidade	científica”	(SILVA,	2011,	p.	28).	Para	Rüsen,	
as	histórias	só	se	tornam	científicas,	se	“obedecem	às	regras	da	pesquisa	
histórica. Essas regras submetem o pensamento histórico à obrigação de 
tornar o conteúdo empírico das histórias controlável, ampliável e garantí-
vel pela experiência”; assim, a História como ciência “produz, com essa 
metodização da relação com a experiência, um progresso constante do 
conhecimento” (RÜSEN, 2001, p. 108).
	 Considerar	 a	biografia	dos	 três	personagens	de	 forma	que	o	 estu-
dante de Ensino Médio conseguisse contextualizá-los para que os enten-
dessem como sujeitos de uma época e lugar requeria a construção do co-
nhecimento próprio da história (literacia histórica). Literacia histórica é o 
termo	referente	à	construção	de	um	modo	específico	de	“ler”	o	mundo	em	
acordo com a ótica da história. Seria um letramento próprio da história, 



251

um raciocínio histórico e que, por isso mesmo, parte de procedimentos 
relativos	à	história	(LEE,	2006).	Por	isso	a	aproximação	da	aula-oficina	
com a matriz rüseniana: para dar condições de o aluno do Ensino Mé-
dio desenvolver a capacidade de entender o mundo e a si mesmo pelo 
pensamento histórico. Para tal, seria necessário selecionar a metodologia 
adequada e concluímos que algumas fontes históricas poderiam ser ex-
ploradas em sala de aula.
 Para Peter Lee, a literacia histórica demanda um “compromisso de 
indagação”	com	as	“marcas	de	identificação”	da	história	como	“passado”,	
“acontecimento”, “evento”, “causa”, “mudança” etc., “o que requer um 
conceito de evidência” (LEE, 2006, p. 136). Assim, o uso escolar do do-
cumento histórico também é uma metodologia didático-pedagógica im-
portante, porque atada à investigação histórica: “os documentos não serão 
tratados	como	fim	em	si	mesmos,	mas	deverão	responder	às	indagações	
e às problematizações de alunos e professores” (SCHMIDT; CAINELLI, 
2009, p. 117). A utilização da fonte documental remete ao fundamento do 
método histórico, aos processos necessários à construção do conhecimen-
to histórico, seja pelos historiadores, seja pelos professores e alunos em 
sala de aula: “É preciso construir juntamente com a criança os meios para 
que	ela	entenda	os	procedimentos	da	construção	historiográfica	e	como	
o historiador analisa os vestígios nos documentos para escrever história” 
(CAINELLI; TUMA, 2009, p. 212).
 A análise crítica de fontes em sala de aula produz a capacidade de 
análise para os materiais culturais com os quais o sujeito se depara no co-
tidiano,	o	que	significa	dizer	que	a	literacia	histórica	tende	a	ultrapassar	
os muros da escola, adquirindo propósito e/ou sentido para a vida prática. 
Este	seria	o	princípio	fundamentador	da	aula-oficina.	
	 Houve	um	conjunto	de	aulas-oficinas	que	foram	implementadas	nas	
duas	 escolas.	Em	cada	oficina,	 optou-se	 por	 fontes	 diferentes,	 não	ne-
cessariamente	ligadas	à	biografia	dos	três	personagens,	mas	às	temáticas	
(mulher, negro e escrita da história) que destacamos a seguir:
	 •	Trechos	 da	 entrevista	 de	 Severina	Alho,	 concedida	 ao	 Prof.	Dr.	
José Miguel Arias Neto (acervo do CDPH); 
	 •	Propagandas	para	venda	de	lotes	da	Companhia	de	Terras	Norte	do	
Paraná;
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	 •	Trechos	da	pesquisa	sobre	Justiniano	Clímaco	da	Silva7, realizada 
por Maria Nilza da Silva e Mariana Panta, intitulada “O Doutor Preto, 
Justiniano Clímaco da Silva: a presença negra pioneira em Londrina” 
(2010)8; 
	 •	Reportagem	que	fala	do	programa	“Mais	Médicos”	e	destaca	a	atu-
ação de “Dr. Preto”9;
	 •	Trechos	da	entrevista	concedida	pelo	filho	adotivo	de	“Dr.	Preto”10; 
	 •	Jornais	que	divulgavam	a	morte	de	Gabriel	Martins	como	sendo	
relacionado a problemas de coração; 
	 •	 Publicação	 do	Museu	Histórico	 de	 Londrina	 sobre	 a	 exposição	
“Cuidar,	curar,	lembrar	–	memória	da	saúde	em	Londrina”	11; 
	 •	Jogos	eletrônicos,	filmes	(em	especial,	Histórias	Cruzadas)	e	nove-
las (como Escrava Isaura) que tratam do negro na sociedade;
	 •	Exposição	museal	do	Museu	Histórico	de	Londrina	12 

 4) Formas: são as formas de apresentação do discurso histórico, a 
narrativa histórica como o resultado da pesquisa histórica (ASSIS, 2010, 
p.	16),	não	apenas	a	historiografia,	mas	todas	as	formas	de	apresentação	
da narrativa histórica. A forma de apresentação da história “torna-se uma 
prática cultural de interpretação do tempo. A plenitude do passado, torna-
do presente, deve-se a uma atividade intelectual a que chamamos de ‘his-
tória’ e que pode ser caracterizada como uma narrativa” (RÜSEN, 2001, 
p. 149). Para esse autor, quando empreendemos uma narrativa histórica, 
7 Disponível em: http://www.uel.br/projetos/leafro/pages/arquivos/O%20Doutor%20Preto%20Justi-
niano%20Climaco%20da%20Silva_%20a%20Presenca%20Negra%20Pioneira%20em%20Londri-
na.pdf. Acesso em: 26 jun. 2016.

8 A base da pesquisa foi a entrevista concedida pelo Dr. Clímaco a Amélia Tozzetti Nogueira e sua 
equipe, em 22 de outubro de 1998, para o Projeto Coleta e Organização de Fontes Orais para o Cen-
tro	de	Documentação	e	Memória	–	Associação	Médica	de	Londrina.	Este	trabalho	foi	realizado	no	
âmbito do Grupo de Estudos de Relações Étnico-Raciais e Afro-Brasileiros (CNPq/UEL), do projeto 
de Pesquisa “Território e Segregação Urbana: O Lugar da População Negra na Cidade de Londrina”.
9 Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,doutor-preto-imp-,1069772. Acesso em: 
30 jun. 2016.

10 Entrevistadores: Ângelo Otávio Garcia Rechi e Isabela

11 Disponível em: http://www.uel.br/museu/publicacoes/Documenta_3.pdf. Acesso em: 26 jun. 2016.

12	Várias	oficinas	foram	realizadas	no	Museu,	intituladas	#PartiuMuseu.
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dotamos	de	significado/sentido	histórico	as	nossas	experiências,	por	isso	
a narrativa histórica seria uma “operação mental constitutiva” (RÜSEN, 
2010, p. 43).
 Isabel Barca resume: seria “exprimir a sua interpretação e compreen-
são”, ou seja, a história aprendida, “utilizando a diversidade dos meios de 
comunicação atualmente disponíveis” (BARCA, 2004, p. 134). Portanto, 
as	oficinas	finalizavam	com	a	solicitação	de	que	o	aluno	apresentasse	de	
algum modo uma narrativa sobre o que foi apreendido, demonstrando 
mudanças conceituais, explicações, interpretações, relações, argumen-
tações, sistematizações e contextualizações. Esta narrativa pode ser de 
diferentes	formas:	escrita,	desenho,	filme,	teatro	etc.	Vale	ressaltar	que,	
como	todas	as	oficinas	envolviam	fontes	históricas,	estas	foram	questio-
nadas em sala de aula ou no Museu, o que exigia “respostas” dos alunos 
a perguntas, como: Quem fez [este objeto, imagem, HQ, música, poema, 
filme,	carta	etc.]?	Quando	fez?	Para	quem	fez?	Com	qual	intenção	fez?	
Quem teve acesso? Qual o suporte? Onde está hoje? Outros documen-
tos eram contrários na época? Outros documentos foram produzidos pelo 
mesmo autor?
	 Nessa	direção,	foram	discutidas	as	narrativas	“oficiais”	e	as	narrati-
vas “críticas”13 da cidade, com as seguintes questões: Como o historiador 
chegou a determinadas questões? Quais evidências o historiador apresen-
tou para chegar a determinada conclusão? Existem outras perspectivas 
sobre o mesmo assunto? E, considerando os objetivos deste subprojeto, a 
narrativa do MHL é a única existente? Pode haver outras narrativas? Por 
que alguns sujeitos não são reconhecidos nas narrativas históricas circu-
lantes na cidade?

	 Mas	a	forma	de	apresentação	dos	resultados	obtidos	pela	aula-ofi-
cina considerava principalmente o debate, a discussão, o confronto de 
13	Entendo	aqui	como	sendo	“História	Oficinal”	aquelas	narrativas	mais	tradicionais	recorrentes	em	
álbuns,	jornais,	discursos,	exposições	museais,	monumentos,	alguns	livros	didáticos	e	historiografia.	
A	“História	Crítica”	seria	aquela	em	que	se	tenta	dessacralizar	ou	desconstruir	a	“História	Oficial”.	
Na	“História	Oficial”	da	cidade,	em	síntese,	prevalece	a	narrativa	histórica	construída	a	partir	dos	
álbuns e publicações comemorativas, especialmente aquelas produzidas durante as décadas de 1950 
e 1960, que se pautam na ideia de desenvolvimento, progresso e empreendedorismo na formação da 
cidade pelas mãos dos chamados “pioneiros”, a despeito de outros grupos. Neste tipo de história, na 
região	haveria	um	“vazio	demográfico”,	ou	seja,	haveria	apenas	mata	densa	quando	da	chegada	destes	
“pioneiros”,	o	que	resultaria	em	uma	ocupação	pacífica	da	região.
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perspectivas/narrativas, “o movimento entre sujeitos diferentes”, que im-
plicava a “intersubjetividade discursiva, em uma relação aberta de comu-
nicação racional-argumentativa” (RÜSEN, 2010, p. 48).

Esquema	1‒	Aproximação	da	aula-oficina	com	a	matriz	disciplinar

Fonte: Elaboração da autora

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Para	esta	parte	final	do	texto,	considerei	que	deveria	falar	da	quinta	
“etapa” da matriz disciplinar de Rüsen, uma etapa que não pode ser com-
provada,	mas	apenas	subentendida	como	resultado	da	aula-oficina.
 5) Funções: o conhecimento histórico “serve” para dar conta da vida 
prática no sentido de orientação existencial. Sobretudo, os interesses e as 
funções	orientadoras	são	o	começo	e	o	fim	que	nunca	acabam,	pois,	se	as	
necessidades sociais constam na vida prática, o conhecimento histórico 
elaborado “volta” para a mesma vida prática de modo que a enriqueça, 
em um movimento tensional e recursivo. Se forem empreendidas per-
guntas e respostas nesta direção, o passado pode ser “apropriado produ-
tivamente” e então “se tornar um fator de determinação cultural da vida 
prática” (RÜSEN, 2010, p. 44). O passado, embora seja o foco, não pode 
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desprender-se do presente e do futuro, já que se situar em uma tempora-
lidade implica intencionalidades. Uma forma histórica de interpretar a 
realidade pode “atualizar os potenciais racionais” para o reconhecimento, 
adoção e defesa de convicções e pretensões (RÜSEN, 2010, p. 102) no 
sentido de produzir ações que possibilitem a mudança de si e do mundo, 
o que subentende uma perspectiva de futuro.
 As perguntas realizadas por parte do historiador ou do professor de 
história junto aos seus alunos devem ter como mote as problemáticas do 
presente; seria uma “competência prática de empregar o conhecimento 
histórico na análise, no julgamento e no tratamento dos problemas do 
presente” (RÜSEN, 2010, p. 45). Para o subprojeto Pibid História, a de-
manda do presente é a problematização das narrativas que a cidade de 
Londrina fornece, pautadas na versão de um grupo social apenas e que, 
por isso, não consideram ou pouco consideram a presença histórica do 
negro,	da	mulher,	do	indígena.	Mas,	para	que	o	movimento	da	aula-ofici-
na se tornasse completo, os conhecimentos históricos produzidos devem 
ser mais elaborados do que aqueles então existentes no começo do pro-
cesso de aprendizado.
 A literacia histórica está relacionada com a vida prática: “aprendiza-
gem é estimulada quando as situações-objecto de conhecimento se apre-
sentam	significativas,	com	sentido	pessoal”	(BARCA,	2009,	p.	13).	Para	
Peter Lee, no contexto do ensino de história, é admissível a noção de 
“passado prático”; o passado deve então “servir” para a vida do aluno e o 
conhecimento histórico pode permitir que o presente faça sentido (LEE, 
2008, p. 20).
	 Em	nosso	caso,	pretendia-se	a	negação	do	preconceito,	a	afirmação	
das múltiplas identidades e/ou diferenças e o reconhecimento da atuação 
social de determinados sujeitos, geralmente postos à margem da socieda-
de	e	da	historiografia.	A	princípio	se	provocou	um	“estranhamento”,	já	
que destes personagens selecionados quase não se tem informações, para 
posteriormente se “desnaturalizar” as narrativas históricas que circulam 
na	 cidade.	O	 interesse	 foi	 o	de	desmontar	 as	narrativas	 “oficiais”,	 que	
legitimam	determinadas	 “verdades”,	 desqualificando	 os	modos	 de	 ver,	
pensar e ser de sujeitos considerados à margem (Dr. Preto, Drª Severina), 
ou mesmo manipulando histórias (Dr. Bié). Foi, portanto, de perceber os 
ocultamentos e/ou negações na escrita da história.
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 Reelaborar o conhecimento histórico, neste sentido, poderia trans-
formar a visão de mundo do aluno e levá-lo a se construir como cidadão 
que, consequentemente, constrói uma realidade mais próxima do que se 
almeja	em	uma	sociedade	democrática.	Por	isso,	vale	destacar	neste	final	
o que diz Albuquerque Junior sobre a função social da história: “identi-
ficar,	descrever,	compreender	e	explicar	a	alteridade,	não	para	desfazê-la	
ou anulá-la, mas para proclamar o direito de sua existência e o necessário 
respeito que a ela devemos devotar”. A história como formadora de iden-
tidade, de subjetividades “é um saber e uma prática inseparável de discus-
sões éticas e políticas”, ou dito de outra forma: “O ensino e a escrita da 
história implicam sempre a tomada de posição política...” (ALBUQUER-
QUE JUNIOR, 2012, p. 33).
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CONTRIbuIÇÃO dO PIbId NA 
FORmAÇÃO dO PROFEssOR 

dE gEOgRAFIA NA 
CONTEmPORANEIdAdE1

Dayane Galdino Brito
Josandra Araújo Barreto de Melo

INTROduÇÃO

 O ensino não deve realizar-se descontextualizado do tempo e espaço 
em que se processa, na medida em que participa ativamente na formação 
dos sujeitos sociais. Nessa perspectiva, ensinar na contemporaneidade sig-
nifica	contribuir	com	a	construção	de	indivíduos	capazes	de	compreender	
o mundo para nele atuar; porém, este se encontra intensamente complexo 
pelas transformações ocorridas nas relações sociais e com meio natural 
pelo processo de exploração. Essa complexidade do meio técnico-cien-
tífico-informacional	 coloca	 importantes	 desafios	 para	 estes	 indivíduos,	
sendo marcas desse tempo a heterogeneidade social e cultural, os proble-
mas ambientais e sociais, intenso volume de informações e possibilidades 
de comunicações. Nesse sentido, a cidadania implica atuar para/na cole-
tividade, pois a sociedade mundial interligou-se com as distâncias físicas 
anuladas pelo desenvolvimento tecnológico.
 Ao mesmo tempo em que a escola assume importante papel na cons-
tituição destes sujeitos, diversos fatores deste contexto intervêm no pro-
cesso educativo, haja vista a escola ser a materialização da sociedade, 
ressoando o modo como se processam as relações sociais em seu meio, 
comportando	os	conflitos	da	comunidade	envolvida,	as	virtualidades,	a	
liquidez das relações sociais. Com isso, deve propiciar momentos de re-
flexão	no	interior	da	sala	de	aula	sobre	aquilo	que	está	para	além	dos	seus	
1 As autoras agradecem o apoio concedido, mediante o pagamento das bolsas efetuado pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, através do Programa Institucional 
de	Bolsas	de	Iniciação	à	Docência	–	Pibid.
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portões, colocando a realidade com ponto de partida na formação de in-
divíduos criativos, participativos e conscientes de sua atuação no espaço 
geográfico.
	 A	Geografia	Escolar,	 em	 especial,	 necessita	 comprometer-se	 com	
esta proposta de ensino, para que seja possível a compreensão do espaço 
geográfico,	assim	como	dar	a	 sua	contribuição	ao	ensino,	que	é	propi-
ciar o desenvolvimento de uma compreensão espacial, conscientizando 
os discentes de sua participação no espaço, destacando o vivido enquanto 
palco de atuação mais concreta, tornando-os capazes de realizar racio-
cínios	críticos	diante	de	sua	realidade.	Isso	significa	ser	uma	disciplina	
que incentiva e instrumentaliza a prática da cidadania, ao formar indiví-
duos	reflexivos	e	comprometidos	com	os	problemas	postos	à	sociedade	
contemporânea, em conformidade com as colocações de Callai (2001, p. 
101):

Uma educação que tem como objetivo a autonomia do sujeito passa por municiar 
o aluno de instrumentos que lhe permitam pensar, ser criativo e ter informações 
a respeito do mundo em que vive. O processo de construção do conhecimento é, 
pois,	uma	tarefa	que	o	estudante	deve	realizar,	e	nosso	grande	desafio	como	pro-
fessores é oportunizar-lhe as condições para tanto.

	 Nesta	perspectiva,	o	professor	de	Geografia	enquanto	mediador	do	
processo educativo necessita atuar de forma condizente com os pressu-
postos da educação na contemporaneidade, ou seja, é necessário atentar-
se aos alunos, como diz Goulart (2013, p. 397), “[...] considerando suas 
necessidades e interesses, valorizando suas experiências e conhecimentos 
culturais e sociais”.
 Ser professor não é tarefa fácil, haja vista este contexto guardar es-
pecificidades	que	depreciam	o	indivíduo	do	ponto	de	vista	profissional,	
pessoal e emocional. Para Melo (2015), no Brasil a precarização da do-
cência está vinculada a inúmeros fatores, como a baixa qualidade da for-
mação,	ausência	de	formação	específica	para	atuação,	os	baixos	salários,	
difícil acesso aos bens culturais, carga horária de trabalho e ensino ex-
cessiva que prejudica o planejamento para execução da atividade com 
qualidade, turmas numerosas e superlotadas, dentre outros. Dessa forma, 
estes fatores incidem negativamente na execução de um trabalho docente 
mais relevante à sociedade.
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	 E	ser	professor	de	Geografia	implica	ministrar	uma	disciplina,	como	
afirma	Souza	Neto	(2008,	p.	63),	que	é	“[...]	um	desses	negócios	chatos	
que inventaram para ser a palmatória intelectual das crianças”, baseando-
se para formulação deste posicionamento no emprego da metodologia 
tradicional, que predomina no ensino desta disciplina, fazendo uso de 
técnicas mnemônicas. Tais técnicas correspondem à memorização como 
aptidão básica para aquisição de informações fragmentadas postas pelo 
livro didático e sua reprodução em testes avaliativos. Esta metodologia 
não	permite	um	raciocínio	geográfico	e,	muitos	menos,	os	subsídios	que	
poderia delegar à formação dos sujeitos, resultando no desinteresse por 
parte dos alunos e na incompreensão do espaço em que vivem sob um 
olhar	geográfico,	constituindo	uma	massa	de	alienados	acríticos	e	apolíti-
cos, conforme entendimento expresso por Callai (2001, p. 139):

E tem sido um conhecimento estruturado de tal forma que não permite que se co-
nheça realmente a realidade que é estudada. Sem falar na fragmentação produzida 
pela	divisão	em	disciplinas	e	no	interior	delas;	no	caso	da	Geografia,	a	fragmen-
tação acontece de tal forma que impede o raciocínio lógico capaz de dar conta do 
objeto que deve tratar. São questões (físicas) naturais e humanas, são termos de 
relevo, vegetação, clima, população, êxodo rural e migrações, estrutura urbana 
e vida nas cidades, industrialização e agricultura [...] estudados como conceitos 
a-históricos, abstratos, neutros, sem ligação com a realidade concreta.

	 Com	 isso,	o	papel/a	 função	da	Geografia	de	 tornar	o	discente	um	
ser autônomo, dotando-o de um olhar espacial capaz de compreender os 
processos de construção do espaço para municiar sua vivência enquanto 
ser social, comprometido com o planejamento/construção de um futuro 
melhor,	é	disperso.	Portanto,	cabe	ao	professor	construir	uma	Geografia	
escolar capaz de dar conta destas atribuições, atendendo aos alunos da 
contemporaneidade com seus anseios e necessidades, colocados em foco 
através de práticas inovadoras capazes de atrair seus olhares e torná-los 
indivíduos participativos na construção do conhecimento.
	 Assim,	 a	 licenciatura	 em	Geografia	deve	 subsidiar	 uma	 formação	
inicial	consistente,	a	fim	de	tornar	os	licenciandos	cientes	do	seu	papel	
enquanto mediadores no processo ensino-aprendizagem, assim como do 
papel	do	ensino	de	Geografia,	dos	problemas	pedagógicos	que	o	afligem	
e da realidade escolar brasileira.
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	 Portanto,	faz-se	necessário	refletir	sobre	a	formação	inicial	de	pro-
fessores. Ao constituir a graduação importante espaço de formação da 
identidade e saberes docentes, torna-se o espaço onde devem ser articu-
lados os componentes curriculares da ciência em questão com os conhe-
cimentos didático-pedagógicos, ou seja, a transposição didática necessita 
relacionar teoria-prática para efetivação da ação docente. Além disso, é 
também	ambiente	propício	às	discussões	acerca	da	profissão	e	do	primei-
ro contato em sala de aula na condição de professor através do estágio 
supervisionado.
 Contudo, a concretude dessas necessidades na licenciatura está mui-
to	aquém	para	a	formação	de	professores,	pois	é	deficiente	a	articulação	
entre teoria e prática, evidenciada pela forte fragmentação dos conheci-
mentos em componentes curriculares de fundamentos e dos componentes 
pedagógicos, relegando para segundo plano o eixo central desses cursos 
que deve ser, a partir de tais conhecimentos integrados, como atuar no 
ensino básico. Acerca da articulação dos conhecimentos teóricos com a 
prática, Abreu (2013, p. 90-91) coloca:

Certamente, há que promovermos pesquisas para mensurar tais situações, mas 
não	é	absurdo	afirmar	que	se	a	antiga	formula	3+1	foi	de	fato	superada,	já	que	
os conteúdos pedagógicos devem compor o curso de licenciatura já no primeiro 
período de formação, a nova formatação não superou a ideia de que para ser um 
bom	professor	basta	o	domínio	da	área	do	conhecimento	específico	que	se	vai	
ensinar	mais	(+)	a	prática	(leia-se	técnicas	de	ensinar)	que	promove	a	reprodução	
do conhecimento. Muitas vezes reproduzido sem análise e sem compreensão do 
seu	significado	para	a	formação	do	aluno	(da	educação	básica).	Motivo	pelo	qual	
nem o aluno na escola reconhece a importância do aprendizado (por que aprender 
esse conteúdo?) e também, o professor (ou estagiário) não sabe por que esta “en-
sinando/repassando” aquele conteúdo.

	 Isto	reflete	a	superação	da	estruturação	dos	componentes	curriculares	
ditos “técnicos” nos três primeiros anos de curso e o último dedicado às 
disciplinas didático-pedagógicas, que resultavam em uma fragmentação 
dos conhecimentos necessários à formação do professor. Porém, mesmo a 
realização destes simultaneamente não implica que estejam sendo articu-
lados	na	ação	pedagógica	desse	futuro	profissional,	na	medida	em	que	são	
ministrados isoladamente sem nenhuma conexão, ou seja, o discente da 
graduação não aprende a mobilizar estes conhecimentos e transformá-los 
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em	ação	na	sua	prática	enquanto	docente.	Torna-se,	assim,	um	profissio-
nal alheio ao papel da disciplina que ministra, realizando a simples repro-
dução do livro didático. Em conformidade com as colocações de Pimenta 
e Lima (2012, p. 33):

Na verdade, os currículos de formação têm-se constituído em um aglomerado 
de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a 
realidade que lhes deu origem. Assim, nem sequer se pode denominá-las teorias, 
pois são apenas saberes disciplinares em cursos de formação, que em geral estão 
completamente	desvinculados	do	campo	de	atuação	profissional	dos	futuros	for-
mandos. 

 Em relação aos debates estabelecidos sobre o ensino na educação 
básica entre os licenciandos, diversas vezes são eivados de críticas os te-
óricos que discutem a educação, por vezes sendo considerados utópicos 
e distantes da realidade do ensino e, por isso, a leitura vem sendo desva-
lorizada, ocorrendo perdas na formação da identidade docente desse pro-
fissional.	Isto	ocorre	porque	na	maioria	das	vezes	não	existe	um	espaço	
capaz de acolher estes discentes desestimulados para que possam articu-
lar teoria e prática e experimentá-las em sala de aula.
 Este espaço deveria ser o estágio, porém estes obstáculos o atingem, 
inviabilizando o sucesso de seu desenvolvimento. No estágio, é visível a 
percepção da falta de objetivos da proposta de ensino desenvolvida em 
um determinado nível escolar para além do conteúdo escolhido para ser 
ministrado;	isto	é	reflexo	da	formação	acadêmica	em	que	o	aluno-estagi-
ário	é	influenciado	pelo	conteúdo	de	“aula”	da	graduação.	Neste	sentido,	
o estágio revela o vazio de uma formação que não o ensinou a ser profes-
sor	(ABREU,	2013,	p.	91).	Além	disso,	existe	outro	fator	que	influencia	
o sucesso ou fracasso do estágio, que é a estrutura escolar para acolher o 
aluno-estagiário.
 Porém, neste contexto surgiu o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - Pibid, criado como uma política pública que une 
Universidade-Escola para aperfeiçoar e valorizar a formação de profes-
sores e melhorar a qualidade do ensino básico. Realizado através da con-
cessão de bolsas a alunos das licenciaturas, participantes do Programa, e 
a professores da educação básica para atuarem em conjunto no contexto 
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da sala de aula, através do desenvolvimento de projetos didático-pedagó-
gicos	em	áreas	específicas,	sob	orientação	de	um	docente	da	licenciatura.	
Desse modo, os benefícios são amplos, atingindo a formação inicial do 
acadêmico-bolsista, e a continuada do professor supervisor, repercutindo 
em aprimoramento do ensino e benefícios aos alunos da rede pública de 
ensino.
	 Nesta	perspectiva,	considerando	o	amplo	universo	de	influência	do	
Pibid,	faz-se	necessário	fomentar	uma	discussão,	para	refletir	sobre	sua	
atuação na formação inicial de professores, considerando as fragilidades 
existentes na licenciatura e a necessidade de formar indivíduos que atuem 
de	forma	condizente	com	os	pressupostos	da	Geografia	e	com	a	realidade	
escolar	e	social.	Tal	discussão	foi	realizada	através	de	uma	reflexão,	com	
a revisão da literatura sobre a temática formação de professores e Educa-
ção	Geográfica,	tomando	como	base	as	ações	desenvolvidas	na	turma	1º	
“A” do Ensino Médio da Escola São Sebastião2, localizada em Campina 
Grande-PB,	selecionada	para	participar	do	Subprojeto	de	Geografia	no	
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).
 Tomando por base a metodologia aplicada na E. E. E. F. M. São Se-
bastião, o presente texto tem como objetivos compreender como o Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência atua na articulação 
teoria-prática para construção de um ensino condizente com os pressu-
postos	da	Geografia;	entender	como	a	realidade	social	pode	fazer	parte	da	
ação pedagógica e como o Programa pode formar indivíduos para uma 
atuação com base no contexto escolar.

O PERCuRsO dA PEsquIsA 

	 Trata-se	de	uma	reflexão	 teórica	baseada	em	pesquisas	de	autores	
que	discutem	a	formação	docente	e	ensino	de	Geografia,	associada	à	vi-
vência enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à	Docência	–	Pibid/Capes/UEPB,	no	projeto	realizado	na	Escola	Estadual	
de	Ensino	Médio	e	Fundamental	São	Sebastião,	Campina	Grande-PB	(fi-
gura1).
 
2  As autoras agradecem a toda à comunidade da E. E. E. F. M. São Sebastião, pelo apoio e participação 
nas atividades desenvolvidas.
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Figura	1	–	Mapa	de	localização	do	município	de	Campina	Grande-PB
Fonte: Organizado por Dayane Galdino Brito (2015).

 O recorte espacial utilizado como referência, integrante do Subpro-
jeto	Pibid	Geografia	UEPB,	foi	a	turma	do	1°	“A”	do	Ensino	Médio,	no	
turno vespertino, composta por 25 discentes. Para análise, foram consi-
deradas as intervenções desenvolvidas no segundo semestre do ano de 
2015. As intervenções consideraram a realidade da turma, constatada a 
partir	das	observações	e	da	aplicação	de	um	questionário,	a	fim	de	iden-
tificar	as	dificuldades	e	potencialidades	de	aprendizagem	da	disciplina,	
além de sugestões de metodologias que poderiam tornar as aulas mais 
dinâmicas e atrativas.
 A partir do melhor conhecimento da turma, foi possível planejar as 
ações de intervenção desenvolvidas nas aulas do professor supervisor. 
Com base na grade curricular do nível escolar em questão, foi elabora-
do	o	projeto	 intitulado	“O	ensino	de	Geografia:	 espaço	urbano	e	meio	
ambiente”, desenvolvido entre os meses de agosto e novembro de 2015. 
Consistiu em uma articulação de diferentes conteúdos referentes a aspec-
tos	sociais	e	físicos	que	compõem	o	espaço	geográfico,	pretendendo	auxi-
liar	o	ensino-aprendizagem	na	disciplina	Geografia	através	de	discussões	
sobre a organização urbana e suas respectivas problemáticas ambientais, 
na	busca	da	compreensão	de	um	eficiente	planejamento	que	contemple	as	
características naturais do sítio urbano que a cidade ocupa, para minimi-
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zação destes problemas ambientais em benefício da qualidade de vida da 
população.
	 Neste	sentido,	o	projeto	baseou-se	na	reflexão	sobre	os	problemas	
ambientais presentes na cidade de Campina Grande-PB, espaço vivido 
dos discentes, tendo por base uma metodologia socioconstrutivista, haja 
vista	a	utilização	do	contexto	e	saber	geográfico	pré-escolar	dos	discentes	
para a compreensão dos problemas ambientais na cidade. Baseou-se em 
revisões	bibliográficas	e	pesquisa	de	campo	do	espaço	de	vivência	dos	
discentes, para articulação dos conteúdos que propiciassem compreensão 
desses problemas ambientais e, desse modo, fomentassem possibilidades 
de minimização e/ou solução.
 A metodologia proposta foi composta por três etapas:
a) Inicialmente, foram feitas intervenções didático-pedagógicas nos con-
teúdos do currículo, ministrados pelo professor supervisor. Foram tra-
balhados os temas referentes aos fenômenos atmosféricos de ocorrência 
global e local, recursos hídricos e urbanização, através de aulas participa-
tivas e com uso de recursos didáticos, a exemplo do projetor para passar 
vídeos e slides, além da construção de redações e resolução de exercícios. 
Após	esse	processo	de	construção	de	conceitos	e	reflexões,	foi	ministrada	
uma aula sobre problemas ambientais e sociais, permitindo a compreen-
são através da articulação entre os componentes sociais decorrentes do 
processo de urbanização e dos elementos físicos presentes no sítio urbano 
ocupado pela cidade;
b) A partir da aquisição destes elementos teóricos, a turma foi dividida em 
quatro grupos para a construção de vídeos sobre os problemas ambientais 
presentes no espaço urbano, com os seguintes temas: “Centro da cidade 
e os problemas ambientais”, “Riacho das Piabas na Comunidade da Rosa 
Mística e os problemas ambientais”, “Açude Velho e poluição das águas” 
e “Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Sebastião e a 
sustentabilidade”.
c) A partir da compreensão destes problemas ambientais, os alunos cons-
truíram maquetes e produziram vídeos com propostas alternativas para 
superação destes elementos presentes no espaço urbano.
 Portanto, a partir da fundamentação teórica e da prática desenvolvida 
no	âmbito	do	Subprojeto	Pibid	Geografia	UEPB,	foi	possível	compreen-
der	a	importância	do	Pibid	para	a	formação	de	professores	de	Geografia	
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de	forma	condizente	com	os	pressupostos	da	ciência	geográfica,	realidade	
escolar e social contemporânea.  
	 Atualmente,	a	transposição	didática	configura-se	como	uma	ativida-
de	de	expressiva	dificuldade	para	o	licenciando,	haja	vista	as	fragilidades	
da graduação diante da limitação em articular os componentes curricula-
res com o real papel das licenciaturas, que é a formação de professores. 
Assim, estes discentes não aprendem a transpor os conhecimentos acadê-
micos para sala de aula, de modo coerente com as propostas pedagógicas 
do	ensino	de	Geografia,	haja	vista	os	conhecimentos	serem	ministrados	
como “caixas” isoladas. No estágio ou na docência como professor re-
gente,	o	indivíduo	encontra	um	grande	vazio,	porque	não	acaba	identifi-
cando os objetivos, um sentido para trabalhar determinado conteúdo. E, 
com isso, o docente torna-se um alienado em sua própria ação.
 Com o Pibid, o licenciando é colocado numa posição em que deve 
subsidiar a atuação de um professor regente, em consonância com os 
pressupostos teóricos da ciência em questão, que fundamente a prática 
em sala de aula, através da execução de um projeto. Assim, ele investiga 
o sentido de trabalhar determinado tema e como ele pode contribuir com 
a formação dos alunos do ensino básico. Então, a transposição torna-se 
uma atividade basilar na atuação do bolsista.
 Esta atividade é feita através da pesquisa, superando um dos proble-
mas a serem enfrentados nos cursos de licenciaturas, conforme as Dire-
trizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação, que é o trata-
mento dispensado à pesquisa com uma visão excessivamente acadêmica, 
impedindo concebê-la como dimensão privilegiada para relacionar teoria 
e prática. A pesquisa é importante na construção da uma atitude cotidiana 
de compreensão dos processos de aprendizagem, desenvolvimento dos 
alunos e a interpretação autônoma da realidade, consistindo numa ativi-
dade extremamente relevante na formação docente ao construir professo-
res	reflexivos	e	crítico	(PONTUSCHKA,	2009,	p.	94-95).
 Esta experiência que o Pibid proporciona ultrapassa a ideia de que 
o professor do ensino básico não precisa pesquisar, demonstrando que o 
docente	não	é	um	simples	repassador	de	conhecimento	científico	elabora-
do por outros. Atualmente, um dos referenciais de superação na educação 
é a concepção bancária da educação (FREIRE, 1980, p. 79), de modo que 
o aluno é um ser detentor de conhecimento e tem que se tornar agente 
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construtor do conhecimento, quer dizer, a condição do professor também 
é esta, pois este não é apenas um receptor do conhecimento. Logo, na do-
cência, “[...] atividade intelectual e prática, revela-se necessário ao pro-
fessor ter cada vez maior intimidade com o processo investigativo, uma 
vez que os conteúdos, com os quais ele trabalha, são construções teóricas 
fundamentadas	na	pesquisa	 científica”	 (PONTUSCHKA,	2009,	 p.	 95).	
Portanto,	requer	atividades	reflexivas	do	conhecimento	e	das	opções	me-
todológicas na sua ação pedagógica, tornando a pesquisa como atividade 
que proporciona a autonomia do sujeito.
 Com isso, a opção pela pedagogia de projetos pode ser uma ativida-
de bastante promissora para a autonomia do docente e, principalmente, 
para propiciar ao aluno da educação básica a capacidade de desvendar e 
compreender	a	realidade	do	mundo,	dando	significado	à	aprendizagem.	
Segundo Goulart (2013, p. 397),

A Pedagogia de Projetos constitui-se em uma forma de criar espaços que atendam 
às	exigências	desse	tempo,	porque	privilegiam	o	conflito,	a	simulação,	a	busca,	
a emoção, as possibilidades, a diversidade e as opções. O movimento produzido 
na transformação dos conteúdos estanques em conhecimentos tem como ponto 
de partida os saberes do senso comum, saberes práticos do cotidiano, fruto das 
diferentes realidades e contextos em que se inserem os sujeitos.

 Assim, estabelece um mecanismo de aprendizagem que possibilita 
a contextualização e problematização dos conteúdos estudados no espa-
ço e tempo vivido, em que são realçados os interesses dos discentes e 
da	comunidade,	valorizando	a	investigação	e	reflexão.	Para	o	ensino	de	
Geografia,	em	especial,	vai	ao	encontro	da	necessidade	de	oportunizar	
momentos de leituras espaciais, para promover uma efetiva participação 
no espaço de forma consciente.
 Então, a elaboração do projeto desenvolvido na turma consistiu na 
superação de entraves presentes na prática escolar da disciplina, através 
da	pesquisa	com	o	 levantamento	bibliográfico	e	da	 investigação,	cons-
tatando-os na vivência da turma nos anos letivos anteriores, a partir da 
avaliação do questionário investigativo.
	 Diante	da	influência	positivista,	fragmentária	e	dicotômica	da	meto-
dologia tradicional, optou-se pela problemática ambiental como tema de 
articulação de conteúdos físicos e sociais, pois a revolução técnico-cien-
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tífico-informacional	apresenta	uma	dinâmica	intensa	de	transformações	e	
problemáticas,	em	que	informação,	tecnologia	e	ciência	intensificaram	as	
relações sociais com os elementos naturais, alicerçadas na exploração de-
masiada dos recursos naturais pela lógica do capital, fazendo-se presentes 
no cotidiano destes alunos, constituindo um tema de interesse coletivo.
 O espaço de vivência dos discentes foi utilizado para contextualizar 
a aprendizagem e subsidiar leituras do espaço para fundamentação de 
uma atuação cidadã comprometida com esta tônica posta à coletividade. 
Portanto,	uma	leitura	espacial	na	Geografia	a	partir	do	ambiente	é	perti-
nente a tal conjuntura da globalização, pois, segundo Suertegaray (2009, 
p.	116),	“[...]	a	geografia	vai	transformando	sua	compreensão	e	passa	a	
pensar o ambiente como homem/sociedade e seu entorno. O homem não 
só está envolvido pelos ‘objetos e ações’, mas envolve-se com eles, numa 
integração	conflitiva”.
 Desse modo, o ambiente compreende a esfera da vida em que as 
relações sociais carregadas de aspectos culturais, econômicos e políticos 
transformam os aspectos naturais para manutenção da sobrevivência/vi-
vência na lógica de construção do espaço no atual contexto histórico, do 
qual emerge a problemática ambiental em que esta construção prejudica o 
natural e, consequentemente, a sociedade, pois, como já exposto, a esfera 
da vida constitui-se de um todo integrado.
 Portanto, faz-se necessário, a partir dos pressupostos teóricos da ci-
ência	geográfica	na	fundamentação	do	projeto	e	dos	objetivos	bem	defi-
nidos, o acadêmico-bolsista escolher a metodologia de ensino que será 
empregada, que se refere à forma como o professor realizará a práti-
ca educativa para efetivação dos seus objetivos. Segundo Vasconcelos 
(2002, p. 112-119), a mesma apresenta duas importantes funções, que são 
a articulação do conteúdo à forma de fazer aula, efetivando o processo de 
ensino e aprendizagem, e o papel político da educação, em que professor, 
mediante a sua opção ao orientar a aula, participa na formação de alunos 
alienados da realidade social ou esclarecidos sobre ela, representando a 
concretização de uma dessas propostas políticas de educação.
 Nesta perspectiva, para desfazer o mito de que a aulas da disciplina 
de	Geografia	são	antes	tudo	“enfadonhas”,	faz-se	necessário	atentar-se	ao	
mundo atual, composto por transformações, principalmente, tecnológi-
cas. Assim, o avanço tecnológico e sua inclusão na interação das relações 
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sociais, como a grande marca do momento, não podem passar desperce-
bidos pela escola. Conforme Puerta e Nishida (2011, p. 124):

No decorrer da última década surgiu um novo mundo, com grandes mudanças, 
principalmente no campo das telecomunicações. A escola, como espaço celular 
da sociedade, deve acompanhar essa revolução tecnológica para que os educan-
dos sejam cidadãos da cibercultura. Concordamos que as novas tecnologias da 
informação e da comunicação interferem na organização do trabalho e das ideias, 
e justamente por isso é preciso aprender a utilizá-las como ferramenta na tomada 
de decisões para não nos tornarmos usuários acríticos.

 Assim, os olhares dos discentes são atraídos para o ensino de Geo-
grafia	com	a	utilização	da	 tecnologia,	constituindo-se	como	uma	ponte	
para o processo de ensino e aprendizagem, para a relação professor e 
aluno, sociedade e escola. Trata-se de uma mediação coerente com os ob-
jetivos da disciplina no contexto atual. Dessa forma, é importante ter em 
mente que 

O recurso didático, por sua vez, não tem a capacidade de garantir inteiramente 
a aprendizagem do aluno, mas desperta nesse um interesse maior na aula, pois 
oferece ao educando a oportunidade de trabalhar com elementos que o permitam 
ser protagonista na construção do conhecimento (SILVA; MUNIZ, 2012, p. 65).

 Para o desenvolvimento do projeto, foi escolhida a construção de 
maquetes e vídeos para dar suporte às discussões e colocar os alunos 
como agentes construtores do conhecimento, mobilizando seus saberes 
do cotidiano. Temas referentes a espaços da cidade que apresentam deter-
minados problemas ambientais urbanos foram distribuídos e os discentes 
necessitaram explicar e discutir cada um deles, contextualizando a apren-
dizagem no espaço em questão. 
 Esta inclusão da tecnologia associada ao tema de grande relevância 
social no ensino despertou o interesse pela disciplina, elucidando que a 
Geografia	faz-se	presente	no	seu	espaço	de	vivência.	Essa	prática	permi-
tiu, a partir de um tema muito atual que envolve toda a sociedade mun-
dial, articular as escalas local e mundial em uma discussão do contexto 
urbano vivido, superando uma metodologia tradicional em que o discente 
não teria esta percepção. 
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Figura	2	–	Apresentação	dos	vídeos
Fonte: BRITO, D. G.(2015)

 Os vídeos, enquanto produção midiática de imagens e som, propor-
cionam	o	exercício	de	leituras	geográficas	na	investigação	de	problemas,	
como a poluição do ar, poluição dos recursos hídricos, alteração do micro-
clima, dentre outros, baseadas em elementos teóricos adquiridos em sala 
de aula e na prática percebida, através de sua vivência de sujeito respon-
sável por este fenômeno nitidamente social, tendo em vista ser resultante 
do trabalho de construção do espaço, constituindo bases para discussão 
da	organização	urbana	e	um	planejamento	eficiente.	
 Desse modo, como os problemas ambientais urbanos são produto do 
trabalho social, os discentes, ao entenderem sua origem, puderam apontar 
caminhos para sua superação ou minimização. Nesta perspectiva, o papel 
do	professor	deve	ser	o	de	orientação	da	investigação	e	reflexão	sobre	o	
cotidiano, baseado em elementos teóricos e sua transposição para a reali-
dade,	demonstrando,	assim,	a	materialidade	do	conhecimento	geográfico	
para a melhoria da organização espacial.
 Ao lado do vídeo, como importante recurso para prosseguimento do 
ensino e aprendizagem, pode-se fazer uso da maquete, pois: 
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A	construção	de	maquetes	geográficas,	em	classe,	possibilita	reconhecer,	através	
da representação, a compreensão do espaço em que o aluno está inserido; permite 
integração entre professor x aluno, entre prática x teoria; exige conhecimento do 
que (conteúdo) e como (forma) devemos representar; possibilita levantar hipó-
teses, correlacionar fatos, entre tantas alternativas do processo pedagógico (NA-
CKE; MARTINS, s/d, p. 10).

 Assim, a maquete é um importante recurso didático, especialmente 
para trabalhar as temáticas do ambiente, pois, além de estimular o pro-
cesso de aprendizagem, torna o discente crítico de sua realidade social ao 
construir uma espacialidade sem determinado problema, ao propor alter-
nativas coerentes com a realidade social e o substrato natural da cidade, 
favorecendo a leitura, análise, interpretação e construção do espaço geo-
gráfico,	a	fim	de	construir	um	ambiente	capaz	de	proporcionar	a	reprodu-
ção	social	(figura3).	

 

Figura	3	–	Maquetes
Fonte: BRITO, D. G.(2015)
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 Então, a construção de vídeos e maquetes consiste em recursos da 
mediação pedagógica capazes de favorecer a construção do conhecimento 
e na perspectiva ambiental fomentam a discussão de planejamento urbano 
eficiente	para	a	identificação	dos	elementos	motivadores	dos	problemas	
e para uma possível solução, tornando-os construtores do conhecimento, 
mobilizando a investigação na busca de conhecimentos para propor uma 
nova forma de construir estes espaços. Sendo assim, consiste em uma 
importante prática que supera o ensino tradicional no que se refere à frag-
mentação do conhecimento, memorização do conteúdo e distanciamento 
da realidade dos alunos e, principalmente, fornece subsídio ao indivíduo 
para a prática cidadã.
 Portanto, com as atividades desenvolvidas, o Pibid proporcionou 
efeitos amplos para a melhoria da qualidade do ensino, com a transforma-
ção da dinâmica da turma de forma positiva como o mais evidente, pois 
os discentes interessaram-se pelas aulas, tornando-se agentes produtivos 
do ponto de vista de aprendizagem e de conhecimento na investigação do 
seu contexto vivido, demonstrando que:
 

Não são poucas as vantagens do desenvolvimento de um projeto quando conve-
nientemente aplicado: além de proporcionar aos alunos a oportunidade do uso 
prático de diferentes competências e habilidades, o projeto pode transformar o 
aluno	em	um	pesquisador,	construtor	de	significações	e	ainda	lhe	mostrar	a	im-
portância da solidariedade, de como uns podem crescer com a ajuda dos outros. 
A maior diferença entre um simples projeto e a simples apresentação de conceitos 
é que a primeira atividade muda o papel do professor e do aluno, posto que o se-
gundo se transforma no eixo central de toda ação (SELBACH, 2010, p. 111-112). 

 Como se pode notar, nessa proposta o aluno é instigado à realização 
da pesquisa, à mobilização de seus sabes do cotidiano e ao trabalho em 
grupo, assim como é melhorada a relação entre os próprios discentes e, 
principalmente, a relação professor-aluno. Com isso, este estabelecimen-
to de relações interpessoais entre professores e alunos marca o interior 
do licenciando e sua vivência nas suas ações futuras enquanto docente, 
estando intimamente relacionado a algo essencialmente importante, que é 
a forma de tratar bem o outro e os sentimentos positivos envolvidos nesta 
ação. 
 Para o professor, esta vivência é bastante propícia para a formação 
de sua identidade, haja vista o desenvolvimento de uma personalidade 
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saudável e melhores relações interpessoais com os alunos, tentando enca-
minhar-se para uma educação mais afetiva, pois as relações estabelecidas 
entre os professores e os alunos são o canal para o processo de ensino e 
aprendizagem e, se ambos apresentam laços de afeto recíprocos, esse pro-
cesso pode alcançar resultados promissores. 
 Então, a construção do ser professor é algo bastante complexo, algo 
sui generis de cada docente, uma vez que envolve a vivência acadêmica, 
cotidiana e escolar. Portanto, é um processo contínuo de cada indivíduo, 
mostrando que cada aula é única e merece ser analisada como elemento 
investigativo da atuação de todos os participantes envolvidos, para orien-
tar	a	atuação	do	docente	em	uma	sociedade	que	se	modifica	constante-
mente. 
 O Pibid vai além de uma formação de qualidade, pois é uma vi-
vência de sala de aula que propicia a construção da identidade docente e 
as	possibilidades	de	desenvolver	o	real	papel	do	professor	de	Geografia,	
enriquecendo-o emocionalmente, superando as críticas à docência e à re-
alidade	escolar.	Naturalmente,	as	dificuldades	de	ser	professor	existem,	
mas com a vivência que o programa proporciona é possível atuar con-
forme os conhecimentos teóricos da disciplina fundamentando a prática 
e alcançar o “feedback” dos alunos. Portanto, o Programa, enquanto po-
lítica da educação, merece ser investigado e ajustado ao atendimento de 
todo o universo de licenciandos, diante dos efeitos positivos na formação 
acadêmica e como ser docente; isto traria melhorias para a qualidade da 
formação dos professores da educação básica que a tenha como objeto de 
ação e de transformação social.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 O tema da formação de professores, diante de sua complexidade, 
deve ser mais bem discutido, considerando-se os percalços presentes nas 
licenciaturas e na educação básica brasileira, para o aperfeiçoamento dos 
cursos, em prol de uma preparação que oportunize ações baseadas nos de-
safios	que	a	sociedade	deve	enfrentar	para	a	efetivação	da	transformação	
social, tendo em vista uma educação para a cidadania.
 Com a análise da vivência que o Programa proporcionou ao longo 
do desenvolvimento deste projeto pedagógico, considerando-se as fragi-
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lidades existentes na licenciatura ao formar indivíduos capazes de articu-
lar teoria-prática, mostra-se que o Pibid foi bem sucedido, haja vista ser 
uma atividade primordial para a execução das atividades, além de a ação 
pedagógica basear-se nas possibilidades e aspirações da turma e, princi-
palmente, na realidade social da comunidade envolvida, demonstrando 
ser um importante programa de formação de professores na contempora-
neidade.
	 Para	o	ensino	de	Geografia,	a	atividade	constituiu-se	promissora,	ao	
apagar as marcas da metodologia tradicional, dando “vida” aos conteúdos 
que, diversas vezes, eram considerados “tediosos”. Logo, é necessário 
cativar os alunos, visto que, a cada dia, o mundo fora da escola se torna 
mais atrativo. Isto indicia que utilizá-lo nas discussões na aula de Geogra-
fia	constitui-se	como	fundamento	para	uma	aprendizagem	significativa,	
instrumentalizando os alunos de uma visão crítica sobre sua realidade, 
possibilitando-lhes intervir sobre ela.
 Então, é louvável a atuação do Pibid, ao aproximar as instituições 
de ensino, universidade e escola, contribuindo para o aprimoramento do 
ensino, permitindo a participação dos atores envolvidos no processo edu-
cativo	para	a	melhoria	de	sua	qualidade.	E	a	Geografia	em	questão	é	ex-
tremamente	beneficiada	por	apresentar	o	licenciando	na	formação	inicial	
e o professor supervisor na sua formação continuada, para a construção 
de uma prática com base na realidade escolar e nos problemas pedagógi-
cos que o afetam, com as respectivas propostas de soluções. 
 Portanto, o Pibid enquanto política de governo deve ser transforma-
da numa política de Estado, já que seus efeitos positivos são amplos, en-
volvendo a formação inicial, continuada, a realidade escolar. Um progra-
ma	que	melhora	a	qualidade	no	ensino	nos	seus	diversos	níveis	–	básico	e	
superior	–	tem	que	se	tornar	uma	política	de	Estado,	para	a	efetivação	da	
melhoria do ensino brasileiro, pois a educação é a ferramenta básica para 
o desenvolvimento do país.
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CONdIÇõEs dE TRAbALHO dOs 
PROFEssOREs dE sOCIOLOgIA

Marlene Renck
Marinete Covezzi

bREVE HIsTÓRICO dA sOCIOLOgIA COmO dIsCIPLINA 
EsCOLAR

 Historicamente, o trabalho docente é compreendido como uma ocu-
pação secundária em relação ao trabalho material. Neste sentido, consi-
dera-se que é um trabalho subordinado à esfera da produção, já que sua 
atribuição inicial é ensinar os trabalhadores para o mercado de trabalho. 
Porém, para os autores da obra O Trabalho Docente, 

longe de ser uma ocupação secundária ou periférica em relação à hegemonia do 
trabalho material, o trabalho docente constitui uma das chaves para a compreen-
são das transformações atuais das sociedades do trabalho (TARDIF; LESSARD, 
2012, p. 17)

 Antunes (2000) assegura que o trabalhador docente se situa na “clas-
se que vive do trabalho” e no “setor improdutivo”, ou seja, aquele que se 
enquadra no setor de oferta de serviços e que, portanto, não se constitui 
como elemento diretamente produtivo, como elemento vivo do processo 
de valorização do capital e de criação de mais-valia. O trabalho docente 
está inserido no conjunto de trabalho que, segundo Marx, é consumido 
como valor de uso e não como trabalho que cria valor de troca (p. 102).
 Na obra Profissão Professor (1999, p. 10), Antônio Nóvoa faz uma 
reflexão	sobre	a	complexidade	de	concepções	do	“ser	professor”	que	per-
meia	a	vida	docente.	Para	o	autor,	é	importante	refletir	sobre	a	imagem	e	a	
função do professor ao longo do tempo e como elas se estabelecem hoje. 
Para esse autor, “[...] os professores estão presentes em todos os discursos 
sobre a educação. Por uma ou por outra razão, fala-se sempre deles. Mas 
muitas vezes está-lhes reservado o ‘lugar do morto’ [...]”. Salienta que os 
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professores não têm valorização integral e digna, quer seja pelo salário, 
quer seja pela multiplicidade de atribuições da atividade ou pela forma-
ção	inicial	e	continuada	medianas	e	ineficazes.	
	 O	que	se	percebe	na	atualidade	é	que	os	profissionais	docentes	enfren-
tam um sistema vulnerável, burocrático e fragmentado. Há um mal-estar 
que	perpassa	a	profissão,	causa	desmotivação	pessoal,	insatisfação,	indis-
posição,	desinvestimento,	 ausência	de	 reflexão	crítica,	 abandono,	 além	
de outros sintomas que demonstram uma auto depreciação do docente. 
Essa situação envolve uma crise de identidade, sendo fator de análise e 
debates	por	profissionais	da	educação	e	outros	teóricos	contemporâneos.	
É possível, assim, perceber que ser professor requer uma busca constante 
de	 identidade	 profissional,	 não	 sendo	 possível	 aceitar	 passivamente	 os	
papéis que os modelos e sistemas educativos lhe reservam.
 O trabalho acompanha o professor onde ele estiver, invade sua in-
timidade, roubando umas das características fundamentais daqueles que 
estão na condição de docentes: o espaço da criatividade, da observação, 
da	reflexão,	do	gestar	projetos.	Dessa	maneira,	o	debate	social	 sobre	a	
educação reclama compromissos em relação à função docente, pois a so-
ciedade evolui incessantemente e acarreta cada vez mais atividades e res-
ponsabilidades a serem cumpridas pela escola, que atribui mais compro-
metimento a ser assumido pelos professores.
 Os professores de algumas áreas, em especial a de Sociologia, estão 
em uma situação de maior vulnerabilidade se comparada aos professores 
de outras disciplinas; tal condição deve-se à intermitência da Sociologia 
no	currículo	escolar.	Essa	realidade	é	reflexo	das	políticas	públicas	para	a	
educação e seus desdobramentos ao longo dos anos. 
	 Oliveira	(2004)	afirma	que,	desde	os	anos	de	1960,	ocorre	no	Brasil	a	
adequação da educação às exigências do padrão de acumulação fordista e 
às ambições do ideário nacional desenvolvimentista; os anos de 1990 de-
marcam o imperativo da globalização (p. 1129), alterando o modo como 
os docentes realizarão seu trabalho, com mudanças nos conteúdos visan-
do otimizar o trabalho do professor e melhor adequar a formação dos 
estudantes para atender as mudanças pelas quais passavam a sociedade. 
 Um novo momento da educação brasileira ocorreu nos anos 1990, 
provocando uma mudança do paradigma que norteava as ações educa-
cionais, com reformas educacionais baseadas na educação para a equi-
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dade	social,	princípio	firmado	na	Conferência	Mundial	Sobre	Educação	
para Todos, realizada em Jomtien, em 1990, proposta para os países mais 
pobres e populosos. O sistema escolar deveria preparar o aluno com as 
competências e habilidades necessárias para o mercado de trabalho, além 
de ter o caráter de políticas sociais compensatórias, ou seja, que objeti-
vassem a contenção da pobreza (UNESCO, 1990).
 O trabalho docente, face aos novos caminhos trilhados por essas re-
formas educacionais da década de 1990, com a expansão da educação bá-
sica como solução ante as desigualdades sociais e a preparação do aluno 
para o mercado de trabalho, passa por um movimento de reestruturação, 
uma vez que ocorre, segundo Oliveira (2004, p. 1131), “maior responsa-
bilização dos professores e maior envolvimento da comunidade”.
	 A	promulgação	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	–	
LDB (BRASIL, 1996), em dezembro de 1996, impulsionará o debate para 
o âmbito nacional. A realidade social e política, um dos focos obrigató-
rios	da	LDB,	certamente	seria	beneficiada	com	os	conhecimentos	produ-
zidos no campo da Sociologia. É a partir dessa realidade que sociólogos, 
estudantes, educadores e políticos retomam articulações e reivindicações 
pelo retorno obrigatório da disciplina aos currículos escolares (BRASIL, 
1986).
 Em 2001, o Projeto de Lei nº 3.178-B, que tornaria o ensino de Filo-
sofia	e	Sociologia	obrigatórios	no	ensino	médio,	foi	vetado	integralmen-
te pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. As razões para o 
veto	foram	publicadas	no	Diário	Oficial	da	União,	de	nove	de	outubro	de	
2001: a proposta acarretaria ônus para os Estados na contratação de pro-
fessores	e	não	haveria	licenciados	suficientes	para	atender	às	demandas	
das escolas, caso fosse aprovada. Em sete de julho de 2006, o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) decidiu, por unanimidade que as escolas de 
Ensino	Médio	deveriam	oferecer	as	disciplinas	Sociologia	e	Filosofia	em	
seus cursos. A partir de então, os cientistas sociais têm diante de si uma 
imensa tarefa: oferecer propostas viáveis e de qualidade para o ensino 
da disciplina nos cursos médios. Depois da legalidade, seria necessário 
construir a legitimidade da disciplina.
 Apesar de aprovada a Resolução, houve a exigência de um ano para 
sua implantação em todo o país. Decorridos cinco anos e vencidos os trâ-
mites legais, no dia 15 de maio de 2008, o Projeto foi aprovado e enviado 
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para sanção presidencial. Assim, o então Vice-Presidente da República, 
José de Alencar, no exercício do cargo de Presidente da República, assi-
nou a Lei Ordinária nº 11.684/2008. 
 Em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação, com apoio 
de uma consultoria, ao interpretar as DCNEM, inseriu, pela Lei Comple-
mentar	49/98,	as	disciplinas	de	Sociologia	e	Filosofia	como	componentes	
curriculares	do	Ensino	Médio,	permanecendo	na	parte	diversificada	do	
currículo. De acordo com o diagnóstico do ensino médio realizado em 
1998 (BRASIL, 1998), o objetivo foi buscar recursos que possibilitas-
sem atender a demanda desse nível, pois havia defasagem de condições 
físicas e de qualidade de atendimento. Naquele contexto, a Secretaria de 
Educação do Estado, sabendo que havia poucos professores formados em 
Sociologia e/ou Ciências Sociais, iniciou um levantamento sobre a pos-
sibilidade de ministrar cursos para professores graduados, ofertando uma 
segunda	habilitação	para	os	profissionais	que	quisessem	atuar	no	Ensino	
Médio,	com	as	disciplinas	de	Sociologia	e	Filosofia	(COSTA,	2007,	p.	
45).
 Em 2000, embora tenha sido realizado concurso público estadual, 
não foram abertas vagas para a Sociologia. Evidenciando a necessidade 
de	formação	específica	aos	professores	que	estavam	atuando	na	rede	es-
tadual sem a devida habilitação, foi assinado um Projeto de Investimento 
SECU/MEC/BID nesse mesmo ano. Entre as metas elencadas no referido 
Projeto de Investimento, na componente Formação Inicial e Continuada 
figuravam:	a)	“Contratar	instituições	para	oferecer	cursos	de	requalifica-
ção	em	Sociologia	e	Filosofia	para	pedagogos”;	b)	“contratar	instituições	
para oferecer curso de Licenciatura Plena em Matemática, Física ou Quí-
mica,	disciplinas	deficitárias	em	relação	a	professores	habilitados	e	prin-
cipalmente efetivos” (COSTA, 2007, p. 46).
 Em 2010, houve concurso público no Estado de Mato Grosso e fo-
ram	ofertadas	77	vagas	para	professores	de	Filosofia	e	101	vagas	para	
professores de Sociologia (MATO GROSSO, 2009). Embora nem todos 
os	candidatos	classificados	no	concurso	tenham	sido	contratados,	o	que	
se observa atualmente é que professores formados em outras áreas per-
manecem ministrando aulas de Sociologia. Uma das explicações está no 
fato de serem poucas as aulas semanais em cada turma. 
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	 Em	2013,	foi	realizada	esta	pesquisa,	cujo	objetivo	foi	identificar	as	
condições de trabalho dos professores que ministram a disciplina Socio-
logia no Ensino Médio, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande-MT, uma 
vez que pouco se conhecia dessas condições de trabalho e dos professo-
res. 
 Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa exploratória, reali-
zada por meio de um questionário com questões objetivas e subjetivas, a 
partir de uma amostra de 36 professores. Esse tipo de pesquisa permite 
estabelecer um conhecimento com mais profundidade sobre o problema 
pesquisado, embora não se possam generalizar os resultados (CERVO; 
BERVIAN; SILVA, 2006).
 Os dados coletados foram sistematizados e analisados em três pon-
tos	importantes:	o	primeiro	apresenta	o	perfil	socioeconômico	dos	pro-
fessores, o segundo analisa os dados sobre a carreira docente e o terceiro 
sobre as condições de trabalho, ou seja, a estrutura física das escolas onde 
trabalham. 

O PERFIL sOCIOECONômICO dOs PROFEssOREs

	 O	levantamento	dos	dados	sobre	o	perfil	socioeconômico	dos	pro-
fessores	teve	como	objetivo	identificá-los.	Dos	36	professores,	observou-
se que 61,1% são do sexo feminino (22) e 38,9% são do sexo masculino 
(14). Embora não se tenha dados sobre o total de professores que atuam 
com o ensino médio nessas escolas, o resultado demonstra uma tendência 
à maioria das vagas dessa disciplina ser ocupada por mulheres. Predo-
minavam professores jovens, com idades entre 26 e 44 anos e, do grupo 
pesquisado, 50% são solteiros. 
 Com referência ao salário, as remunerações na época da pesquisa 
variavam de R$ 652,19 (menos de um salário mínimo) até R$ 5.039,30 
(em torno de sete salários mínimos), porém, a faixa salarial mais frequen-
te	ficou	situada	entre	R$	1603,40	e	R$	2.290,60	(entre	dois	e	três	salários	
mínimos), tendo como variáveis o regime trabalhista de 20, 30 ou 40 
horas semanais. Analisando os rendimentos dos professores e comparan-
do-os ao valor do salário mínimo vigente à época, R$ 678,00, pode-se 
concluir que o rendimento mensal que tem maior predominância - aquele 
compreendido	entre	R$	1.603,40	a	R$	2.290,60	–	corresponde	de	2,36	a	
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3,78 salários mínimos e que, portanto, os dados corroboram o que os pro-
fessores	sentem	sobre	sua	profissão,	que	é	desvalorizada	e	desprestigiada,	
levando-os à desmotivação, desestímulo, quando avaliam o quesito salá-
rio.
 Outras informações importantes sobre os professores são os relacio-
nados à carreira, como se verá a seguir. 

CARREIRA

 Para compreender a trajetória dos professores foram analisados os 
dados sobre formação, vínculos de trabalho, jornada de trabalho, o tempo 
que decorre da conclusão da graduação, o número de escolas em que tra-
balham e a área de formação.
 Quanto à formação, apenas 58,33% dos professores são graduados 
na área, Licenciatura e/ou Bacharelado em Ciências Sociais/Sociologia. 
Há uma concentração de professores formados em História (19,45%) e 
em	Filosofia	(11,11%);	os	demais	são	graduados	em	áreas	diversas	das	
ciências	humanas	(Pedagogia,	Geografia),	mas	encontrou-se	também	um	
professor formado em Engenharia Elétrica. O fato de professores de ou-
tras áreas lecionarem a disciplina Sociologia é uma prática para a qual se 
encontram	duas	justificativas:	a	primeira,	por	serem	poucas	as	aulas	de	
Sociologia, as Direções e Coordenações de ensino das escolas delegam as 
aulas	para	professores	de	áreas	afins,	para	que	não	fique	sem	professor,	ou	
para complementar a carga de trabalho de outros professores, que teriam 
que se deslocar para outras escolas para completar sua carga horária; a 
segunda, em muitos casos, pela inexistência de professor de Sociologia 
concursado, sendo as aulas delegadas aos professores que as Direções e 
Coordenações	de	ensino	julgam	ter	uma	qualificação	que	podem	suprir	o	
professor da área. O mesmo ocorre com os professores de Sociologia que, 
em	muitos	casos,	afirmaram	lecionar	disciplinas	de	outras	áreas	(Filoso-
fia,	Geografia,	História),	para	completar	sua	carga	horária.
 Quanto ao tempo de graduação, 38,89 % dos professores se gradu-
aram entre cinco e oito anos, e outros 36,11% entre dois e quatro anos, 
situando as outras faixas entre um e dois anos, e uma pequena faixa se 
graduou e atua há mais de 10 anos (8,33%). Esses números demonstra-
ram que os docentes são professores com pouco tempo de atuação em 
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sala	de	aula,	o	que	se	 justifica	pelo	processo	histórico	de	 intermitência	
da Sociologia enquanto disciplina escolar, ora presente no currículo, ora 
ausente. Se não há campo de trabalho, o mais racional é optar por outro 
curso para se graduar. Mas essa lacuna foi parcialmente suprida com a 
criação do curso de Ciências Sociais na UFMT, em 2003.
 Quanto ao local de formação, embora tenha uma pequena margem 
de professores que são oriundos de outros Estados, a maioria se graduou 
no Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso, 
em funcionamento desde 2003.
 Os professores também foram questionados sobre se possuíam for-
mação complementar. Entre as respostas, observa-se que 58,33% respon-
deram possuí-la, enquanto 41,67% responderam não a possuir. Porém, há 
um consenso de que é fundamental a continuidade dos estudos, uma vez 
que	os	avanços	no	mundo	do	trabalho	requerem	profissionais	atualizados	
e capazes de contribuir na preparação intelectual das gerações mais jo-
vens.
 Quanto ao vínculo de trabalho, observa-se que 63,89% dos partici-
pantes pertencem ao quadro efetivo das escolas, sendo, portanto, concur-
sados. Os outros 36,11% são professores que possuem contratos tempo-
rários nas escolas públicas ou contratos em escolas privadas. Do total de 
professores pesquisados, 94,44% trabalham predominantemente na rede 
pública; apenas 5,66% trabalham em escolas privadas. 
 Sobre o local em que atuam como professores, os resultados indi-
cam que 72,23% atuam em uma única unidade de ensino. Porém, 22% 
dos professores trabalham em duas unidades e os outros 4,5% trabalham 
em três ou mais unidades. Esse trabalho adicional em outras escolas ocor-
re, no caso de professores concursados, para integralizar a carga horária 
do seu contrato, de 20, 30 ou 40 horas e que não possui número de aulas 
suficientes	em	apenas	uma	escola.	Em	outros	casos,	ocorre	o	contrato	em	
outra instituição pública ou privada, quando o salário percebido em uma 
escola	não	é	suficiente	para	as	necessidades	básicas	familiares.
 Quanto à jornada de trabalho, 41,67% dos professores possuem con-
tratos situados entre 20 e 30 horas-aula, 38,69% entre 10 e 20 horas; os 
outros trabalham em jornadas de 40 horas. São incluídas nessas horas de 
trabalho as horas trabalhadas em sala de aula, as dedicadas à preparação 
das	suas	atividades,	à	participação	em	projetos	nas	escolas;	a	qualificação	
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e o deslocamento para outra instituição de ensino não estão aí computa-
dos. Desse modo, os professores que necessitam se deslocar para outras 
unidades de ensino em que trabalham e aqueles que procuram comple-
mentar sua formação inicial precisam utilizar o tempo que deveria ser 
destinado ao descanso/lazer para tais atividades.
 Preocupante, porém, é o fato de que 36,11% dos professores perma-
neciam com contratos temporários de prestação de serviços junto ao Es-
tado.	Esses	dados	são	significativos	porque	demonstram	a	necessidade	de	
concurso público. Além disso, os direitos trabalhistas socialmente adqui-
ridos não são computados a eles, mantendo a desobrigação de encargos 
trabalhistas pelo Estado. Se os contratos de trabalho, predominantemente 
em	escolas	públicas,	exigem,	de	um	lado,	qualificação	adequada,	por	ou-
tro,	não	há	valorização	financeira	e	social.	Quando	são	contratados	tem-
porariamente, o rendimento mensal diminui sensivelmente, uma vez que 
não há vínculo trabalhista, inexistindo direitos sociais, embora a jornada 
de trabalho seja intensa, sujeita às mesmas condições dos demais efetiva-
dos. A necessidade de atuar em outras disciplinas para completar a carga 
horária, a utilização do tempo destinado ao lazer e descanso para preparar 
suas atividades exigem esforço extra, sem a devida valorização social. 
Outros fatores relevantes sobre as condições de trabalho são abordadas a 
seguir.

CONdIÇõEs dE TRAbALHO

 Quando questionados sobre as condições de trabalho, 41,68% dos 
professores responderam que a sala de aula é o espaço predominante de 
realização das suas atividades da disciplina de Sociologia, embora não 
seja	 o	 único	 ou	 o	mais	 adequado.	Os	 professores	 afirmaram	 que	 para	
melhorar seu trabalho, despertar o interesse dos alunos e realizar ativi-
dades que diferenciam suas aulas seria necessário utilizar outros espaços 
da	escola.	Porém,	afirmaram	que	nem	sempre	estes	são	disponibilizados,	
como a biblioteca, os laboratórios de informática, auditórios e as aulas de 
campo. Para eles, o uso de outros espaços possibilitaria ao aluno explorar 
com maior aproveitamento os temas desenvolvidos nas aulas e o material 
didático trabalhado, melhorando a dinâmica das aulas. 
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 Questionados sobre o ambiente em que o trabalho se realiza, 75,54% 
dos professores consideravam que esse ambiente de trabalho era tenso, 
estressante, burocrático, desestruturado e, por vezes, desagradável, o que 
confere ao cotidiano inúmeras situações que degradam os vínculos entre 
o ambiente e os agentes. Na escola, esta característica se potencializa, já 
que são muitas pessoas que por ali transitam, agem e interagem. Os pro-
fessores reiteraram que lhes faltava tempo para criar novas metodologias 
e estimular a percepção dos estudantes, devido ao número de horas dedi-
cadas ao trabalho em sala de aula e a outras atividades, impossibilitando 
ao professor elaborar seu próprio trabalho e ter satisfação na realização 
pessoal	e	profissional.
 Questionados sobre sua saúde, uma das variáveis do bem-estar físi-
co	e	psicológico	que	influencia	no	desempenho	profissional,	77,79%	dos	
professores responderam que a tensão diária provocava dores de cabeça 
constantes, dores musculares e insônia e muitas vezes desencadeavam 
um quadro mais grave, como estresse, hipertensão ou depressão. A moti-
vação desses casos está intimamente relacionada à falta de estrutura emo-
cional e física, bem como às condições de trabalho de uma forma geral. 

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

	 O	objetivo	 do	 presente	 estudo	 foi	 analisar	 o	 perfil	 socioeconômi-
co dos professores de Sociologia, a carreira e as condições de trabalho 
disponibilizadas aos docentes. Os dados evidenciaram que a maior parte 
dos professores é do sexo feminino (61,1%). Predominavam professores 
jovens, com idades entre 26 e 44 anos, sendo que 50% são solteiros. A fai-
xa	salarial	mais	frequente	ficou	situada	entre	R$	1603,40	e	R$	2.290,60	
(entre dois e três salários mínimos), tendo como variáveis o regime de 20, 
30 ou 40 horas semanais. Essas informações indicavam que, em média, 
os docentes eram pessoas que estavam construindo uma carreira e que 
almejavam	galgar	os	degraus	do	sucesso	profissional	e	pessoal.
 Constatou-se que um pouco mais da metade do grupo (58,33%) era 
graduada em Licenciatura e/ou Bacharelado em Ciências Sociais/Socio-
logia e que 63,89% pertenciam ao quadro efetivo de professores, haven-
do	uma	parcela	significativa	dos	professores	(36,11%)	que	trabalhavam	
com contratos temporários. Essa constatação, em um primeiro momento, 
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parecia positiva, por proporcionar trabalho e renda para esta parcela de 
professores; em um segundo momento, quando analisada com mais cau-
tela, revelava contradições. O primeiro aspecto negativo é o fato de que o 
atendimento	a	todos	os	requisitos	–	qualificação,	assiduidade,	jornada	de	
trabalho,	entre	outros	–	não	garante	direitos	sociais,	como	férias,	fundo	de	
garantia por tempo de serviço, afastamento remunerado previsto em lei, 
entre outros. O segundo ponto negativo é que o Estado, quando provê a 
falta de professores por meio dos contratos temporários, posterga a reali-
zação de concurso público, que seria a forma ideal de ingresso na carreira 
docente, garantindo, entre outras condições, a estabilidade social. 
 Quanto ao tempo de graduação, 38,89% dos professores se gradu-
aram entre cinco e oito anos, e outros 36,11% entre dois e quatro anos. 
Esses dados estão, em certa medida, ligados ao local de formação, pois a 
maioria dos professores se graduou no Curso de Ciências Sociais da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso, em funcionamento desde 2003, em-
bora haja uma pequena parcela de professores que são oriundos de outros 
Estados.
 Sobre a formação complementar, observou-se que 58,33% respon-
deram possuí-la, enquanto 41,67% responderam não a possuir, embora 
houvesse o consenso de ser fundamental a continuidade nos estudos. O 
tempo	e	o	custo	para	a	qualificação	continuada,	porém,	perduravam	por	
conta do interessado, fato que contribuía consideravelmente para a fadi-
ga, uma vez que eram retirados do tempo de descanso/lazer individual. 
Da mesma forma, aqueles professores que trabalhavam em mais de uma 
unidade de ensino, ou seja, 27,77% utilizavam esse tempo de descanso 
para o deslocamento.
	 A	saúde	foi	outra	variável	que	influencia	o	desempenho	profissional	
apontada pelos professores: 77,79% dos professores responderam que fa-
ziam acompanhamento médico de rotina, por aparecimento de doenças 
que indicavam estresse, hipertensão ou depressão.
 A docência, pela característica peculiar da atividade, que é o trabalho 
interativo,	necessita,	além	da	qualificação	adequada,	condições	físicas	e	
psicológicas	para	desenvolvê-lo.	Se	o	profissional	se	afasta	do	ambiente	
de trabalho devido a problemas de saúde, percebe-se um descompasso 
entre as condições de trabalho e as metas estipuladas e efetivamente al-
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cançadas, as quais acabam gerando sobre-esforço dos docentes na reali-
zação de suas tarefas.
	 Os	resultados	desse	estudo	sobre	o	perfil	socioeconômico	e	trajetó-
rias dos professores demonstram que as relações de trabalho dos profes-
sores de Sociologia se encontram bastante precarizadas frente os avanços 
sociais, econômicos e culturais. Os resultados da pesquisa corroboram o 
pensamento de Karl Marx, na obra O Capital (1985, p. 546-547): “[...] 
todos	 os	métodos	 destinados	 a	 intensificar	 a	 força	 produtiva	 social	 do	
trabalho se realizam a custa do operário individual [...] mutilam, trans-
formando-o num homem fragmentário [...]”, uma vez que o percurso dos 
professores, sua jornada de trabalho e as condições de trabalho tornam o 
trabalho penoso, sem prazer e fatigante.  
 Se os professores e as condições nas quais desenvolvem seu trabalho 
estão no centro de debates, no que diz respeito à implantação de políti-
cas para a melhoria da qualidade da educação pelas autoridades públicas 
competentes, este estudo indica que há um distanciamento grande entre o 
discurso que exalta o valor da educação na construção de uma sociedade 
melhor e a desvalorização no interior das práticas, “quer através do trata-
mento precário que o Estado lhe reserva, vide os salários dos professores, 
quer	porque	através	da	crise	de	emprego	e	das	modificações	do	trabalho	o	
diploma deixou de ser um salvo-conduto para uma vida melhor” (CODO, 
1999, p. 294).
	 Admitindo	ser	necessário	fazer	reflexões	sobre	o	ofício	docente,	res-
saltam-se	as	relações	entre	os	profissionais	e	o	percurso	de	cada	professor.	
A docência, pela característica peculiar da atividade, que é um trabalho 
interativo	(TARDIF;	LESSARD,	2012),	necessita,	além	da	qualificação	
adequada, condições físicas e psicológicas para desenvolvê-lo. Se esses 
profissionais	ocupam	uma	posição	desprestigiada	política	e	socialmente,	
o desprestígio é expresso nas condições objetivas às quais os docentes 
estão submetidos.
 As informações aqui apresentadas merecem ser aprofundados com 
novas pesquisas para ser possível estabelecer relações entre as condições 
objetivas de trabalho dos professores de Sociologia, o exercício da docên-
cia e sua posição na sociedade, uma vez que podem auxiliar na compre-
ensão das ações estabelecidas, no sentido de valorizar as práticas educati-
vas, como o trabalho docente. Mas também contribuem para se conhecer 
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o que está em desacordo com o que se necessita de condições adequadas 
de trabalho, que atrapalha o processo de aprendizagem dos alunos, gera 
desestímulo	nos	professores	e	conflitos	nas	relações	de	trabalho.	Compre-
ender as formas como ocorre o trabalho docente e as condições em que 
se realiza é fundamental para que se compreenda a função que a escola 
exerce na sociedade, assim como o papel do professor.
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dIsCIPLINA, EduCAÇÃO E 
mOdERNIdAdE: um EsTudO dA 

EsCOLA mAJOR OTÁVIO 
PITALugA – RONdONÓPOLIs/mT

(2006 A 2015)1

Ricardo Costa Santos
Valéria Filgueiras

INTROduÇÃO

 Ao pensar em realizar esta pesquisa, a primeira visão do tema já é 
intrigante: como tentar demonstrar o que é disciplina2 dentro da cultura 
escolar de uma escola cujo nome é Escola Estadual Major Otávio Pita-
luga (EEMOP), localizada na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato 
Grosso. Sim, o primeiro nome da escola é Major, e, sim, o nome da ci-
dade é uma homenagem do Major Otávio Pitaluga ao Marechal Rondon 
(TESORO, 1993). A partir deste ponto, pode-se seguir a explanação por 
diversos segmentos; indo por partes, o início deve ser pela fundação do 
grupo escolar Major Otávio Pitaluga, podendo-se perceber já a cultura da 
cidade em conjunto amistoso com a ideologia positivista dos militares no 
período de sua fundação e sendo, ainda, aumentado nos anos em que es-
tes estavam no poder máximo no país, período conhecido como ditadura 
civil-militar (1964-1985)
 À luz destas provocações, a ideia foi de problematizar a relação en-
tre a escola, o cotidiano escolar e a visão de disciplina que é assumida na 
escola, visto que, para os militares, a disciplina (enquanto processo de do-

1 Pesquisa realizada através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 
Subprojeto História UFMT/CUR.

2	Termo	multiconceitual	que,	dentre	outras	definições,	equivale	à	“submissão	a	uma	regra,	aceitação	
de certas restrições”. Todas as vezes que a palavra “disciplina” for utilizada neste texto, terá essa 
acepção.



292

mesticação3) é essencial dentro do positivismo, porque, como está escrito 
até mesmo na bandeira nacional (criação dos militares), a ideia de um 
bom convívio social só existirá se estiver aliada à ideologia de “Ordem e 
Progresso”. Dentro do pensamento positivista adotado pelos militares, só 
há progresso em conjunto com a ordem e vice-versa.
 Através dos anos, é sabido que a própria ideia de disciplina foi mo-
dificando-se,	mas,	depois	de	ser	o	principal	ponto	de	pauta	militar,	nem	
tudo mudou. Desta forma, trazendo a pesquisa para a presente data, den-
tro de um processo, a ideia será a problematização das atitudes registra-
das como “ações indisciplinares” dentro da escola, junto à análise dos 
temidos livros pretos ou livros de ocorrências, nos quais estarão os relatos 
de ações tidas como indisciplina.

A CuLTuRA EsCOLAR mANIFEsTAdA Em um AmbIENTE 
COERCIVO

 Pensando a partir de Dominique Julia, o conceito de cultura escolar 
pode ser compreendido como um

[...]	conjunto	de	normas	que	definem	saberes	a	ensinar	e	condutas	a	inculcar	e	um	
conjunto de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a incorporação 
desses	comportamentos,	normas	e	práticas	que	são	subordinadas	a	finalidades	que	
podem	variar	 segundo	as	 épocas	 (finalidades	 religiosas,	 sociopolíticas	ou	 sim-
plesmente de socialização) (JULIA, 2001, p. 10).

 A cultura escolar faz parte de um processo que varia muito depen-
dendo	do	espaço	no	qual	está	inserido,	podendo	ser	este	espaço	geográfi-
co, social e/ou histórico; as mudanças e permanências são enormes, base-
adas nos diferentes momentos das diferentes experiências de educação.
 Tomando como base a educação jesuíta, que serviu de exemplo den-
tro da experiência brasileira de educação iniciando-se com a catequiza-
ção dos índios, podemos perceber que, historicamente, houve mudanças, 
mas, curiosamente, houve muito mais permanências, talvez por estarem 
ligadas à cultura judaico-cristã, arraigada no coração da cultura brasileira. 
Esta, por sua vez, confunde em muitos momentos a própria cultura dentro 
do eurocentrismo positivado na sociedade durante e principalmente após 
3 Domesticar no sentido amplo de submeter-se socialmente, abrindo mão de partes de sua liberdade.
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a colonização do território nacional, ou seja, temos como base pouco me-
nos de 500 anos de sociedade que bebe muito da imensa e também diver-
sificada	cultura	europeia.
 A disciplina está dentro da cultura escolar, desde a experiência jesuí-
ta, talvez antes. Porém, historicamente, esta cultura se fez através de uma 
problemática hierárquica, em que

[...] emergiu a evidência de que o colégio não é somente um lugar de aprendiza-
gem de saberes, mas é, ao mesmo tempo, um lugar de inculcação de comporta-
mentos e de habitus que exige uma ciência de governo transcendendo e dirigindo, 
segundo	sua	própria	finalidade,	 tanto	a	formação	cristã	como	as	aprendizagens	
disciplinares (JULIA, 2001, p. 22).

 Essa reprodução aconteceu brilhantemente dentro de boa parte das 
escolas que estavam imersas nas mais diferentes culturas e em diferentes 
lugares do tempo histórico. A formação cristã e as aprendizagens discipli-
nares ajudaram os jesuítas naquele período de catequese e educação sub-
serviente (falando em especial da educação no período colonial); porém, 
esse modelo foi e ainda é utilizado na atualidade tomando como exemplo 
o ensino religioso em Mato Grosso, que é liberado segundo a Lei Com-
plementar nº 49, de 1º de Outubro de 1998, conforme o artigo 71, em 
que se lê: “Art. 71. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas, vedadas quaisquer 
formas de doutrinação”.
 Mesmo com a prerrogativa de estar como optativa, não é isso que 
acontece na prática; dentro de grande parte dos estabelecimentos de ensi-
no, os alunos em sua maioria cursam a disciplina por serem coagidos de 
certa forma, porque a escola disponibiliza apenas o ensino religioso como 
área de conhecimento no seguimento optativo.
 Já no âmbito da disciplina, é perceptível a educação como forma de 
domesticação para um bom convívio social, como escreve o professor 
João Barroso:

Na verdade, este modo ‘escolar’ de estruturar o trabalho pedagógico constitui 
uma manifestação de violência simbólica sobre os alunos e professores. Se mui-
tos alunos conseguem superar este constrangimento, por terem aprendido bem 
‘o	seu	oficio’	[...]	pelo	seu	poder	de	persuasão,	ou	de	inovação,	o	certo	é	que	a	
manutenção desta forma de organização é responsável por muitos fenômenos de 
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exclusão de alunos e de professores, e de uma tensão permanente nas relações que 
estabelecem entre si (BARROSO, 2012, p. 09).

 A escola aparece então, nessa modernidade, como lugar de “ordem e 
progresso” social, dizeres que encontramos na bandeira do Brasil e tam-
bém	na	filosofia	positivista	militar,	baseada	na	sociologia	do	francês	Au-
guste	Comte.	Tal	filosofia	tem	sua	base	ancorada	no	ideal	de	uniformi-
zação das pessoas dentro da sociedade, sendo um lugar de demonstração 
homogênea e não de manifestação individual, para o bom andamento da 
sociedade enquanto um só corpo. Auguste Comte viveu no período da re-
volução industrial, período em que, historicamente, em um marco social 
as pessoas eram partes de uma imensa engrenagem. Pode-se perceber esse 
sentimento	em	filmes	como	Tempos Modernos, em que o artista Charles 
Chaplin	satiriza	essa	filosofia	e	toda	a	apropriação	da	individualidade	do	
homem na sociedade pós-revolução industrial, que necessita domesticar 
o indivíduo social para a manutenção de uma sociedade mecanizada (no 
sentido estrutural), em que a maioria viverá apenas em função da venda 
de sua força de trabalho.

bREVE HIsTÓRICO dA EduCAÇÃO Em mATO gROssO

 Localizado na região Centro-Oeste, o Estado de Mato Grosso é his-
toricamente conhecido por uma produção primária de base, uma econo-
mia agropecuária. Fazendo uma relação com a economia, não é de difícil 
percepção que a população concentrou-se por décadas no campo, acom-
panhada da educação rural que foi o foco da educação regional por muito 
tempo; mesmo sendo precárias as condições da escola no campo (como 
ainda é), foi assim fundamentada a educação mato-grossense que, por sua 
vez, dialogava com a cultura em que estava inserida.
	 Com	o	advento	da	modernidade	do	fim	do	século	XIX,	a	população	
do Estado de Mato Grosso foi mudando aos poucos para o meio urbano, 
principalmente após a “Expedição Rondon” e a “Marcha para o Oeste” 
coordenadas durante o governo de Getúlio Vargas (MORENO; HIGA, 
2005). Durante este período, cidades, como Rondonópolis, iniciaram um 
processo de crescimento do núcleo populacional, favorecendo medidas 
que auxiliassem em sua infraestrutura urbana, como maior investimento 
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na educação, ou, pelo menos, na institucionalização da educação ron-
donopolitana. Ademais, a modernização desses núcleos populacionais 
dialogava com uma postura neoliberal para a educação, como ressaltam 
Moreno e Higa (2005, p. 12):

Os pressupostos da educação pública mato-grossense mantiveram consonância 
com aqueles veiculados na Corte, onde a trilogia obrigatoriedade, gratuidade e 
liberdade de ensino representava a base segura e o norte no encaminhamento da 
proposta educacional para o Brasil moderno. Num movimento igualmente terná-
rio	–	Europa,	Rio	de	Janeiro	e	Mato	Grosso	-,	o	discurso	iluminista,	emoldurando	
a política no campo da instrução pública fará o Estado seu propugnador e majo-
ritário condutor. 

 No caso de Rondonópolis, um dos grandes divisores de água para a 
ascensão	do	povoado	à	modernidade	foi	a	influência	trazida	pela	expedi-
ção	Rondon;	com	isso,	a	consolidação	do	povoamento	foi	lentamente	fir-
mando-se para a construção do que é hoje Rondonópolis, principalmente 
pensando em polo econômico. Desta forma, no então Povoado do Rio 
Vermelho, iniciou-se uma conjuntura de criação e modernização, princi-
palmente na educação e no âmbito religioso que, até então, andavam em 
uma linha tênue. Nesse contexto, conforme Alves (1995, p. 21), criou-se 
o	“1°	Grupo	Escolar	em	Rondonópolis:	O	Grupo	Escolar	Major	Otávio	
Pitaluga,	pelo	Decreto	n°	930,	de	19	de	abril	de	1950”.	Paulatinamente	
Rondonópolis começava a ter sua estrutura educacional.
 Segundo a historiadora Laci Maria Araújo Alves, reforçando o trecho 
acima, paulatinamente a educação em Rondonópolis foi se fortalecendo; 
a autora ressalta também que, com o efeito da política de ocupação em 
Mato Grosso e a “Marcha para o Oeste”, instituída por Getúlio Vargas, 
essa	política	educacional	foi	aumentando,	mesmo	com	dificuldade,	diante	
do crescimento populacional que viveu Mato Grosso no período, sendo 
Rondonópolis	uma	das	principais	cidades	que	refletiam	essa	medida	go-
vernamental.
 O grupo escolar Major Otávio Pitaluga, logo após o golpe civil-mi-
litar que levou os militares ao poder máximo nacional, foi extinto, assim 
como todos os grupos escolares do estado, e tornou-se a Escola Estadual 
(de Ensino Médio) Major Otávio Pitaluga, funcionando temporariamente 
no antigo prédio do Centro Educacional, na parte central da cidade, e de-
pois	se	fixando	no	mesmo	prédio	onde	funciona	até	os	dias	atuais.
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 A Escola Estadual Major Otávio Pitaluga (EEMOP), assim como 
boa parte das escolas públicas do período, terá nesse momento uma gran-
de relação com o positivismo adotado pelos militares, ou seja, a disciplina 
como principal ferramenta de construção do cidadão. Problematizando a 
relação histórica do estado de Mato Grosso e da cidade de Rondonópolis 
com os militares, pode-se perceber que, apesar de haver medo em alguns 
períodos, ela será em todo o tempo amistosa; pode-se fazer essa genea-
logia	desde	a	expedição	de	Marechal	Rondon	e	as	linhas	telegráficas	que	
passaram pela região. Outro fato, principalmente no caso da escola, é 
que Major Otávio Pitaluga viveu exatamente neste período da expedição 
Rondon.
	 Tendo	esta	nomenclatura	de	cunho	filosófico-militar,	a	disciplina	ou	
o conceito disciplinar pode ser discutido nesta escola de uma forma dife-
renciada, pois o período de sua fundação, enquanto escola, dialoga com 
o período político da ditadura militar. Neste período, a educação escolar 
passou a ser vista como essencial para o disciplinamento e manutenção 
de um ideário positivo da sociedade. Os métodos adotados caracteriza-
vam uma educação mecanicista e técnica. 
 Nessa perspectiva, fazer com que o estudante perceba na escola um 
lugar de permanência e conservação de regras dialogará com o pensa-
mento militar para a sociedade no período. A escola aparece, então, como 
um lugar de doutrinação e depósito de “conhecimento”. A educação como 
principal lugar de mudança social não cabe na escola do período da dita-
dura	militar.	Neste	período,	a	escola	é,	como	afirma	Althusser,	um	apare-
lho ideológico do estado.
 Atualmente, a escola EEMOP talvez não seja uma das escolas mais 
disciplinadoras da cidade. Entretanto, sua nomenclatura militar, assim 
como de avenidas, praças, ginásios e também outras instituições de en-
sino,	 reflete	o	enraizamento	militar	através	dos	anos	no	cotidiano	e	na	
cultura do munícipio. Ainda hoje, é recebido pela população de forma 
natural o acolhimento da ideia de permanência dos signos do poder mi-
litar,	basicamente	refletidos	via	as	nomenclaturas	de	indivíduos	que	go-
vernaram no período de governo militar, o que vai muito além da questão 
Rondon.
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CONFLITOs dENTRO dO mOdELO dIsCIPLINAdOR dA 
EEmOP

 No processo disciplinar, existem punições para aqueles que subver-
tem uma ordem imposta, havendo controle daqueles que não se adaptam 
às regras que, no caso da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, repre-
senta-se via regimento interno da escola4 e, em consequência de atitudes 
que vão de encontro ao estabelecido nas regras da instituição, há um sis-
tema de punição que se inicia pelas advertências formais contidas no li-
vro de ocorrência, também conhecido por livro da capa preta (por ser um 
caderno	de	ata,	brochura,	da	cor	preta)	que	fica	de	posse	do	coordenador	
da escola para registro das atividades incoerentes com o buscado pela 
instituição escolar.
 Em todos os processos indisciplinares relatados no livro de ocorrên-
cias que contém a descrição dos atos de indisciplinas, não há na escola 
registro de ocorrências de infrações e indisciplina por parte de professo-
res e funcionários da escola. 
 Os registros indisciplinares e de seus autores estão sustentados em 
uma ideologia clara de disciplina que vai alicerçar toda prática de puni-
ção aos atos, de forma que o indivíduo penalizado tenha medo (no sentido 
maquiaveliano de subverter-se à hierarquia escolar). A pesquisadora Sil-
via Parrat-Dayan elucida a teoria que sustenta esse sistema:

Em	geral,	o	conceito	de	indisciplina	é	definido	em	relação	ao	conceito	de	disci-
plina,	que	na	linguagem	corrente	significa	regra	de	conduta	comum	a	uma	cole-
tividade para manter a boa ordem e, por extensão, a obediência à regra. Evoca-se 
também a sanção e o castigo que se impõem quando não se obedece à regra (PAR-
RAT-DAYAN,	2008,	p.	18).

 Ao analisar os livros de ocorrência dos últimos anos da EEMOP, 
pode-se	identificar	que,	mesmo	em	uma	pequena	amostragem	de	tempo,	
sendo usados livros datados entre 2006 e 2015 (os únicos que foram pos-
síveis localizar, mas que estão incompletos, com apenas meio semestre de 
cada ano), a ideia de disciplina apresenta algumas mudanças no decorrer 
desse período de amostragem.

4 Projeto Político Pedagógico (PPP).
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	 Contudo,	diante	da	dificuldade	de	encontrar	os	 livros	de	 registros	
dos últimos dez anos, foram analisados os livros dos anos de 2006, 2007 
e 2009. Este recorte temporal foi reduzido em virtude de extravio dos 
livros de ocorrências e existência de livros de ocorrências com registros 
incompletos, que não abrangem todo o ano letivo.
 As práticas das sanções ou castigos àqueles que não apresentam uma 
domesticação moral segundo as regras da escola continuarão acontecen-
do, pois fazem parte deste processo disciplinar, como elucidou a pesqui-
sadora supracitada. Trabalhando com as categorias presentes nos regis-
tros de ocorrências, tais como chegar após o horário de início das aulas 
(atrasado) e precisar assinar o livro, até agredir e ou ameaçar verbalmente 
um(a) professor(a), a ideia central que não pode ser perdida é como, em 
cada tópico de subversão às regras, podem-se perceber características de 
um processo disciplinador. Porém, apesar de situar todos os tópicos de 
registro de indisciplina aqui, o foco desta pesquisa não são os casos isola-
dos que aparecem nos livros, mas os principais motivos de registro que se 
encontram repetidas vezes ao longo do ano e como esses registros vão se 
repetir e ou mudar ao longo dos anos. O que isso representa? Representa 
a total e completa percepção do que será o principal foco disciplinar da 
escola naquele ano e como os estudantes vão transmudando seu compor-
tamento ao longo dos anos. Por exemplo, no ano de 2006, o principal foco 
da preocupação dos professores com relação ao processo disciplinar da 
escola será a bagunça. 
 Tendo como base as observações das aulas e participação do coti-
diano	escolar,	bagunça	é	aqui	definida	como	um	conjunto	de	atitudes	que	
atrapalham a conduta dos estudos em sala de aula, como: não realizar as 
atividades, falar palavrão, jogar bolinha de papel nos colegas ou profes-
sores durante as aulas, praticar algum jogo, entre outros. Estas condutas 
somadas serão inseridas neste núcleo denominado como bagunça e vão 
representar pouco mais de 30% dos casos registrados no ano de 2006, 
enquanto em contraponto, em 2009, no decorrer de todo o ano, os atrasos 
serão os mais registrados no livro de ocorrência, resultando em pouco 
menos de 30%. Pode-se perceber desta forma que a postura disciplinar de 
punição dentro da escola foi em um ano mais rígida quanto à “bagunça” 
e mais tarde, três anos depois, a concentração das práticas punitivas mu-
daram de foco e passaram a ser observadas pelo viés dos horários.
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 As análises adiante concentrar-se-ão entre os anos de 2006, 2007 e 
2009 pelo básico motivo de que os dados destes anos estão completos ou, 
pelo menos, assim os consideramos.
 A seguir um pequeno quadro mostrando a quantidade explícita de-
les.

Maltrato a funcionários 3
Fora de sala 11
Conversas 5
Brigas 6
Bagunça 15
Subversão 4
Danos ao patrimônio 2
Quadro	1	–	Atos	Indisciplinares	e	quantidade	de	Incidência	no	ano	de	2006

Fonte: Dados dos autores

Maltrato a funcionários 8
Fora de sala 14
Conversas 2
Brigas 1
Bagunça 10
Subversão 6
Danos ao patrimônio 2
Atrasos 12
Uniforme 7
Quadro	2	–	Atos	Indisciplinares	e	quantidade	de	Incidência	no	ano	de	2007

Fonte: Dados dos autores

Maltrato a funcionários 9
Fora de sala 13
Conversas 1
Brigas 5
Bagunça 9
Subversão 13
Danos ao patrimônio 1
Atrasos 22
Uniforme 5
Quadro	3	–	Atos	Indisciplinares	e	quantidade	de	Incidência	no	ano	de	2009

Fonte: Dados dos autores
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 Na sequência, fazemos uma breve explanação desses atos indiscipli-
nares, com vistas à análise.
Maltrato aos funcionários: casos de problemas com funcionários (pro-
fessores coordenadores, diretor, manutenção e secretários), resultante de 
ameaças, xingamentos ou desrespeito com o funcionário da escola.
Fora de sala: estudantes que em determinado momento do período letivo 
foi surpreendido fora da sala matando aula.
Conversas: estudantes mandados para a coordenação por conta de conver-
sas excessivas e/ou altas em sala de aula, atrapalhando o(a) professor(a).
Brigas: desentendimentos entre estudantes, de forma verbal ou física, 
dentro e fora da escola.
Bagunça: não realização das atividades, uso de palavrão, arremesso de 
bolinha	de	papel,	utilização	do	celular,	prática	de	algum	jogo	etc.;	enfim,	
atividades que representam qualquer tipo de prática que atrapalhe o anda-
mento dos trabalhos.
Subversão: apesar de todas as práticas que resultam na assinatura do livro 
serem atividades subversão às regras, consideram-se aqui como subver-
são cabular dia letivo, mentir (e ser descoberto) para ir embora da escola 
e pular o muro da escola para ir embora. Estas entram no cerne da discus-
são que será feita a posteriori.
Danos ao patrimônio: qualquer ocorrência que seja marcada pelo encami-
nhamento do estudante à coordenação após ter produzido qualquer dano 
ao patrimônio material da escola.
Atrasos: lista de alunos atrasados, mas autorizados a entrar na escola para 
assistir à aula.
Uniforme: alunos sem o uniforme da escola, mas autorizados a entrar na 
escola para assistir à aula.
	 A	partir	desta	pequena	e	breve	explicação	de	como	foram	definidas	
as marcações dos tópicos de “infrações”, a maior busca aqui será por um 
mapeamento de como a concepção de disciplina vai mudar em pouquís-
simo tempo. Em um período de apenas 3 anos, que é a distância temporal 
de maior número de infrações e as que infrações mudaram. Porém, talvez, 
a causa destas infrações não mude tanto nem durante o período e nem de 
infração para infração. Os casos indisciplinares não surgem de um mo-
mento para o outro, nem estão dispostos ao bel-prazer da “maldade hu-
mana”.	O	conhecimento	científico	mudou	com	o	tempo	e	podem-se	ana-
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lisar as causas dos problemas de indisciplina. Para Parrat-Dayan (2008, 
p. 51), as causas da indisciplina são a distância estrutural entre as regras 
e os estudantes:

A indisciplina é, muitas vezes, uma resposta ao estilo de ensino arbitrário e autori-
tário do professor. [...] Quando as regras não são explicitadas e são incoerentes, os 
alunos	elaboram	diferentes	estratégias	para	contornar	a	lei	e	ficar	dentro	do	siste-
ma. O desrespeito às regras termina em indisciplina ou violência, e, para prevenir, 
preconiza-se a participação dos alunos na elaboração de regras.

 Pode-se perceber que a educação atual precisa ser revista e suas re-
gras precisam ser construídas junto com os estudantes. As demandas da 
cultura escolar se transformam em poucos anos, principalmente em uma 
instituição de ensino como a EEMOP, exatamente por trabalhar apenas 
com ensino médio, ou seja, a cada três anos a “geração” da escola se re-
nova e não se pode apenas aplicar uma regra já obsoleta, não por conta do 
tempo cronológico, mas porque em 3 anos o dinamismo, principalmente 
entre os jovens, é muito grande.
	 Pensando	a	indisciplina	como	esse	reflexo	do	distanciamento	social	
entre o indivíduo e a regra, pode-se notar que, com o dinamismo social 
e as transformações correntes na cultura escolar e no cotidiano escolar, é 
possível	identificar	de	que	forma	esses	atos	indisciplinares	mudam.	Exis-
tem, nas Tabelas, 3 tópicos que cresceram com esse pouco tempo e que 
podem nos indicar algumas das problemáticas dessas ocorrências: o mal-
trato a funcionários, os atrasos e os casos de “subversão”. Por que isso 
acontece em um movimento nacional, talvez global? Os historiadores J. 
Pinsky e C. Pinsky (2007, p. 19), em seu texto Por uma história prazero-
sa e consequente, chegaram ao ponto fulcral desta discussão:
 

O	grande	desafio	que	se	apresenta	neste	novo	milênio	é	adequar	nosso	olhar	às	
exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece 
estar empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é 
possível desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tem-
pos (e alunos): rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou 
nostalgia.

 Assim, quando há um diálogo responsável com o estudante, sua re-
alidade, seus saberes, desejos e prazeres com o conhecimento histórico 
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escolar os atos de indisciplina tendem a ser raros e mesmo inexistentes. A 
relação que os alunos fazem entre seus saberes e o conhecimento escolar 
deve promover um rico conteúdo de autonomia individual, de fortaleci-
mento das práticas cidadãs e não em matéria de coerção e disciplinamen-
to. 
 Quando não há um diálogo responsável com o estudante sobre seu 
protagonismo, quando não é dada ao estudante a autonomia para tornar-
se sujeito histórico, enfrentam-se problemas como maltrato aos funcioná-
rios, atraso e subversão. Os estudantes, não tendo uma educação respon-
sável e transformadora socialmente, não sentem mais vontade de entrar 
na escola e buscam toda e qualquer forma de burlar esse sistema não 
entrando na escola.
 Observando-se as Tabelas anteriores, percebe-se que o tópico de 
subversão, por exemplo, mais que dobrou entre 2007 e 2009. É bom lem-
brar que estes dados se referem aos casos de estudantes que foram pegos, 
trazendo para a discussão o número de estudantes que não entraram na 
escola ou fugiram dela, simplesmente por não encontrarem mais ali um 
espaço em que serão ouvidos, onde serão protagonistas, em que sejam 
estimuladas as áreas em que eles se destacam. Fugir da escola ou nem en-
trar (cabular aula), apostando na impunidade de não ser descoberto é uma 
forma de subverter a ordem hierárquica que imposta de que eles devem 
estar na escola por quatro ou cinco horas diárias, realizando atividades 
nas quais eles não veem motivos e que nem querem realizar.
 Os atrasos também podem ser explicados como uma forma de pro-
testo ao estilo de ensino dentro desse processo disciplinar e, portanto, 
qualquer minuto a mais fora da escola pode ser um instante a mais de li-
berdade;	talvez	isso	possa	significar	ser	feliz,	antes	de	entrar	em	uma	ins-
tituição de domesticação, em que a disciplina vai a todo momento mos-
trar a hierarquia entre o estudante e os servidores da escola. 
 Quem faz esse papel de promotor, e em alguns momentos de juiz 
(em alusão a um processo judicial), é o coordenador responsável por 
identificar	a	infração,	representar	sobre	o	réu	(o	aluno)	e,	dependendo	do	
caso, executar a sanção disciplinar ao estudante; tudo isso, cada passo do 
processo, é devidamente registrado no livro de ocorrências da escola: o 
problema ocorrido, a explicação do aluno e na grande maioria dos casos 
sua punição mediante a presença muitas vezes do responsável legal por 
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ele (sua mãe ou seu pai, na maioria dos casos). E então, pode-se pensar 
que nem todos os alunos que chegam atrasados queriam mesmo se atra-
sar, pois acontecem coisas do acaso que acabam resultando em atraso; 
isto é normal, todos estão sujeitos ao acaso. Em contraponto, pode-se pro-
blematizar: quantos alunos entram no horário por já estarem (ou talvez 
não) domesticados pelas regras, mas queriam muito, ao invés de entrar, 
poder	ter	o	direito	de	escolher	ficar	em	casa,	por	conta	de	a	escola	não	ser	
atrativa?
 O terceiro caso que aumentou em somente 2 anos, aparecendo como 
o mais grave de todos, é o de maltrato aos funcionários. Talvez chegue 
um momento da trajetória humana (e sempre chega, principalmente na 
juventude, por ser um momento de sentimentos mais intensos), em que 
o processo disciplinador e a instituição são tão coercivos, que se perde o 
sentido de respeito às regras e à hierarquia; também se perde o medo de 
sanções e, dentro da instituição, tem-se agora um indivíduo com profundo 
desrespeito por aquilo que, a todo momento, tenta submetê-lo às regras. 
Os funcionários da escola representam, para esse jovem agora, inimigos 
e é neste momento que podem ocorrer maltratos, geralmente agressões 
verbais contra os que trabalham na instituição e também contra profes-
sores, por serem os agentes do processo disciplinar que estão muito mais 
próximos dos estudantes no cotidiano escolar.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Não seria outra a proposta, senão retomarmos a criticidade Paulo 
Freire (1987, p. 31) para pensar a escola do século XXI:

A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta crítica, man-
tendo a ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco ideológico 
(nem sempre percebido por muitos dos que a realizam), é indoutriná-los no senti-
do de acomodação ao mundo da opressão.

 A escola é o ponto de transformação social e se não há transforma-
ção	conjuntural	na	escola,	dificilmente,	isto	se	aplicará	na	sociedade:	“A	
cultura	escolar	modificou-se	com	os	anos	e	há	tempos	vem-se	colocando	
em cheque a ideia de homogeneidade da escola, em contraponto com 
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a diversidade dos estudantes e dos lugares” (BARROSO, 2012, p. 08). 
Busca-se, desta forma, maior autonomia dentro de cada instituição, to-
mando-se por base a produção da cultura escolar local, cada qual com sua 
especificidade:

A educação também deveria transmitir o saber, as habilidades cognoscitivas de 
ordem superior e a sensibilidade interpessoal, isto é, tudo que se requer para aju-
dar crianças, homens e mulheres a serem plenamente eles mesmos e a interagir 
com os demais (FREIRE, 1987, p. 104).

 A grande crítica explicitada aqui aos métodos disciplinares é que não 
cabe mais à escola a alcunha de instituição coerciva, ou que pelo menos 
não tenha como base os méritos e a busca por “virtudes” do século XIX. 
A escola precisa hoje, no século XXI, ser o lugar de criação, de liberdade, 
de produção e não de reprodução. O Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (Pibid) talvez ganhe importância na atual escola 
brasileira exatamente nesta lacuna, por ser um meio de deixar a escola 
mais perto de uma nova forma de pensar a educação e talvez seja por isso 
que, apesar dos problemas (in)disciplinares da EEMOP, a transformação 
nesta instituição de ensino pode ser estrutural e a aproximação dos estu-
dantes e da comunidade é fundamental para pensarmos uma nova escola, 
mais humana e menos punitiva.
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HIsTÓRIAs Em quAdRINHOs E 
sERIAdOs dE TV COmO 

NARRATIVAs HIsTÓRICAs sObRE A 
quEsTÃO AFRO-INdígENA1

Jorciane Moreira de Campos
Suellen Patrícia Borges Amorim

Joathan Alves Viana

INTROduÇÃO

 O trabalho, utilizando um projeto de análise da questão afro-indí-
gena representada nas histórias em quadrinhos e seriados de televisão, 
foi realizado na Escola Estadual Presidente Médici, situada na cidade de 
Cuiabá	–	MT,	com	duas	turmas	do	2°	ano	do	ensino	médio.	Posteriormen-
te,	o	projeto	foi	finalizado	orientando	somente	uma	das	turmas,	porque	a	
outra	foi	cedida	a	outro	grupo	do	Pibid.	Ao	final	do	projeto,	os	estudantes	
redigiram um artigo para jornal sobre cada uma das temáticas trabalha-
das. 
 A ideia para o desenvolvimento do projeto surgiu com o intuito de 
utilizar os quadrinhos como ferramenta de aprendizagem e discussão so-
bre a questão, usando como base Marcelo Fronza (SOBANSKI et al., 
2010, p. 46 e 47):

Por	fim	desenvolveremos	a	possibilidade	de	trabalhar	com	as	histórias	em	quadri-
nhos na aula de História como forma de contribuir para a investigação de vários 
temas históricos, como um vestígio que deve permitir a compreensão histórica do 
passado, do presente e das expectativas de futuro e como forma de valorização e 
respeito às diferentes culturas e estruturas de sentimentos que compõem a cultura 
dos jovens no Brasil e no mundo.

1 Trabalho orientado por Marcelo Fronza, Coordenador do Subprojeto Pibid História da Universidade 
Federal	de	Mato	Grosso.	Projeto	financiado	pela	Capes/Pibid.
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 Pensando nisso, foi elaborado um projeto que pudesse conscienti-
zar os alunos sobre a existência da problemática envolvendo preconcei-
tos contra certos grupos marginalizados pela sociedade e o modo como 
a escola reproduz esse comportamento. O professor orientador da E.E 
possuía em seu plano de aula um capítulo sobre africanidade, em que o 
projeto foi encaixado, pois o mesmo também desejava que os estudantes 
tivessem uma conscientização sobre a temática. Primeiramente, foi apli-
cado	um	questionário	de	ideias	prévias	a	fim	de	verificar	entre	os	estudan-
tes a percepção sobre o tema, além da viabilidade de utilizar as HQs na 
aprendizagem de conteúdos históricos. 

quEsTIONÁRIO dAs IdEIAs PRéVIAs

 O instrumento de investigação (questionário de ideias previas) é 
constituído inicialmente por um quadro de informações referentes aos 
dados socioculturais dos estudantes e seguido por seis questões relati-
vas à temática afro-indígena e à utilização de histórias em quadrinhos e 
seriados em aulas de História. Sendo assim, seguem abaixo os quadros 
referentes aos dados socioculturais.

gênero Nº de jovens
Feminino 11
Masculino 11
Quadro	1	–	Gênero	
Fonte: Dados dos autores

 No quadro 1, dos 22 estudantes que responderam ao formulário, ob-
serva-se que há a mesma quantidade de estudantes de ambos os sexos.

Idade Nº de jovens
15 anos 10
16 anos 8
17 anos 2
18 anos 2
Quadro	2	–	Idade	
Fonte: Dados dos autores
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 Quanto à faixa etária, a maioria dos estudantes tem 15 anos e 2 alu-
nos estão com 18 anos; os demais estão entre 15 e 16 anos.

mora com: Nº de jovens
Pais 19
Outros (Irmã) 2
Outros (Cônjuge) 1
Quadro	3	–	Família	
Fonte: Dados dos autores

 Em relação à família, a maioria dos estudantes reside com os pais, 
sendo que somente uma dentre os estudantes é casada, mesmo tendo ape-
nas 17 anos.

quando você não está estudando, quais 
são suas atividades de lazer?

Nº de jovens

Cinema 5
Música 11
TV 15
Seriados 6
Games 4
Leitura de livros e revistas 8
Leitura de histórias em quadrinhos 2
Esporte 7
Internet 14
Outros (Serviço) 1
Outros (Cavalgar) 1
Outros (Celular) 1
Quadro	4	–	Lazer	
Fonte: Dados dos autores

 Quanto ao lazer, a maioria dos estudantes passa a maior parte do 
tempo com a televisão e internet; somente 6 estudantes usam seu tempo 
vendo seriados e quanto às HQs, somente 2 marcaram essa opção.
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seus estudos no Ensino Fundamental 
foram realizados:

Nº de jovens

Até a 8ª série na rede privada (escola particular) 0
Totalmente na rede pública 17
A maior parte na rede privada (mais que 50%) 3
A maior parte na rede pública (mais que 50%). 2
Quadro	5	–	Escola	
Fonte: Dados dos autores

 Interessante notar que no quadro Escola, 17 alunos, ou seja, a maio-
ria, vieram de rede pública; essa informação é interessante, pois a E.E se 
encontra localizada no centro da cidade e possui um certo prestígio.

gosta: Nº de jovens
Histórias em quadrinhos 7
Seriados 15
Nenhum 2
Quadro	6	–	Você	gosta	de?
Fonte: Dados dos autores

 Já entre os estudantes que gostam de seriados ou HQs, a maioria pre-
fere seriados; talvez o motivo seja a exibição de muitos seriados na TV 
aberta, enquanto as HQS, em sua maioria, precisam ser compradas; outra 
explicação poderia ser o fato de o brasileiro preferir assistir televisão a 
ler. 

Lê/Vê: Nº de jovens
Histórias em quadrinhos 6
Seriados 16
Nenhum 3
Quadro	7	–	Você	vê	ou	lê?
Fonte: Dados dos autores

 No quadro Ler ou ver, enquanto 7 estudantes gostam de HQs, so-
mente 6 leem as HQs, e quanto aos seriados, enquanto 15 gostam, 16 
assistem.
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Com que frequência você lê histórias em qua-
drinhos ou vê seriados?

Nº de jovens

Nenhuma 3
De 1 a 3 vezes por ano 2
1 a 3 vezes por mês 4
1 ou 2 vezes por semana 6
De 3 a 5 dias por semana 2
Todos os dias 5
Quadro	8	–	Frequência	com	que	lê	histórias	em	quadrinhos	
Fonte: Dados dos autores

 Em relação à frequência com que leem os seriados ou leem as HQs, 
a maioria, 6 estudantes, possui o hábito de ver/ler 1 ou 2 vezes por sema-
na e 5 estudantes leem/veem todos os dias.
 Quanto às questões sobre a temática afro-indígena e a utilização de 
histórias em quadrinhos e seriados, estas foram organizadas seguindo o 
modelo de Fronza (2007, p. 71): “em Tabelas que abordam dados re-
ferentes a como os jovens se apropriam das histórias em quadrinhos e, 
posteriormente,	do	conhecimento	histórico	específico	presente	nas	mes-
mas”. Sendo assim, não será trabalhada a questão “Quais histórias em 
quadrinhos você lê? Quais seriados você vê?” porque ela não se encaixa 
no contexto deste artigo.

Conhece: Nº de jovens
Sim 9
Não 9
Nenhum/Em branco 4
Quadro	9	–	Você	conhece	alguma	história	em	quadrinhos/seriado	que	se	
refere à História do Brasil ou à História da Humanidade? Qual(is)?
Fonte: Dados dos autores

 Dentre as respostas, podemos ver que há um empate entre alunos 
que conhecem e aqueles que não conhecem histórias referentes à História 
do Brasil ou da humanidade, além de 4 deixaram de responder. Há uma 
resposta que é interessante citar, pois a estudante escreveu: “Sim, 2012 
onde	acontecem	problemas	ambientais”	(Ororo	–	16	anos),	citando	um	
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filme,	em	lugar	de	HQs	ou	seriado.	Avaliamos	que,	apesar	de	problemas	
ambientais serem um problema da humanidade, não entram no contexto 
de História da Humanidade, sendo então uma resposta sem nexo com o 
assunto trabalhado.

Possibilidade: Nº de jovens
Sim 13
Não 4
Nenhum/Em branco 5
Quadro	10	–	Você	acha	que	é	possível	aprender	conteúdos	históricos	por	
meio de histórias em quadrinhos/seriados? Por quê?
Fonte: Dados dos autores

 Na questão 3, a maioria dos estudantes acredita ser possível apren-
der conteúdos históricos através de mídias como HQs e seriados; dentre 
as respostas recolhidas, damos destaque para 3 delas:

Sim, seria mais fácil ver um seriado do que ler um texto (Jean	Gray	–	15	anos).

Sim, porque você muda o jeito de estudar a História. E começa a chamar a aten-
ção dos estudantes (Scott - 16 anos).

Sim, porque através de qualquer tipo de leitura você adquire conhecimentos so-
bre algo independentemente da história ou do tema (Kitty - 15 anos).

 Nas respostas é possível perceber que, para os estudantes, ler um 
texto é mais enfadonho do que assistir a um seriado, assim como uma 
história em quadrinhos pode ser mais atrativa do que os textos acadêmi-
cos ou livros temáticos sobre História. Por último, na resposta da Kitty, 
podemos constatar seu entendimento de que através de qualquer leitura 
é possível adquirir conhecimentos, cabendo ao leitor analisar o tipo de 
conhecimento obtido.

Conhece: Nº de jovens
Sim 13
Não 8
Nenhum/Em branco 1
Quadro 11 - Você conhece algum herói de quadrinhos ou seriado negro ou 
indígena? Se sim, qual? 
Fonte: Dados dos autores
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 Quanto a conhecer personagens negros ou indígenas, em sua maio-
ria, os estudantes conhecem algum personagem negro; de indígenas ne-
nhum foi citado; dos negros, os mais citados foram Super Choque e Pan-
tera Negra, sendo que desses dois foram trabalhados no projeto por terem 
sido selecionados anteriormente pelos orientadores. Houve uma resposta 
em que a estudante confundiu os uniformes dos personagens e histórias 
dos mesmos, como sendo um personagem negro, no caso: “Sim, tem o 
heróis	Super	Homem,	o	Batman,	e	vários	outros.”	(Mística	–	17	anos),	
pois nem o Batman é negro, nem o super homem é humano ou negro.

Passa mensagem: Nº de jovens
Sim 16
Não 1
Nenhum/Em branco 5
Quadro 12 - Você acha que os quadrinhos e séries têm uma “mensagem” 
a passar? Qual?
Fonte: Dados dos autores

 Na última questão, a maioria acredita que existam mensagens subli-
minares dentro das histórias em quadrinhos e seriados, e somente 1 não 
acredita nessa possibilidade. Dentre as respostas positivas, houve uma: 
“Todo Mundo odeia o Chris, a mensagem que pode passar deste seriado 
é	que	não	pode	ter	preconceito	de	gente	negra.”	(Vampira	–	16	anos),	que	
entra na temática trabalhada; apesar de ser um seriado de comédia, a es-
tudante notou a questão do preconceito racial apresentado no seriado.

Os CONCEITOs subsTANTIVOs

 Após responder ao questionário prévio, a turma foi dividida em 4 
grupos, com uma média de 6 estudantes, e cada grupo selecionou uma te-
mática para trabalhar, sendo os conceitos substantivos apresentados pelos 
orientadores (discentes do Pibid): Discriminação, Racismo, Embranque-
cimento e Religiosidade. 
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dIsCRImINAÇÃO

 Dentro do tema discriminação, foram trabalhadas as obras: os se-
riados Um Maluco No Pedaço e As Visões da Raven, e os quadrinhos do 
Super Choque, Luke Cage, Lanterna Verde e Os Brasileiros.
 Há tempos nos deparamos com a discriminação presente na vida das 
pessoas, seja ela por cor de pele ou nível social. A discriminação, mui-
tas vezes, está tão entranhada na sociedade que, para muitos, um ato e/
ou acontecimento preconceituoso chega a ser considerado normal e não 
uma ofensa ou mesmo um ato discriminatório. A questão da discrimina-
ção contra os negros é algo que ocorre ainda, com frequência. É comum 
lermos e vermos jornais, revistas, e mesmo nas redes sociais, casos de 
discriminação e até mesmo incitação para que haja uma segregação dos 
negros em relação aos ditos brancos. No Brasil, os índios foram os pri-
meiros a serem discriminados, pois não tinham a mesma cor de pele, 
costumes e religião dos brancos; os negros foram os próximos a serem 
discriminados e essa discriminação permanece ainda hoje, mesmo após 
tantos anos. Para muitos, os negros, e principalmente os índios devem 
continuar fora do círculo de inclusão, isto porque algumas etnias vivem 
em áreas reservadas e por isso não podem ter direito à “civilização”, de-
vendo assim manter o modo de viver dos seus antepassados. Além disso, 
alguns defendem que os negros não devem ter ascensão por não serem 
desenvolvidos intelectualmente, mas o motivo real continua a ser a ques-
tão da pele.
	 Os	quadrinhos	e	as	séries	de	TV,	por	mais	que	sejam	obras	de	fic-
ção, não deixam de mostrar como essa questão é tratada, seja de forma 
negativa ou positiva, pois buscam mostrar o que a sociedade pensa e/ou 
acha, e até mesmo como se portam em relação a essa temática. Dentre os 
quadrinhos trabalhados, estão as histórias de Luke Cage (Adam Glass e 
Mike Benson, 2012) e Super Choque (John Paul Leon e Dwayne Mc Du-
ffie,	2008);	além	disso,	foram	escolhidas	as	séries	Um Maluco no Pedaço 
(Andy Borowitz e Susan Borowitz, 1990-1996) e As Visões da Raven 
(Michael Poryes, Susan Sherman, 2003-2007). Em relação à abordagem 
indígena, será trabalhada a obra Os Brasileiros (André Toral, 2009). No 
conjunto	dessas	obras,	mesmo	sendo	ficção,	nota-se	a	discriminação	pre-
sente.
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 O trabalho da temática desenvolvida teve como proposta mostrar 
aos alunos a discriminação que ocorre em relação à questão afro-indíge-
na. Os quadrinhos e as séries que foram utilizadas tiveram o intuito de 
mostrar como era abordada a questão dos negros e dos índios, como na 
HQ do Luke Cage, que conta a história dele na cadeia, narra os seus dias 
ali e deixa clara a discriminação que ele sofre por ser negro, como quando 
os guardas brancos o chamam de “negrinho” e, até mesmo, dizem que ele 
não tem direito a advogado por ser negro. Outro exemplo do desenvolvi-
mento dessa temática foi em relação às séries As Visões da Raven e Um 
Maluco no Pedaço. A primeira mostra de forma clara a discriminação, 
pois representa uma pessoa de pele branca que tem preferência em uma 
vaga de emprego em relação a uma pessoa negra, enquanto a segunda 
mostra a discriminação velada, da qual a pessoa sofre e nem percebe, 
como mostrado na série quando Carlton e Will dirigem uma limusina 
de um amigo branco do Phillipe, são pegos numa blitz e são presos sob 
a acusação de roubo do carro. Com os diálogos com os alunos, pôde-se 
discutir como eles viam a questão da discriminação e de como ela poderia 
ser trabalhada na escola. Dentre as opiniões dos alunos, uma das alunas 
disse o seguinte: 

Eu tive uma experiência muito boa ao longo deste projeto, aprendi bastante coisa 
a respeito do nosso tema, e que a discriminação infelizmente ainda está presente 
em nosso meio, mas devemos continuar lutando para combatê-la. A nossa temá-
tica fala a respeito da discriminação, e ela pode ser trabalhada de várias formas 
na nossa escola como: promover palestras sobre discriminação na escola para 
os alunos ficarem bem conscientes sobre esse assunto, pregar cartazes na escola 
falando contra a discriminação e várias outras coisas que podemos fazer para 
deixar todos conscientes de que a discriminação não é legal e é crime (Mística - 
17 anos).

RACIsmO

 No tema racismo, foram trabalhadas as obras: Pantera Negra, Tin-
tin, Aya, Mônica, Os Brasileiros, Super Choque e o seriado Todo Mundo 
Odeia O Cris.
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	 A	propósito	do	assunto,	Nunes	(2010)	afirma:

Hoje em dia, as pessoas, de modo geral, estão contra o racismo e dizem clara-
mente que ele tem de ser combatido. O racismo claro é condenado socialmente. 
Entretanto, tal condenação não é sinônimo da sua inexistência. Podemos notar 
uma mudança na manifestação do racismo, mas a sua função continua a mesma, 
qual	seja,	a	de	organizar	as	relações	de	poder	e	justificar	as	desigualdades	sociais	
(NUNES, p. 28, 2010.)

 A temática do preconceito racial foi trabalhada com o intuito de dis-
cutir a questão e conscientizar os estudantes sobre os problemas raciais 
presentes na sociedade e que se encontram nas escolas de maneira sutil. 
O racismo ainda hoje é um problema enfrentado por uma “minoria” da 
população que é discriminada pelas suas características físicas. O precon-
ceito racial tem como objetivo diminuir ou excluir os direitos humanos 
das pessoas discriminadas. As obras como Pantera Negra e Os Brasilei-
ros	têm	em	suas	histórias	a	problemática	racial	como	foco	específico,	re-
levante. Nas mídias usadas, os personagens afro-indígenas sofrem algum 
tipo de preconceito, e os estudantes, ao lerem e assistirem a elas, foram 
instruídos a buscarem cenas e diálogos racistas, que eram encontradas 
facilmente pelos mesmos. As HQs, como Pantera Negra, apresentavam 
vilões racistas com um cunho político no contexto da história, como tam-
bém é o caso da revista Os Brasileiros. Já os seriados (Um maluco no 
pedaço e Todo mundo Odeia o Chris) apresentados, continham nos episó-
dios claras cenas que mostravam o preconceito sofrido pelos personagens 
principais. Além disso, os estudantes foram incentivados a buscarem os 
contextos históricos do lançamento das mídias e problematizarem o racis-
mo	na	época	da	publicação.	Logo	ao	final	do	projeto,	alguns	estudantes	
entenderam um pouco mais sobre o racismo e propuseram na questão 
final	um	debate	conscientizador	sobre	o	preconceito	racial	e	seus	proble-
mas.

EmbRANquECImENTO 

	 Inicialmente,	citamos	uma	definição	de	embranquecimento:	

o branqueamento é uma categoria analítica que vem sendo usada com mais de um 
sentido. O branqueamento ora é visto como a interiorização dos modelos culturais 



316

brancos pelo segmento negro, implicando a perda do seu ethos de matriz africana, 
ora	é	definido	pelos	autores	como	o	processo	de	‘clareamento’	da	população	bra-
sileira,	registrado	pelos	censos	oficiais	e	previsões	estatísticas	do	final	do	século	
XIX e início do XX (DOMINGUES, 2002, p. 565).

 Com esse tema, foram trabalhadas as obras Blade, Senhor Incrível e 
o seriado Um Maluco No Pedaço, na perspectiva da perda da identidade 
africana entre os negros. No caso, foi trabalhada a “interiorização dos 
modelos culturais brancos pelo segmento negro, implicando a perda do 
seu ethos de matriz africana”.
 As obras lidas possuem personagens negros, como o Blade e o Sr. 
Incrível, que apesar de serem super-heróis com poderes ou não, a ques-
tão da cor deles não é o foco principal na série. Se fossem brancos, não 
haveria diferença no roteiro da história. Os estudantes, ao lerem as HQs, 
foram incentivados a procurar algo da cultura afro ou afro-americana nas 
duas obras, e somente encontraram poucas citações ou cenas com esses 
detalhes. Algo semelhante ocorre no episódio do Um Maluco no Pedaço, 
quando os personagens Will e Calton são confundidos com ladrões, por 
serem negros dirigindo um carro caro. Nessa situação, percebe-se que o 
Calton, apesar de ser afro-americano, não dava importância à própria cor, 
chegando	a	um	caso	de	quase	se	auto	identificar	como	branco,	enquanto	
estranhava as maneiras do primo, que se via como afro-americano. Cal-
ton entende as diferenças mais como econômicas do que culturais.
 Na presente temática, os personagens serem negros e não possuírem 
traços culturais afros ou afro-americanos não é visto como um problema. 
Mas aos estudantes foi indicado que deveriam avaliar as obras, procuran-
do observar se é um problema os negros perderem seu “ethos de matriz 
africana” ao “esquecer” sua cultura, ou se é normal um negro poder ser 
bem sucedido (casos que em Um Maluco no Pedaço deixam claro que o 
racismo ainda existe, mesmo que sejam bem sucedidos). Também foram 
orientados a analisar se para que o negro não seja visto como marginali-
zado, ele deve se comportar como um branco, chegando ao ponto em que 
o leitor, ao ler as HQs, esquece que os personagens principais são negros 
ou não.
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RELIgIOsIdAdE

 No tema religião, foram trabalhadas as obras: Adão Negro, Tempes-
tade, Pantera Negra, Falcão, Hans Staden e o seriado Constantine.

Os quadrinhos sempre abordaram temas religiosos, desde as primeiras adaptações 
do	Antigo	Testamento	até	a	biografia	de	Buda.	No	Brasil,	as	religiões	de	matriz	
africana historicamente foram representadas nos quadrinhos de forma negativa, 
associadas a rituais de magia negra. Somente em tempos recentes, houve uma 
mudança com uma melhor compreensão dos papéis das entidades e dos ritos do 
candomblé e da umbanda (CHINEN, 2013).

	 As	religiões	africanas	e	indígenas,	especificamente	essas	devido	ao	
recorte do projeto, são religiões que seriam chamadas de pagãs. E em um 
país onde o cristianismo é forte, os seguidores dessas religiões encontra-
ram, e ainda encontram, várias barreiras, seja para cultuar seus deuses, 
seja para professar sua fé. Não muito tempo atrás, em 2015, tivemos um 
caso noticiado na mídia, como no Notícias Uol, de grande repercussão, 
sobre uma menina que foi acertada por uma pedra, porque ela era inte-
grante da candomblé:  “Uma menina de 11 anos foi ferida por uma pedra 
na cabeça ao deixar um culto de candomblé na Penha, zona norte do Rio 
de Janeiro. Segundo testemunhas, a menina foi atacada por evangélicos 
e foi vítima de intolerância religiosa.” Aqui vemos um típico caso, em 
pleno século XXI, de intolerância religiosa. Na escola onde o projeto foi 
realizado, os alunos não deixam de representar essa sociedade, sendo que 
boa parte dele eram cristãos protestantes ou católicos.
 O trabalho teve por objetivo, dentro dessa temática, incentivar os 
estudantes a aprender mais sobre as culturas e as religiões. As HQs traba-
lhadas tratavam de personagens que eram pagãs, alguns até considerados 
deuses, como no caso da Tempestade, e outros cristãos, como o Falcão. 
Além disso, Pantera Negra e Tempestade sofrem uma discriminação den-
tro do próprio país porque ela é estrangeira, mesmo sendo um país da 
África e ela africana. No seriado do Constantine, trabalhamos um episó-
dio em que há uma cerimônia de vodoo sendo realizada, e os alunos pude-
ram analisar a cena, em contraste com a HQ de Hans Staden, cujo recorte 
foi realizado pelos orientadores, na cena de antropofagia, e a visão do 
branco Hans e dos indígenas sobre o mesmo ritual. Nos momentos de diá-
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logos com os estudantes, foi possível notar o estranhamento inicial quan-
do viram a cena de canibalismo, ou a de vodoo. Mas conversando, esses 
estudantes começaram a perceber que, por mais que os rituais religiosos 
aos olhos dos cristãos fossem horríveis, ou impensáveis, são formas de 
religião, que devem ser respeitadas. A esse respeito, uma das estudantes 
comenta	 na	 avaliação	final	 dizendo:	 “Percebi	 que	 quando	 acreditamos	
em algo, mesmo que para as pessoas pareça abominável, para nós não irá 
fazer diferença, iremos continuar acreditando naquilo” (Jubileu).
 Durante o desenvolvimento do projeto, os orientadores (Pibid) dis-
cutiram com os estudantes as obras e os seriados que os mesmos estavam 
lendo e assistindo. Como atividade avaliativa, os grupos apresentaram 
um artigo crítico para um jornal, indicando nele as análises e observações 
realizadas durante as suas leituras das HQs e dos seriados. Esses artigos 
foram feitos com referência aos modelos produzidos pelos orientadores e 
distribuídos aos estudantes de acordo com a temática de cada grupo. Esse 
assunto será tratado em outro artigo.

AVALIAÇÃO FINAL
 
 Decorridos três meses desde o início do projeto, foi formulada aos 
estudantes a questão: “Descreva sua experiência ao longo do projeto, faça 
uma análise sobre sua temática e como ela pode ser trabalhada na escola”, 
que deveria ser entregue em forma de texto discursivo como avaliação do 
projeto. Dentre os estudantes que participaram desde o começo do proje-
to, somente 15 entregaram as respostas.
 No início do trabalho, esperava-se que os estudantes pudessem en-
tender que é possível aprender através de HQs e seriados, como a estu-
dante Magma (?) menciona: “[...] No começo quando mandaram ler gibi 
adorei [...]”. Aprender e se divertir ao mesmo tempo é possível, assim 
como compreender que o racismo e as discriminações estão presentes em 
toda a sociedade, inclusive na escola. O estudante Noturno (15 anos) diz: 
“Eu compreendi sobre esse trabalho, que tem pessoas que ainda são racis-
tas, que fazem bullyng com a cor de pele da pessoa e isso tem que acabar, 
isso é uma vergonha para a nossa sociedade. [...]”. Como o racismo exis-
te, a estudante Vampira (16 anos) descreve alguns tipos de discriminação, 
do seu ponto de vista: 
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O mundo está cheio de discriminação. As pessoas têm preconceito de cor de pele, 
cabelo, julga você até o modo de você se vestir e até com seu peso, se é gorda 
demais ou magra demais, e com os mendigos e várias outras coisas. As pessoas 
têm que ter amor ao próximo, não olhar pela cor de pele, cabelo, veste, e sim pelo 
seu carácter, isso que importa. [...]. 

	 Ao	chegar	ao	final	do	projeto	e	constatar	pelas	respostas	dos	estu-
dantes que o racismo e a discriminação foram bem compreendidos pelos 
mesmos, podemos considerar que parte do nosso objetivo foi conquista-
da.
 Quanto aos projetos futuros, os estudantes, ao responder sobre “como 
a sua temática pode ser trabalhada na escola?”, apresentaram várias su-
gestões; dentre elas, as melhores foram as da estudante Mística (17 anos): 

[..] promover palestras sobre discriminação na escola para os alunos ficarem 
bem conscientes sobre esse assunto, pregar cartazes na escola falando contra a 
discriminação e várias outras coisas que podemos fazer para deixar todos cons-
cientes de que a discriminação não é legal e é crime. 

 E da Ororo (16 anos):

[..] Fazer pergunta, um relatório e um teatro de atores sobre esses temas, os alu-
nos iriam entender melhor e pensar bem sobre o caso de não fazer discriminação 
ou preconceito. Em todo lugar há isso, mas pode ser evitado de algum modo.

 Após a aplicação dos questionários, o projeto foi encerrado e os 
orientadores (Estudantes do Pibid) na escola, naquele semestre, não se 
fizeram	mais	 presentes.	No	 semestre	 seguinte,	 haverá	 continuidade	 do	
tema afro-indígena, mas voltado para o seu conteúdo histórico.

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

 Este trabalho foi desenvolvido com a parceria entre a UFMT e a Es-
cola Estadual Presidente Médici, usando o projeto do Pibid (Programa de 
Iniciação à Docência, do Ministério da Educação) que tem por objetivo 
auxiliar o professor na aplicação da sua disciplina, e incentivar o estudan-
te de graduação à prática docente.
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 Com o projeto utilizando histórias em quadrinhos e seriados, ressal-
tando a abordagem afro-indígena, foi demonstrado ser possível ensinar, 
discutir e conscientizar com o auxílio de mídias diferentes das usuais 
utilizadas nas escolas, de modo que os estudantes se divertiram e apren-
deram. A temática, apesar de não ter sido selecionada pelos bolsistas, era 
algo necessário ser abordado na escola, pois além de ser uma lei, é algo 
do cotidiano dos estudantes na sua vida privada e social. A receptividade 
do projeto na escola, principalmente na turma trabalhada, era desejada, 
pois	o	Pibid	(História,	Sociologia,	Filosofia	e	Educação	Física)	está	na	
escola	há	alguns	anos,	e	os	estudantes	gostam	das	aulas	diversificadas	que	
o Pibid traz.
 No início houve um pequeno estranhamento devido às mídias esco-
lhidas (HQs, em especial), mas, após a apresentação do projeto e demons-
tração inicial de como abordar temáticas dentro das HQs e dos seriados, 
os estudantes receberam a proposta com entusiasmo. Nas aulas no labo-
ratório, os alunos eram cooperativos e interessados e produziram algumas 
respostas	satisfatórias.	Assim,	concluímos	o	projeto	gratificados	com	os	
resultados obtidos.
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HIsTÓRIA E CuLTuRA 
AFRO-bRAsILEIRA NO ENsINO 

médIO: COLégIO LICEu 
CuIAbANO – PRÁTICAs POssíVEIs1

Rebeca Godoy Silva Moraes de Souza

INTROduÇÃO

 A sociedade brasileira vive em condições diversas, complexas e de-
siguais. Essa desigualdade não advém somente da diversidade cultural 
do país, pois a pluralidade de preconceitos foi se construindo a partir de 
alguns fatos históricos que marcaram a sociedade, inegavelmente apon-
tando	esta	diversidade	como	algo	negativo,	como	se	verifica	pelo	caso	
dos negros no Brasil.
 A necessidade de formular leis visando acabar com problemas ra-
ciais	começou	a	se	manifestar	a	partir	de	lutas	por	Ações	Afirmativas	no	
Brasil,	as	quais	foram	ratificadas	em	1968,	após	a	aprovação	da	Conven-
ção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial pelas 
Nações Unidas, em 1965, tendo por objetivo principal acelerar o proces-
so	de	igualdade	para	grupos	socialmente	vulneráveis,	como	se	identifi-
cam nas minorias raciais. Torna-se importante ressaltar, entretanto, que as 
ações	afirmativas	devem	ser	percebidas	também	pelo	aspecto	de	mudança	
social no que se refere à constituição de uma nova realidade e não apenas 
com o olhar de aliviar a carga de uma história anterior à dos dias atuais.
 A Lei nº 10.639 de 2003, que alterou a LDB de 1996, instituindo 
o ensino da História da África e de Afrodescendentes no Brasil, consti-
tuiu-se na mais importante tentativa de reparação. A adequação da lei, 
em 2008, resultou na Lei nº 11.645 que acrescentou a obrigatoriedade do 
ensino de história da população indígena nos âmbitos escolares. As leis

1 Esse texto é produto do trabalho de conclusão de curso orientado pela Profª Dra. Ana Maria Marques 
e defendido em abril de 2016.
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supracitadas	são	parte	das	políticas	afirmativas	para	diminuir	as	desigual-
dades	etnorraciais	no	Brasil,	a	fim	de	desmistificar	o	mito	da	democracia	
racial2,	e	se	tornaram	um	desafio	nas	escolas	de	todo	o	país.
	 As	adequações	do	ensino	de	acordo	com	as	leis	fizeram	com	que,	em	
Mato Grosso, professores elaborassem projetos direcionados à discussão 
do problema e à promoção da interação social e racial em acordo com as 
novas	diretrizes,	a	fim	de	promover	as	reivindicações	propostas	nas	leis.
Será objeto de estudo deste texto a realidade vivenciada no Colégio Li-
ceu Cuiabano, instituição pública de ensino fundada em 1880 e tombada 
pela Portaria nº 59/ 1983 como Patrimônio Histórico do Estado, a partir 
da promulgação da lei 10.639 de 2003. Apresentamos os projetos desen-
volvidos sob a coordenação das professoras de História, Professora A e 
Professora B.
 O trabalho encontra-se divido da seguinte forma: na primeira parte, 
apresenta-se breve histórico da chegada do negro ao Brasil e sua trajetória 
no país. Na segunda parte, destina-se um olhar mais demorado sobre as 
Ações	Afirmativas	e	a	Lei	nº	10.639	de	2003.	Já	no	terceiro	item,	verifica-
se a situação da articulação dos professores em relação à lei em questão, 
especificamente	na	Escola	Estadual	Liceu	Cuiabano.	Em	seguida,	fala-se	
dos	resultados	obtidos.	Ao	final,	após	as	constatações	realizadas,	salienta-
se	a	necessidade	de	novos	olhares	quanto	à	qualificação	continuada	dos	
profissionais	da	educação	neste	sentido	e	da	utilização	da	Lei	nº	10.639,	
como ferramenta auxiliar contra a discriminação e o preconceito racial.

PARTICIPAÇÃO dO NEgRO NA HIsTÓRIA dO bRAsIL
 
 A chegada dos negros ao Brasil começou com a colonização por-
tuguesa. Portugal já conhecia a costa africana através da exploração e 
dominação dos povos do lugar. Da África foram trazidos muitos negros 
para trabalhar, principalmente nas fazendas de cana de açúcar, como mão 
de obra escrava.
2 Roberta Fragoso, em artigo publicado pelo Instituto Milenium, em 2009, aponta a posição de Freyre 
quanto à democracia racial em trecho da entrevista realizada com o autor em 15/3/1980. À pergunta: 
“Até que ponto nós somos uma democracia racial?”, formulada pela jornalista Lêda Rivas, Freyre 
respondeu: “O Brasil […] é o país onde há uma maior aproximação à democracia racial, quer seja 
no presente ou no passado humano”. Disponível em: http://www.institutomillenium.org.br/artigos/a-
-importancia-de-gilberto-freyre-para-a-construcao-da-nacao-brasileira-parte-i. Acesso em: 10 jan. 
2016. 



326

 Walter Fraga Filho e Wlamyra R. de Albuquerque, em livro de sua 
autoria, relatam que:

Os números não são precisos, mas estima-se que, entre o século XVI e meados 
do século XIX, mais de 11 milhões de homens, mulheres e crianças africanos 
foram transportados para as Américas. A maioria dos cativos, cerca de 4 milhões, 
desembarcou em portos do Brasil. Por isso nenhuma outra região americana este-
ve	tão	ligada	ao	continente	africano	por	meio	do	tráfico	como	o	Brasil	(FRAGA	
FILHO; ALBUQUERQUE, 2006, p. 39).

 Ainda de acordo com os autores (2006, p. 40), a escravidão não se 
restringiu aos negros, tendo sido imposta aos nativos chamados de “ne-
gros da terra”; quando a oferta diminuiu, devido ao fato de os indígenas 
habitarem locais mais distantes da costa, a substituição foi feita por es-
cravos	africanos.	Dessa	forma,	“o	tráfico	deixou	de	ser	apenas	uma	entre	
as várias atividades ultramarinas iniciadas com os descobrimentos para 
se transformar no negócio mais lucrativo do Atlântico Sul” (FRAGA FI-
LHO; ALBUQUERQUE, 2006, p. 41).
 Foi através dos povos africanos trazidos pelos portugueses que a 
colonização	da	terra	brasileira	foi	possível.	Os	negros	não	ficaram	apenas	
nas usinas canavieiras; tiveram participação na mineração e em outras 
atividades agrícolas.
 Há que registrar também que, em contrapartida, os negros tentavam 
a liberdade através de muitas formas de resistência, como a criação de 
quilombos	e	fuga	para	esses	locais	bem	escondidos	e	fortificados	no	meio	
das matas, onde viviam de acordo com sua cultura de origem, plantando e 
produzindo em comunidade. Conforme artigo publicado por Rainer Gon-
çalves Souza, mestre em História, no sítio Mundo Educação, as rebeliões 
aconteciam “a partir das articulações dos escravos e, em diversos relatos, 
aparecem como uma preocupação constante dos senhores de escravo” 
(SOUZA, s/d).
 Segundo o livro O negro, os escravos foram espalhados por todo o 
país, havendo menção a Mato Grosso e à capital, Cuiabá:

Na primeira metade do século XVIII, quando colonizadores avançaram para o 
Mato Grosso em busca de ouro, além de instrumentos de mineração levaram tam-
bém escravos africanos. A vila de Cuiabá rapidamente acumulou densa população 
escrava. Em 1726, a vila ganhou seu pelourinho, símbolo do poder municipal e o 
local onde publicamente se castigavam escravos. Ali o trabalho escravo tornou-se 
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tão importante que um dos impostos cobrados pela Coroa portuguesa, a capita-
ção, baseava-se na quantidade de escravos que possuíam os mineiros (FRAGA 
FILHO; ALBUQUERQUE, 2006, p. 43).

 No período compreendido entre os séculos XV e XIX, a movimen-
tação de um volume aproximado de 10 milhões de pessoas em todo o 
continente americano se deveu à escravidão, bem como a morte de muitas 
pessoas que não resistiram aos maus tratos que receberam já na travessia 
marítima. Ainda hoje, a escravidão deixa marcas profundas na sociedade, 
haja vista o lugar de destaque que ocupa o racismo.

AÇõEs AFIRmATIVAs E LEIs EsPECíFICAs

	 O	Portal	do	MEC	define	ações	afirmativas	como	“[...]	o	conjunto	
de medidas especiais voltadas a grupos discriminados e vitimados pela 
exclusão social ocorridos no passado ou no presente”. Como objetivo de 
tais ações, o portal cita ainda: “[...] eliminar as desigualdades e segrega-
ções, de forma que não se mantenham grupos elitizados e grupos margi-
nalizados	na	sociedade,	ou	seja,	busca-se	uma	composição	diversificada	
onde não haja o predomínio de raças, etnias, religiões, gênero, etc.”3 .
 A Administração Pública Federal, em 2002, instituiu o Programa 
Nacional	de	Ações	Afirmativas,	através	do	Decreto	Federal	nº	4.228,	con-
tendo medidas de incentivo à inclusão de mulheres, afrodescendentes e 
portadores	de	deficiência.	Teve	seu	lançamento	em	2002,	também,	o	Pro-
grama Diversidade na Universidade (Lei 10.558/02), disponibilizando 
bolsas de estudo e prêmios a alunos de instituições com ações de inclusão 
no âmbito universitário e autorizando o Ministério da Educação a estudar, 
implementar	e	apoiar	ações	com	a	mesma	finalidade.	
 Segundo Flávia Piovesan:

Em 2003, a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), reforça 
a	eficácia	das	ações	afirmativas	e	determina	a	criação	de	diversos	mecanismos	de	
incentivo e pesquisas para melhor mapear a população afrodescendente, otimi-
zando assim os projetos direcionados. Ainda naquele ano, foi criada a Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da Repú-
blica, que auxilia o desenvolvimento de programas, convênios, políticas e pesqui-
sas de interesse para a integração racial (PIOVESAN, 2008, p. 6).

3	Disponível	em:	http://etnicoracial.mec.gov.br/acoes-afirmativas.
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	 O	MEC	informa	em	seu	Portal	que	o	Brasil	já	tem	muitas	ações	afir-
mativas, entre elas: aumento da participação de grupos discriminados em 
determinadas áreas de emprego; acesso à educação por meio de cotas; 
concessão de bolsas de estudo; prioridade em empréstimos e contratos 
públicos; distribuição de terras e moradias; medidas de proteção diferen-
ciada para grupos ameaçados etc. O Portal ressalta, ainda, que as ações 
afirmativas	são	preventivas	e	reparadoras	no	sentido	de	favorecer	indiví-
duos que historicamente são discriminados, diferentemente das políticas 
antidiscriminatórias, que são formas de reprimir os discriminadores ou de 
conscientizar aqueles que possam vir a discriminar.

A LEI Nº 10.639 dE 2003

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi 
alterada nos seus artigos 26 A e 79 B pela Lei 10.639/2003, ressaltando 
significativamente	a	questão	etnorracial	vivenciada	pela	população	negra	
no nosso país, atendendo assim as reivindicações do movimento negro 
organizado, que buscava soluções para os problemas que associavam, 
imediata e diretamente, preconceito e escravidão, como legado histórico:

A Lei n. 10.639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta 
histórica da população negra para se ver retratada com o mesmo valor dos outros 
povos que para aqui vieram, e um ponto de partida para uma mudança social. Na 
política	 educacional,	 a	 implementação	da	Lei	 n.	 10.639/2003	 significa	 ruptura	
profunda com um tipo de postura pedagógica que não reconhece as diferenças re-
sultantes do nosso processo de formação nacional. Para além do impacto positivo 
junto	à	população	negra,	essa	lei	deve	ser	encarada	como	desafio	fundamental	do	
conjunto das políticas que visam à melhoria da qualidade da educação brasileira 
para todos e todas (BRASIL, MEC, 2008, p. 10).

 Os estudos e as discussões das mudanças curriculares no Brasil na 
perspectiva da diversidade etnorracial tiveram início nas duas primeiras 
décadas do século XX, com o foco direcionado para “o movimento negro 
se contrapondo ao mito da democracia racial” (CARVALHO, 2004, p. 
34-35). Depois, esse movimento ganhou força com a adesão dos grupos 
feministas, esquerdistas e mais movimentos sociais da educação, favore-
cendo a reformulação dos currículos educacionais. Nos anos seguintes, 
as	discussões	se	intensificaram	com	a	adesão	de	nova	categoria,	os	povos	



329

indígenas que buscavam a retomada de direitos à terra, à educação dife-
renciada e à saúde.
 A partir daí, diversos intelectuais passaram a discutir as temáticas. 
Na análise de Valter Roberto Silvério, a Constituição de 1988 traz a cons-
trução de uma sociedade inclusiva, pois “os movimentos sociais - negros 
e indígenas em especial - ganham relevância por assumirem a luta contra 
a opressão recebida em virtude de suas diferenças étnico-raciais e cultu-
rais” (SILVÉRIO, 2010, p. 88).
 Segundo Anete Abramowicz et al., toda essa mobilização dos movi-
mentos	sociais	interferiu	no	setor	político	que,	ao	requerer	a	afirmação	da	
democracia racial na narrativa da formação da nação, centralizando a raça 
em movimento político contra o racismo, coloca em pauta a necessidade 
da integração social da população negra:

Este	movimento	força	uma	inflexão	no	pensamento	social	ao	conduzir	pelos	es-
tudos	étnico-raciais	uma	reflexão	sobre	o	impacto	do	racismo	nas	relações	sociais	
brasileiras. A ação do movimento negro traz à tona a questão da raça, articulada 
como uma categoria analítica e de luta política sempre presente na realidade bra-
sileira e entra no debate e na pauta nacional, especialmente como diversidade e 
não diferença. A incorporação das reivindicações do movimento negro e das lutas 
raciais pela política pública e pelo Estado brasileiro se dá sob a égide da diversi-
dade; perspectiva, também incorporada pelo movimento como uma tática da luta 
(ABRAMOWICZ et al., 2011, p. 92).

 Com a elaboração da Constituição Federal Brasileira, em 1988, essa 
discussão	 influenciou	 diretamente	 a	 formulação	 do	 Plano	 Decenal	 da	
Educação (1993-2003) e se fez presente na lei 9.394/96 que estabele-
ceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A formulação dessa lei 
estipulou nos currículos do ensino fundamental e médio, com uma base 
nacional comum, que o “ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” 
(BRASIL, 1996). Estabelece assim que, através de um currículo de base 
nacional, todas as escolas levem em consideração no ensino da História 
do Brasil a contribuição cultural, social, política e econômica dos povos 
indígenas, africanos e europeus para a formação da sociedade brasileira.
 Considerando a Lei 10.639/2003 e o parecer do CNE/ CP (Conse-
lho Nacional de Educação) n.º 3/2004, documento que regulamenta a lei 
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10.639/2003 e, consequentemente, estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação no ensino das Relações Étnico-Raciais e de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Nacional, 
entende-se que o sistema escolar foi contemplado como a principal fer-
ramenta para mudar a imagem social do negro em longo prazo, visando 
à superação do racismo na sociedade brasileira e que depende do enga-
jamento	dos	profissionais	da	educação,	para	que	a	normatização	referida	
em lei tenha a real aplicabilidade.
 A Lei 10.639 de 2003 foi sancionada pelo então Presidente da Re-
pública,	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva,	e	ficou	determinada	a	obrigatoriedade	
do ensino de História e Cultura afro-brasileira no Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio, em todos os estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados do país e, posteriormente em 2008, a lei 10.639/2003 sofreu 
novas alterações dando origem à lei 11.645/2008, acrescentado os estu-
dos de História e Cultura dos povos indígenas, no Art. 26-A, tornando-os 
obrigatórios em todo estabelecimento de ensino do país:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públi-
cos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena. § 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da popula-
ção brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura 
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura 
e história brasileira (BRASIL, 2008).

 Em Mato Grosso, no ano de 2009, uma equipe da Secretaria de Edu-
cação (SEDUC) foi formada para desenvolver um plano de ação com o 
objetivo	 e	 a	 responsabilidade	 de	 garantir	 a	 eficácia	 da	 implantação	 da	
lei no Estado. Uma equipe técnica da SEDUC, responsável por adequar 
o currículo da Educação no Estado ao cerne das Relações Etnorraciais, 
juntamente com a participação de educadores, organizações negras e ou-
tros movimentos sociais, contou também com a participação de vários/
as professores/as da Rede Estadual de Ensino, buscando promover uma 
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educação que levasse o respeito à diversidade cultural das relações et-
norraciais aos docentes através de atividades pedagógicas, projetos de 
ensino, orientações curriculares adequadas às alterações previstas. Sobre 
esta mobilização no estado para promover a formação continuada de pro-
fessores, Maristela Mendes Pedroso ressalta que:

Com o objetivo de implementar a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08, a Secretaria 
de Estado de Educação - SEDUC - vem realizando ações, tais como orientações 
em Portarias que orientam o Ano Letivo, cursos, em 2009 cria nos CEFAPROS a 
cadeira de Professores Formadores na Área da Diversidade, nas temáticas: Edu-
cação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Diversidade na Educação Bási-
ca,	Educação	Escolar	Indígena	e	Educação	Quilombola.	Estes	profissionais	têm	
como responsabilidade orientar as escolas nestas temáticas (PEDROSO, 2009, p. 
3).

 A partir do modelo nacional, foi elaborada, também, no mesmo ano, 
a versão preliminar das Orientações Curriculares para a Educação Bási-
ca de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2009) para as escolas, objetivando 
fortalecer o respeito à diversidade.
 Este processo, na escola, através de políticas educacionais, teve e 
ainda tem como objetivo a inclusão e respeito pela diversidade. Confor-
me Tomaz Tadeu da Silva (2011, p. 150), o currículo é o espaço em que 
se	corporificam	formas	de	conhecimento	e	de	saber.	O	currículo	é	um	dos	
locais privilegiados no qual se entrecruzam saber e poder, representação, 
domínio, discurso e regulação, e se condensam relações de poder cruciais 
ao processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, o currículo 
é um processo de reconstrução da identidade através de novas perspec-
tivas que devem ser apontadas aos alunos, conforme a análise de Vera 
Neusa Lopes:

Considerando o modelo de educação que ora é proposto em âmbito nacional, 
essa nova ordem pedagógica coloca a problematização como forma adequada de 
abordagem indispensável para que construam efetivos conhecimentos escolares, 
a	partir	do	estabelecimento	de	relação	crítica	entre	as	realidades	–	presente/passa-
do,	presente/presente	–	e	expectativas	de	futuro,	com	a	possibilidade	de,	usando	
a criatividade, antever alternativas de soluções para problemas existentes, como 
os de racismo, preconceito e discriminação racial, realidades em nosso meio (LO-
PES, 2005, p. 186).
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 Sabe-se que, historicamente, a educação no Brasil centraliza ainda 
seus currículos num padrão eurocêntrico. Ao cumprir a lei 10.639/03, a 
educação passa a promover políticas educacionais passíveis de contem-
plar e valorizar a diversidade etnorracial. De acordo com Munanga, 

[...] a identidade é para os indivíduos a fonte de sentido e experiência... É neces-
sário que a escola resgate a identidade dos afro-brasileiros. Negar qualquer etnia, 
além de esconder uma parte da história, leva os indivíduos à sua negação (MU-
NANGA, 2005, p. 18 apud SEED, 2006, p. 18).

COmO PROFEssOREs sE ARTICuLAm dIANTE dA LEI

 Após treze anos da efetivação da lei 10.639/03, em Cuiabá, no colé-
gio centenário Liceu Cuiabano, o projeto Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (Pibid), ligado à Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Educação Superior (Capes), vem sendo desenvolvido 
com a colaboração de duas professoras de História, cujas experiências 
norteiam esta pesquisa, por serem, desde 2014, professoras supervisoras 
do Subprojeto Pibid História da Universidade Federal de Mato Grosso.
 O governo do Estado articulou um plano de ação curricular com 
uma equipe multidisciplinar da SEDUC. A Professora A e a Professora B, 
em 2010 e 2011, participaram da capacitação oferecida pelo MEC, intitu-
lada “A cor da cultura”; após uma semana de estudos, tornaram-se, então, 
responsáveis por repassar aos demais professores da escola o treinamento 
recebido; segundo elas, assim foi feito. 
 A Professora A nasceu no ano de 1964, em Telêmaco Borba, Paraná, 
e aos 38 anos concluiu seus estudos na Universidade do Estado de Mato 
Grosso UNEMAT, câmpus de Luciara, onde cursou Licenciatura Plena 
em História. No momento da redação deste texto, estava com 51 anos, 
sendo professora efetiva do Estado de Mato Grosso desde 1990 e pro-
fessora no Liceu Cuiabano há nove anos. A professora A é sindicalista, 
destacando-se no contexto social e político do estado.
 A Professora B nasceu no dia 10 setembro de 1960, em Cuiabá, Mato 
Grosso. Foi nomeada funcionária pública no ano 2000. No momento da 
redação deste trabalho, fazia dezesseis que anos lecionava no Liceu Cuia-
bano e havia trinta e três anos que se dedicava ao ensino de História; é 
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uma professora comprometida, politizada, que entende o seu papel dentro 
da formação intelectual dos alunos.
 A análise foi realizada através dos quatro últimos projetos desen-
volvidos na escola, tomando por base os objetivos descritos nos mesmos, 
que também foram utilizados para formular as perguntas do questionário 
da pesquisa. Em seguida, a partir de pesquisa de campo feita com os alu-
nos dos terceiros anos do ensino médio dos turnos matutino e vespertino, 
foi	verificado	se	os	objetivos	propostos	 foram	alcançados.	A	discussão	
envolve a experiência pibidiana vivenciada durante dois anos (2014 e 
2015), que possibilitou a partilha de novas possibilidades.
 Em 2011, segundo a fonte e relato da Professora A, foi desenvolvido 
o projeto intitulado “Cidadania e Diversidade”, com o objetivo geral de 
buscar estimular os alunos na produção de histórias escritas num contexto 
diversificado	que	aborde	a	negritude	brasileira.	A	proposta	para	se	chegar	
a este objetivo era de que os professores oferecessem aulas expositivas, 
aula	de	campo,	filmes,	palestras	e	relatórios.	Na	leitura	do	projeto,	perce-
be	se	que	não	há	especificação	direta	de	quais	seriam	as	atividades,	porém	
o documento mencionado deixa bastante claro que todos os professores 
da área de humanas deveriam participar de atividades diversas para de-
senvolver o projeto no quarto bimestre.
 Em 2012, o projeto foi apresentado com um novo título, “A cor da 
Cultura”, com uma estrutura mais elaborada. Naquele momento, ao obje-
tivo geral foi acrescentada a participação dos alunos com trabalhos cultu-
rais, o que passou a envolver os líderes de classe. As atividades naquele 
ano vieram com uma carga cultural considerável. Os alunos tiveram a 
oportunidade de vivenciar a cultura afro-brasileira na prática através de: 
confecção de máscaras e caricaturas; declamação de poemas e poesias; 
paródias, audição e narração de um pouco da mitologia africana; aprendi-
zagem de danças e receitas advindas do continente africano e adaptadas 
aqui.
	 Em	um	segundo	momento	do	projeto,	ocorreu	um	desfile	do	Garoto	
e Garota Liceu “A cor da cultura”, evento que teve por meta a construção 
da	cidadania	na	escola.	O	projeto	propôs	uma	seleção	para	o	desfile,	fei-
ta a partir de regulamento previamente estabelecido, valendo ressaltar a 
condição, de acordo com o segundo item, de que o candidato fosse assí-
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duo e se autodeclarasse afrodescendente. Seria interessante pensar que o 
aluno,	após	tantas	atividades	culturais,	conseguisse	se	identificar	herdeiro	
daquela cultura.
 Em 2013, ano que antecedeu a Copa do Mundo no Brasil, a escola 
veio com outra abordagem, cujo tema foi “Valorizando a cultura, o espor-
te e a cor”, com o objetivo geral de destacar os direitos e deveres do cida-
dão frente às diversidades culturais; a intenção era ressaltar a violência e 
a intolerância entre os povos.
 Em 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil e jogos em Cuiabá, a es-
cola seguiu com suas propostas trazendo o projeto intitulado “Liceu Afro 
a cor da Cultura”, com o objetivo de efetivar a lei 10.639/03, difundindo 
e valorizando a cultura negra que também se faz presente entre outros 
povos.	Algumas	 das	 preocupações	 do	 projeto:	 identificar	 e	 reconhecer	
as diferentes manifestações culturais, bem como compreender a relação 
entre diversidade cultural e direitos humanos, utilizando o momento pro-
pício para tratar de assunto voltado à compreensão do respeito pelo outro. 
O	encerramento	se	deu	com	um	desfile.
 Diante de tal fato, como pensar nos projetos, em seus resultados? Os 
objetivos estão sendo alcançados? O que há de história nesses projetos? 
Como os dois anos de atuação do Pibid dentro do Liceu contribuíram para 
a	análise	das	fontes?	E,	por	fim,	os	projetos	desenvolvidos	contribuíram	
para o desenvolvimento de uma identidade pautada na percepção da di-
versidade racial? Ao pensar sobre essas questões, entende-se que havia 
a necessidade de realizar uma pesquisa com esta parcela de alunos. Para 
auxiliar nas questões, o método de pesquisa utilizado foi qualitativo, por 
proporcionar maior volume participativo. O interesse foi entender a qua-
lidade trabalhada nesses projetos e isto poderia ser feito através de descri-
ções, comparações e interpretações.
 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

É tarefa de todo professor e da equipe da escola estarem atentos, operando críticas 
sobre materiais didáticos, dando atenção ao modo como é tratada a noção da di-
versidade, que deve fazer sempre uma base de respeito às qualidades de cada ser 
humano. Tal crítica deve incluir decididamente o repúdio a materiais que tragam 
erros, preconceitos, difusão de atitudes discriminatórias [...]. (BRASIL, 2000, p. 
99)
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	 O	desafio	que	se	apresenta	ao	ensino	da	história	é	de	desenvolver	a	
consciência histórica e orientar em direção ao agir futuro. Rüsen propõe a 
articulação da consciência histórica como superação dos dados prévios da 
tradição.	A	compreensão	da	consciência	histórica	será	a	partir	da	reflexão	
de Rüsen (2001, p. 57): 

[...] quando se entende por consciência histórica a suma das operações mentais 
com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu 
mundo e de si mesmos, de tal forma que possam orientar, intencionalmente, sua 
vida prática no tempo.

 É o perceber e o aceitar, o entender e o querer do seu vínculo ad-
vindo da formação do povo brasileiro com a mistura eminentemente de 
africanos, europeus e povos nativos.
 Observemos, então, que o ensino da cultura africana não poderá ter 
ausência	de	significação	histórica,	pois	a	consciência	histórica	será	for-
mada	a	partir	desta	 significação.	Os	projetos	desenvolvidos	a	partir	da	
temática	proposta	precisam	ressignificar	a	história	africana	que	foi	apre-
sentada há anos na escola, não permitindo mais ser negligenciada. Neste 
sentido, Rüsen auxilia na compreensão do ensino de História:

Dadas estas orientações, as perspectivas da história foram grandemente expan-
didas, indo além de considerar apenas os problemas de ensino e aprendizado na 
escola. A didática da história analisa agora todas as formas do raciocínio e co-
nhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na 
opinião pública e as representações nos meios de comunicação de massa; ela con-
sidera as possibilidades e limites das representações históricas visuais em museus 
e explora diversos campos […] (RÜSEN, 2006, p. 12).

 A partir da perspectiva elaborada por Rüsen, e do pressuposto de que 
o conhecimento histórico na sociedade brasileira foi, ao longo dos sécu-
los, se constituindo com bases cristalizadas em uma sociedade patriarcal, 
escravagista e preconceituosa, percebe-se que o pensamento histórico foi 
sendo	 inconscientemente	 embasado	 no	 passado,	 refletindo-se	 ainda	 no	
presente. Segundo o autor, “a tradição traz o modo de agir na atualidade, 
refletindo	ações	do	passado,	através	de	instituições,	de	estruturas	sociais,	
que foram condicionando o agir” (RÜSEN, 2001, p. 83). Desta forma, o 
trabalho da consciência histórica com alunos e professores atua na tenta-
tiva de desconstrução da tradição arraigada na sociedade, com o intuito 
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de reverter o passado que a impregnou de preconceitos e ações que discri-
minam os indivíduos sociais baseados em sua cor, raça e condição social. 
É preciso, assim, agir na observância das leis que discorrem sobre a igual-
dade racial, promover nas escolas a reconstrução de nova consciência 
histórica através da superação errônea baseada na tradição. É necessário, 
ainda, aprender através de novas experiências e de nova abordagem de 
formação histórica que “é, antes, a capacidade de uma determinada cons-
tituição	narrativa	de	sentido.	Sua	qualidade	específica	consiste	em	(re)
elaborar continuamente, e sempre de novo, as experiências correntes que 
a vida prática faz do passar do tempo” (RÜSEN, 2006, p. 14).

O PERCuRsO dA PEsquIsA

	 Após	um	estudo	bibliográfico	inicial	e	definido,	a	pesquisa	de	cam-
po	surgiu	da	necessidade	de	partilhar	algumas	 informações	e	 reflexões	
acerca do resultado dos projetos. Segundo Marconi e Lakatos (1996), a 
pesquisa	de	campo	pode	ser	exploratória,	tendo	como	finalidade	aprofun-
dar o conhecimento do pesquisador sobre o assunto estudado; também 
visa	clarificar	conceitos,	ajudando	na	verificação	de	métodos	e	resultados	
e a ela cabe a coleta de dados objetivando compreender e explicar se os 
projetos aplicados no Liceu Cuiabano são práticas pedagógicas que estão 
contribuindo	de	forma	significativa	no	ensino	da	cultura		afro-brasileira,	
como previsto na lei.
 Os indicadores construídos como instrumento técnico para se proce-
der à investigação foram pensados previamente com o intuito de identi-
ficar	se	os	objetivos	gerais	(desenvolver	a	escrita	histórica	num	contexto	
que aborde a negritude brasileira; construir e executar ações que garan-
tam a diminuição da discriminação e preconceito racial na escola; identi-
ficar	e	valorizar	as	diferentes	culturas;	promover	mudanças	de	postura	na	
comunidade pensando na construção de um novo olhar de possibilidades 
sem preconceito) estavam sendo alcançados. Com base nesses princípios, 
identificamos	que	a	pesquisa	qualitativa	tem	um	caráter	exploratório.	Fo-
ram tomados os seguintes cuidados: utilizar uma linguagem clara, de fá-
cil entendimento, com termos técnicos de conhecimento geral. Quanto à 
escolha	do	tipo	de	questão,	utilizou-se	a	classificação	proposta	na	litera-
tura estudada (MARCONI; LAKATOS, 1996).
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	 Segundo	esta	classificação,	as	perguntas	podem	ser:	abertas,	fecha-
das ou de múltipla escolha. O questionário utilizado foi com alternativas 
de múltipla escolha - perguntas fechadas com várias opções de respostas 
- contendo poucas questões. Desta forma, os alunos foram informados 
de que deveriam optar por apenas uma resposta ou escolher mais de uma 
alternativa, caso solicitado.
	 Quanto	à	identificação	de	cor	ou	raça,	utilizou-se	o	atual	sistema	de	
classificação	estabelecido	pelo	IBGE.
	 Quanto	à	percepção	dentro	de	um	grupo	étnico	definido,	previamente	
discutido num contexto que aborde a negritude brasileira, algumas ques-
tões	propuseram	reflexão	partindo	da	discussão	intitulada	“Uma	aborda-
gem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia”, proposta 
pelo Prof. Dr Kabengele Munanga:

Em	qualquer	operação	de	classificação,	é	preciso	primeiramente	estabelecer	al-
guns critérios objetivos com base na diferença e semelhança. No século XVIII, a 
cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor d’água entre 
as	chamadas	raças.	Por	isso	que	a	espécie	humana	ficou	dividida	em	três	raças	
estancas	que	resistem	até	hoje	no	imaginário	coletivo	e	na	terminologia	científica:	
raça	branca,	negra	e	amarela.	Ora,	a	cor	da	pele	é	definida	pela	concentração	da	
melanina.	É	justamente	o	degrau	dessa	concentração	que	define	a	cor	da	pele,	dos	
olhos e do cabelo (MUNANGA, 2005).

 Quanto à valorização das diferentes culturas, outras questões vie-
ram	refletir	sobre	as	Políticas	de	Reparações	apresentadas	nas	Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Quanto 
às experiências compartilhadas nas aulas de História e nas demais disci-
plinas, uma questão busca compreender o potencial racional dos alunos 
provenientes destas experiências, ou seja, o que se poderá construir e 
desconstruir a partir da consciência histórica constituída a partir da expe-
riência	do	tempo.	Como	nos	afirma	Rusen:	

Aprender é a elaboração da experiência na competência interpretativa e ativa, e a 
formação histórica nada mais é do que uma capacidade de aprendizado especial-
mente desenvolvida. Essa capacidade de aprendizado histórico precisa, por sua 
vez, ser aprendida (RÜSEN, 2006, p. 94).
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 Das dez turmas de terceiros anos do Ensino Médio do período matu-
tino/vespertino, quatro turmas (3º B, D, F e H) responderam a pesquisa, 
totalizando 90 alunos. Destes 90 alunos, 36 estudantes, ou seja 40%, fo-
ram escolhidos de forma aleatória, mantendo apenas o critério de o aluno 
estudar três anos na escola. 
	 Dos	alunos	que	participaram	da	pesquisa	era:	01	aluno	afirmou	ter	
19 anos; 16 disseram ter 18 anos; 18, 17 anos e 01 aluno, 16 anos. Veri-
fica-se	no	que	concerne	à	idade,	que	os	alunos	entrevistados	estão	dentro	
da margem proposta pelo MEC na conclusão do Ensino Médio.
	 Quanto	a	sua	percepção	dentro	de	um	grupo	étnico	definido,	25%	
dos alunos se intitularam negros; 55,6% pardos; 16,7% brancos e 2,7% 
amarelos. Torna-se importante perceber que após a lei 10.639/03 e todos 
os projetos desenvolvidos na escola os alunos na sua maioria se conside-
raram pardos. Convém ressaltar que pardo não é sinônimo de negro ou de 
afrodescendentes; de forma sucinta, a maior parte dos brasileiros que se 
classificam	como	pardos	usam	o	critério	de	ascendência	mestiça,	advinda	
da miscigenação entre os índios, os brancos e os negros.
 Observa-se que a proposta nos objetivos dos projetos era que o estu-
dante passasse a perceber elementos da cultura afro-brasileira. Constata-
mos que 80,6% dos alunos responderam que a cultura negra fazia parte de 
suas raízes e apenas 19,4% disseram que não. A maioria dos alunos não 
teve	dificuldades	de	perceber	a	cultura	afro-brasileira	em	suas	raízes,	nos	
avós	paternos	e	maternos;	isso	já	nos	fez	identificar	uma	lógica	em	suas	
conclusões. Seria uma consciência histórica? 
 Quando questionados sobre as diferenças entre pessoas negras e 
brancas, buscamos pensar no que Bakhtin enfatiza: “[...] somente a ex-
plicação das formas do discurso dialogado pode esclarecer as formas do 
discurso interior e a lógica particular do itinerário que elas seguem na 
vida interior” (1981, p. 63 apud SMOLKA et al., 1996). 
 No sentido da internalização do discurso, o resultado obtido foi: 2,7% 
internalizaram que a diferença está representada nos cabelos; 52,8%, na 
cor da pele; 2,7%, na origem africana e para 41,8% não há diferença al-
guma.	Aqui	fica	claro	que	a	maioria	dos	alunos	tem	ainda	uma	visão	es-
tereotipada da realidade, pois remetem à cor da pele e ao tipo do cabelo, 
para mostrar a diferença entre negros e brancos.
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	 Na	sexta	questão	da	pesquisa,	cuja	intenção	era	saber	o	que	signifi-
cavam atos racistas na percepção individual, foram levantadas discussões 
acerca da importância da família na formação do indivíduo, e se realmen-
te aquele aluno conseguia perceber o racismo existente em seu país.
 Quando questionados sobre terem vivenciado um ato de discrimi-
nação racial, 33,3% dos alunos disseram que nunca; 25% que já viven-
ciaram, mas poucas vezes; 19,4% confessaram ter participado de um ato 
discriminatório;	16,7	%	já	vivenciaram	na	escola	e	5,6%	dos	alunos	afir-
maram ter sofrido discriminação.
 O resultado dessa questão revela a necessidade de desenvolver nos 
alunos	uma	consciência	crítica,	pois,	ao	mesmo	tempo	em	que	afirmam	
que no Brasil existe preconceito racial, alguns se contradizem dizendo 
nunca ter presenciado um ato de discriminação. Isso nos remete ao fato 
de, historicamente, o Brasil ser visto como um país sem preconceito, em-
bora este se apresente de forma tão velada e tão sutil que se incorpora 
ao cotidiano. Não ocorre questionamento quanto à violência que atinge 
quase sempre a população negra na sociedade e que em muitas áreas os 
negros não atuam, ou são minorias atuantes nas principais atividades eco-
nômicas, políticas e sociais.
 A sétima e a oitava questões do questionário estão relacionadas aos 
conteúdos programáticos do ensino da História da África e cultura afro-
descendente. Procuramos entender se os projetos possibilitam aos alunos 
um conhecimento básico acerca da História da África. Percebemos que 
13,8% sabem que a África é o terceiro continente mais extenso da Terra; 
36,2% sabem que esse continente abasteceu a Europa e as Américas de 
africanos	escravizados;	25%	identificam	a	África	como	o	continente	com	
maior número de países pobres do mundo; 25% já ouviram falar sobre a 
segregação racial na África do Sul, o Apartheid.
 Na nona questão, perguntamos aos alunos se no Brasil existe pre-
conceito racial. 77,8% dos alunos disseram que sim e que tal preconceito 
está relacionado a estereótipos. Já 19,4% dos alunos falaram que existe 
preconceito e que no Brasil temos mais negros que brancos, e 2,8% dis-
seram que não existe discriminação racial no Brasil.
 Quanto à aproximação cultural e ao desenvolvimento econômico do 
Brasil em relação à África, 19,4% já estudaram que os africanos foram 
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escravizados; 16,7% já estudaram sobre o racismo presente na história 
oficial	do	Brasil;	55,6%	estudaram	a	influência	africana	na	cultura	brasi-
leira; 2,7% estudaram as migrações haitianas e 5,6%, a presença ou au-
sência de melanina na pigmentação da pele.
 Tomando como parâmetro os objetivos gerais propostos nos proje-
tos, até porque as perguntas elaboradas no questionário são direcionadas 
a pensar nos objetivos propostos, a intenção foi discutir se os projetos 
efetivamente contribuíram para o desenvolvimento de consciência crítica 
em relação ao mito de não vivermos em um país racista e se esses alunos 
estão realmente percebendo a cultura afro-brasileira, suas contribuições, 
seus valores, sua importância na formação da nação brasileira e, por últi-
mo,	verificar	se	os	alunos	conseguem	se	ver	inseridos	nesta	cultura.

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

 Em qualquer sociedade, a escola tem papel estrutural na construção 
da cidadania. Porém, esta tarefa deve ser desenvolvida em sintonia com a 
família e a comunidade, para auxiliar o aluno a entender conceitos, assi-
milar conhecimentos e também prepará-lo para o mercado de trabalho.
 As observações vivenciadas nesta pesquisa mostraram que a abor-
dagem da temática africanidade no Colégio Liceu Cuiabano ocorreu, na 
maioria das vezes, dando ênfase ao aspecto simbólico, representativo do 
folclore brasileiro, através de suas danças, músicas, ritos e culinária, pa-
recendo ocorrer uma troca da roupagem do mito da democracia racial. 
Além de se conhecer e reconhecer a cultura do outro, é necessário ver o 
contexto histórico, compreendê-lo e, para tanto, se faz necessário ressig-
nificar	o	negro	dentro	da	história.	É	possível	perceber	que	tanto	a	estru-
tura dos projetos escritos quanto as atividades vão se adequando com o 
passar do tempo, nos quatro anos. Percebe-se que outras disciplinas vão, 
aos poucos e discretamente, se colocando no contexto de ensino da temá-
tica,	o	que	é	fundamental,	afinal	não	é	adequado	subjugar	as	disciplinas	
de Artes, Literatura e História a tamanho legado. 
	 Outrossim,	a	pesquisa	nos	revela	uma	dificuldade	significativa	nos	
alunos	em	identificar	os	valores	e	a	contribuição	da	cultura	afro-brasileira	
na formação da sociedade. Na verdade, para eles, se torna difícil estudar 
essa	ou	qualquer	outra	 cultura	quando	a	 significação	do	ensino	parece	
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meramente cultural. Não aparece nem nos projetos nem nos discursos 
em sala de aula e nas atividades desenvolvidas a transparência do ensinar 
relações etnorraciais, para que se entenda o respeito de uma cultura em 
relação à outra de forma efetiva.
 Em alguns aspectos, é possível perceber que os projetos e os traba-
lhos desenvolvidos têm apresentado um resultado positivo, sobretudo na 
motivação e autoestima dos estudantes, contribuindo para a diminuição 
de	conflitos	raciais	dentro	e	fora	do	ambiente	escolar.
	 Enquanto	isso,	nas	salas	de	aulas,	a	ação	dos	profissionais	da	educa-
ção não pode ser baseada em tradições construídas há muito tempo, e re-
conhecidamente equivocadas em relação à discriminação racial, devendo 
ser reforçada no conhecimento e entendimento de tais fatos; é necessário 
promover nas escolas uma nova consciência histórica, pela qual o aluno 
identifique	suas	experiências	no	tempo;	para	isso,	se	tornam	indispensá-
veis pesquisa e extensão àqueles que ensinam.
 De nada adianta culpar apenas o governo; é omissão demais ima-
ginar	que	o	distanciamento	–	zona	de	conforto	–	seja	uma	solução.	Não	
é possível fechar-se ao conhecimento, pois é necessário pensar na conti-
nuidade. É preciso assumir a responsabilidade por articular o pensamento 
em sala de aula, da educação básica à universidade.
 Mudanças parecem complicadas, mas só afetam aqueles que não 
veem	o	seu	significado.	Sabe-se	que	não	existem	escravos	e	sim	pessoas	
que foram escravizadas. Este fato é passível de vergonha. Mas, por que os 
termos continuam nos livros didáticos para serem reproduzidos? Sabe-se 
que homens cheios de ganância foram e são capazes de subjugar outros, 
então por que não se pensar sobre isso? Será que não há percepção da 
negligência, quando ocorre a omissão em se discutir efetivamente a edu-
cação para mudanças, ou tal fator não é relevante?
 A Lei 10.639 foi criada com o intuito de levar para a realidade das 
salas de aula conteúdo maior sobre a cultura afro-brasileira e africana do 
que a escravidão negra no Brasil. Propondo novas diretrizes de valoriza-
ção e reconhecimento da presença africana na sociedade, objetiva servir 
de ferramenta contra a discriminação e o preconceito racial; entretanto, 
a ação do educador compromissado em adequar o assunto ao cotidiano 
escolar é fundamental, pois percebe a educação como um meio de romper 
com as desigualdades raciais no país.
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 É necessário, porém, reconhecer que o conhecimento e o trabalho 
que os professores realizam nos estabelecimentos de ensino podem não 
ser	eficientes	e	eficazes	no	que	se	refere	aos	anseios	da	educação	etnorra-
cial, mesmo que haja a implementação da Lei nº 10.639/2003 no seu Pro-
jeto Político Pedagógico. A formação docente é prioritária para a mudan-
ça deste contexto e é elemento decisivo na criação de uma mentalidade 
renovada no processo educativo quanto ao reconhecimento e à valoriza-
ção da herança cultural recebida dos povos africanos e seus descendentes
 Ponderar sobre educação no panorama das relações raciais é ter res-
ponsabilidade e participação com a sociedade, buscando igualar as opor-
tunidades, levando em conta as diferenças e necessidades características 
de cada indivíduo e entendendo que muitas desconformidades e exclusões 
construídas	ao	longo	do	tempo	só	conseguirão	ser	modificadas	e	ressigni-
ficadas	com	ações	específicas,	que	possam	alterar	o	curso	da	história.
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FORmAÇÃO INICIAL dE 
PROFEssOREs dE LíNguA INgLEsA 

sOb umA PERsPECTIVA CRíTICA: 
umA POssIbILIdAdE NO PROgRAmA 

INsTITuCIONAL dE bOLsAs dE 
INICIAÇÃO À dOCêNCIA (PIbId)

Themis Rondão Barbosa da Costa Silva

INTROduÇÃO

 Este texto é um recorte de minha dissertação de mestrado, intitulada 
Um olhar situado sobre a ecologia de saberes no Pibid: multiletramentos 
críticos e formação de professores de Língua Inglesa, defendida no ano 
de	2015.	A	pesquisa	de	natureza	qualitativa	de	cunho	etnográfico,	com	
características de epistemologia da emergência teve por objetivo princi-
pal investigar a formação de professores de Língua Inglesa em contexto 
de um Subprojeto vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência (Pibid). O trabalho, do âmbito da linguística aplicada e 
de perspectiva transdisciplinar, fundamentou-se nos estudos de letramen-
tos (COPE; KALANTZIS, 2000; MACIEL, 2013; KRESS, 2003, 2005; 
DUBOC, 2012; ROJO, 2013; MONTE MÓR, 2010) e em estudos pós
-estruturalistas (BRITZMAN, 1991; MIGNOLO, 2000; MENEZES DE 
SOUZA, 2007, 2011; KUMARAVADIVELU, 2008; TAKAKI, 2012). A 
investigação foi desenvolvida em contexto de uma escola pública da ci-
dade	de	Campo	Grande	–	MS	e	teve	como	participantes	uma	professora	
supervisora da escola, quatro licenciandos do Pibid e esta pesquisado-
ra. Os dados foram coletados por meio de gravações em áudio e/ou em 
vídeo das reuniões de planejamento e aulas, questionários e entrevistas 
com os participantes. A análise consistiu, principalmente, na descrição 
dos aspectos emergentes ao longo do processo de formação investigado 
e suas interfaces com a formação de professores na contemporaneidade. 



348

O enfraquecimento de hierarquias entre pesquisador, pesquisado e licen-
ciandos,	por	meio	de	uma	ressignificação	da	relação	entre	escola	e	uni-
versidade e seus saberes, resultou em práticas colaborativas ao longo do 
processo de formação de professores. Neste trabalho, apresento os princí-
pios que nortearam o desenvolvimento do processo de formação docente 
investigado e descrevo as principais características da pesquisa. Discorro 
ainda a respeito das expectativas iniciais dos licenciandos, bem como das 
contribuições do Subprojeto para sua formação.

O PIbId E O subPROJETO LETRAs – INgLês dA uEms

 O Pibid é uma política pública que visa ao aperfeiçoamento e à va-
lorização da formação de professores para a educação básica. Os projetos 
vinculados ao Programa devem promover a inserção dos estudantes no 
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica 
para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de 
um docente da licenciatura e de um professor da escola. O Pibid tem obje-
tivos	específicos	e	atividades	comuns	a	todos	os	participantes;	entretanto,	
o	 aporte	 teórico-metodológico	 dos	 subprojetos	 de	 cada	 IES	 é	 definido	
a partir das necessidades locais; logo, os subprojetos apresentam singu-
laridades nas formas em que são concebidos e desenvolvidos (MULIK, 
2014). Nesse sentido, dedico esta seção a apresentar o Pibid e os pressu-
postos teóricos que embasam o Subprojeto Letras-Inglês da UEMS. 
	 O	Pibid	é	promovido	pelo	Ministério	da	Educação	e	financiado	pelo	
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), via Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério 
da Educação (Capes/MEC). O Programa visa a fomentar, por meio da 
concessão de bolsas, a iniciação à docência de estudantes dos cursos de 
licenciatura de Instituições de Educação Superior (IES) e contribuir para 
a formação continuada dos professores da educação básica. Outro obje-
tivo do Programa é favorecer a melhoria do ensino nas escolas públicas 
em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja 
abaixo da média nacional. O Programa tem como objetivo o vínculo entre 
os futuros professores e as salas de aula das escolas públicas, bem como o 
comprometimento deles de que, quando graduados, exerçam o magistério 
na rede pública.
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 São objetivos do Pibid, de acordo com a Portaria Capes n.º 096, de 
18 de julho de 2013: 

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
b) contribuir para a valorização do magistério; c) elevar a qualidade da formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; d) inserir os licenciandos no cotidiano de 
escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de cria-
ção e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docen-
tes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados	no	processo	de	ensino	aprendizagem;	e)	incentivar	escolas	públicas	
de educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futu-
ros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para 
o magistério; f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos 
de licenciatura; g) contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 
cultura	escolar	do	magistério,	por	meio	da	apropriação	e	da	reflexão	sobre	instru-
mentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente (BRASIL, 2013, Art. 4º, p. 
2). 

 A UEMS, com vistas ao fortalecimento da formação de professo-
res para a educação básica no Estado de Mato Grosso do Sul, vem, des-
de 2009, propondo projetos institucionais no Pibid. No primeiro ano de 
participação no Programa, foi aprovado o projeto institucional intitulado 
“Iniciação à docência: fortalecendo compromisso entre universidade e 
escolas de educação básica”, voltado aos cursos de licenciaturas ofer-
tados	na	sede	da	universidade,	situada	em	Dourados	–	MS.	Em	2011,	o	
projeto	aprovado	foi	“A	Construção	da	Identidade	Profissional	Docente:	
formação compartilhada entre a Universidade e a Escola de Educação 
Básica”, abrangendo 14 cursos de licenciaturas distribuídos em 10 unida-
des universitárias do interior do Estado de Mato Grosso do Sul. Em 2012, 
o lançamento de novo edital do Pibid pela Capes possibilitou a ampliação 
dos dois projetos em desenvolvimento, contemplando todos os cursos de 
licenciaturas da UEMS. 
 No ano de 2013, os dois projetos foram encerrados, mas a UEMS 
obteve a aprovação de um novo projeto institucional. Esse projeto é com-
posto	por	34	subprojetos,	sendo	27	nas	áreas	específicas	de	cada	licencia-
tura e 7 interdisciplinares, abrangendo dois ou mais cursos de licenciatura 
para o quadriênio 2014-2017, o que representou um aumento de 96,6% 
no número total de bolsas Pibid para 2014 na instituição.
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 Dentre os subprojetos mencionados, está um Subprojeto na área de 
Letras	–	Inglês	que	abrangeu	o	ensino	fundamental	e	médio	e	contou	com	
a participação de doze alunos bolsistas, quatro professores supervisores 
e dois coordenadores de área. O principal objetivo desse Subprojeto era 
oportunizar a vivência e a atuação dos acadêmicos do curso de Letras no 
campo	profissional,	mais	especificamente	em	contexto	de	escola	pública.	
Para tanto, sua proposta tomava como base os novos estudos de letra-
mentos, multiletramentos e letramentos críticos presentes nas orientações 
oficiais	dos	documentos	do	Ministério	da	Educação,	que	visavam	a	res-
significar	o	ensino	de	línguas	em	uma	sociedade	em	constantes	mudanças	
marcadas pelas novas tecnologias de comunicação e informação.
 A proposta do Subprojeto Letras - Inglês previa ações e orientações 
específicas,	a	fim	de	atingir	5	metas	estabelecidas	pelo	Pibid	para	alcan-
çar os objetivos de formação dos licenciandos. De modo geral, essas me-
tas baseavam-se em pressupostos teóricos da Pedagogia dos Multiletra-
mentos que propõem foco em diferentes modos de representação que vão 
além do mero letramento centrado apenas na língua. Essa Pedagogia con-
sidera os efeitos cognitivos, culturais e sociais decorrentes de variados 
contextos e culturas. De acordo com os autores Cope e Kalantzis (2000, 
p.	5),	nos	multiletramentos,	a	“língua	e	os	outros	modos	de	significação	
são fontes dinâmicas de representação, constantemente recriadas por seus 
usuários à medida que trabalham para alcançar seus variados propósitos 
culturais”.	Por	se	tratar	de	modos	de	significação	múltiplos	e	integrados,	
exigem uma construção de sentido cada vez mais multimodal. 
 Para a Meta 1, que visava à inserção e integração dos bolsistas com 
as ações desenvolvidas no ambiente da escola, eram indicadas duas ações. 
A primeira ação proposta era “Leitura e produção de textos impressos e 
digitais”. A orientação era que, a partir da perspectiva dos estudos dos 
multiletramentos críticos, os alunos participassem de momentos de lei-
tura e interpretação de textos e posteriormente as produções seriam re-
alizadas no meio impresso, bem como no contexto digital, aplicando-se 
recursos multimodais. A segunda ação, “Letramento crítico no ensino de 
inglês por meio de recursos multimodais”, alinhava-se às Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio	–	LE	(BRASIL,	2006).	As	OCEM-LE	
sugerem o uso de multimodalidades no processo de ensino aprendizagem 
a partir de uma perspectiva crítica da linguagem, em que os alunos parti-
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cipam da construção de textos orais, escritos e multimodais na aprendiza-
gem da Língua Inglesa.
 Para atingir a Meta 2, que objetivava a formação compartilhada en-
tre a universidade e a escola de educação básica a partir do planejamento, 
desenvolvimento, execução e avaliação de ações de iniciação à docência 
na escola, foram apresentadas duas ações. A ação “Letramentos multimo-
dais para o ensino de leitura e escrita em Língua Portuguesa” visava ao 
planejamento e à aplicação de projetos que contemplassem as múltiplas 
formas de construção de sentidos utilizando os recursos multimodais da 
linguagem em contextos orais, impressos e digitais, por meio de ação 
conjunta entre aluno bolsista do Pibid e professor supervisor da escola. 
Esses projetos foram propostos a partir do levantamento da realidade lo-
cal, por meio de observação do contexto escolar e pelas reuniões com o 
professor supervisor e o aluno bolsista, com ajuda dos orientadores. A 
segunda ação constava da elaboração de materiais didáticos de apoio para 
as atividades pedagógicas do professor, pela qual se pretendeu que, sob a 
orientação do supervisor da escola e dos coordenadores de área, o aluno 
bolsista produzisse materiais complementares para dar suporte às ativida-
des planejadas para o ensino de Língua Inglesa e/ou Língua Portuguesa.
 A Meta 3 tinha por objetivo o aprofundamento da formação docente 
a	partir	da	reflexão	sobre	as	ações	de	iniciação	à	docência	e	estudos	rea-
lizados na escola e na universidade. Para tanto foi proposta uma ação de 
“Grupo de estudo e sessões de feedback”. Com base na proposta do proje-
to, os alunos teriam orientações individuais e coletivas para fundamentar 
as suas propostas. O grupo também se reuniria para relatar o andamento 
da	proposta	em	sessões	reflexivas	com	os	professores	coordenadores	do	
projeto.
 A Meta 4 previa a sistematização e implementação do acompanha-
mento e avaliação dos alunos bolsistas e supervisores do Pibid. Nesse 
sentido, foi proposta uma ação de “Acompanhamento e monitoramento 
do	desempenho	dos	bolsistas”.	A	fim	de	atingir	esse	objetivo,	os	trabalhos	
dos bolsistas foram acompanhados e monitorados pelo professor coorde-
nador do projeto e pelo professor supervisor da escola. Para tanto, foram 
utilizados alguns instrumentos, como diários de campo, bem como os 
materiais produzidos pelos bolsistas, entrevistas com os alunos que par-
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ticiparam das atividades e do professor da escola. Esses dados serviriam, 
ainda, como base para elaboração de artigos e relatórios sobre o projeto.
 Para alcançar a Meta 5, que tratava da divulgação e socialização das 
ações e resultados do Pibid em nível local, estadual, regional, nacional e 
internacional, foram propostas duas ações. A primeira, “Participação em 
congressos”, previa o incentivo à participação dos alunos em congressos 
nacionais e internacionais para a exposição da experiência no projeto, de-
vidamente fundamentados conforme a linha teórica norteadora da propos-
ta. Na segunda ação, “Participação nas aulas de estágio supervisionado”, 
os alunos seriam convidados pelo professor de estágio supervisionado de 
Língua Portuguesa e de Língua Inglesa para expor suas experiências na 
escola pública, bem como apresentar as atividades produzidas durante o 
período de atuação no Pibid.
	 O	 lançamento	do	Subprojeto	Letras	–	 Inglês	 aconteceu	na	Escola	
Estadual J. M. H. R, no dia 10 de abril de 2014. Participaram do evento 
os alunos bolsistas, as professoras supervisoras e os coordenadores de 
área. Nessa ocasião, os coordenadores discorreram sobre as metas, ações 
e orientações para o desenvolvimento das atividades propostas pelo Pro-
grama. Na sequência, as professoras supervisoras apresentaram breve-
mente	seus	projetos	de	ensino	em	execução,	a	fim	de	que	os	licenciandos	
escolhessem	por	afinidade	seus	grupos	de	trabalho.	Ao	final	do	encontro,	
foi	marcada	uma	reunião	para	discussão	de	questões	mais	específicas	re-
lativas ao Subprojeto.
 Essa reunião com os licenciandos aconteceu no dia 22 de abril de 
2014, na UEMS. Durante o encontro, o coordenador de área, Prof. Dr. 
Ruberval	Franco	Maciel,	justificou	a	escolha	da	escola	para	participação	
no	Subprojeto	Letras	–	Inglês	em	razão	da	qualidade	do	trabalho	desen-
volvido por seus professores nos últimos anos. Em seguida, apresentou 
um panorama sobre os estudos dos multiletramentos, pressupostos teóri-
cos que embasam o Subprojeto.
 Dentre os grupos participantes, escolhi acompanhar aquele que seria 
supervisionado	pela	professora	Larissa.	Essa	escolha	se	justifica	pelo	meu	
interesse em observar sua prática pedagógica, pois ela tinha participado 
de formação continuada nas teorias de letramentos e suas aulas embasa-
vam-se nessas propostas teóricas. 
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sObRE A PEsquIsA

 O interesse em investigar a formação de professores e o agencia-
mento crítico surgiu diante de incertezas e indagações a respeito de minha 
prática pedagógica. Meu objetivo inicial era integrar esse grupo como 
colaboradora e participar das atividades desenvolvidas ao longo da for-
mação dos licenciandos. Durante os encontros, pretendia propor discus-
sões sobre as teorias de letramentos e utilizá-las como embasamento para 
planejamento colaborativo de aulas de inglês. Meu intuito era apresentar, 
aos demais membros do grupo, alguns esboços com propostas teóricas e 
modelos de planos de aula e esperava que, a partir dessas leituras e dis-
cussões, juntos produzíssemos materiais didáticos. 
 Essas minhas intenções foram frustradas logo no primeiro encontro, 
uma vez que a professora supervisora foi quem conduziu a reunião e pro-
pôs um plano de trabalho para o grupo. O plano apresentado, que, segun-
do a professora, poderia ser alterado ao longo do processo de formação, 
era bastante organizado e previa a participação dos licenciandos em todas 
as etapas de planejamento e nas aulas. Sendo assim, a proposta foi aceita 
por unanimidade pelo grupo. 
 Tendo em vista esses acontecimentos, foi necessário rever meu pla-
nejamento inicial para a pesquisa. Durante a seção de orientação, dentre 
outras questões, meu orientador e eu discutimos a respeito da relação 
pesquisador e professor. Maciel (2014a) critica que, nessa relação, o pes-
quisador busque emancipar o Outro [professor] com respostas prontas 
para o contexto que lhe é desconhecido. Em vez disso, o autor defende 
que, por meio de uma escuta sensível, o pesquisador tente compreender 
o	contexto	do	outro,	a	fim	de	identificar	“questões	não	imaginadas	e	para	
se perceber como o conhecimento local pode interferir nas percepções do 
pesquisador e vice-versa” (MACIEL, 2014a, p. 108). 
	 Nesse	sentido,	refleti	sobre	minha	intenção	de	impor	ao	grupo	um	
plano	de	trabalho	previamente	definido.	A	partir	dessa	reflexão,	percebi	
que procedendo dessa maneira estaria desconsiderando os conhecimentos 
e as experiências da professora e as expectativas de aprendizagem dos 
licenciandos, o que não condizia nem mesmo com as teorias que buscava 
compartilhar com eles. Saliento que, embora não fosse minha intenção, 
a condução dos trabalhos do grupo de acordo com meu plano inicial, 
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certamente demonstraria desapreço pelos saberes e potencialidades dos 
demais	 integrantes	do	grupo,	postura	que	associo	à	figura	de	professor	
explicador, que, conforme aponta Rancière (2007), em vez de promover a 
emancipação1 intelectual, aprisiona as potencialidades do sujeito e silen-
cia o conhecimento vinculado ao contexto dele. Considerando que essa 
não era minha intenção, tracei novos objetivos e estabeleci como foco da 
investigação observar a prática pedagógica da professora supervisora e o 
processo de formação dos licenciandos.
 As perguntas direcionadoras da pesquisa foram: ‘De que maneira os 
saberes da professora supervisora podem contribuir ou não para ressigni-
ficar	a	formação	docente	dos	participantes	de	um	Subprojeto	do	Pibid	du-
rante o processo de planejamento de atividades fundamentadas nos estu-
dos de multiletramentos?’ e ‘De que modo aspectos emergentes ao longo 
do processo colaborativo entre esta pesquisadora, a professora supervisora 
e	os	licenciandos	pode	suscitar	reflexões	sobre	a	formação	de	professores	
de	inglês?’.	Em	consonância	com	essas	questões,	busquei	verificar	como	
eram	realizadas	as	escolhas	de	temas	e	materiais	para	as	aulas,	identificar	
as implicações da relação estabelecida entre os participantes da pesquisa 
na formação dos licenciandos e, ainda, averiguar como a agência pode ser 
desenvolvida a partir de um processo colaborativo entre os participantes 
da pesquisa.

EXPECTATIVAs dOs LICENCIANdOs
 
 No primeiro contato com os licenciandos, me apresentei a eles e fa-
lei sobre minha intenção de participar nos encontros de seu grupo de tra-
balho.	Enfatizei	que,	conforme	a	proposta	do	Subprojeto	Letras	–	Inglês,	
eles não apenas assistiriam a aulas da professora supervisora, mas atua-
riam tanto no planejamento quanto na ministração de aulas. Na mesma 
oportunidade, questionei-os sobre suas primeiras impressões da escola e 
expectativas em relação ao Programa; então eles disseram:

A: Gostei muito da escola, e dos trabalhos desenvolvidos lá, eu conheço porque 
uma amiga minha foi para o exterior pelo jovem embaixador com a ajuda dela, 

1	Quando	menciono	emancipação,	refiro-me	a	uma	visão	de	emancipação	revisitada,	discutida	por	
Maciel (2014) com base nos trabalhos de Rancière (2010) e Biesta (2010).
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tive contato no Professor Sem Fronteiras e gostei do perfil dela e seu trabalho me 
chamou a atenção. Quero ter essa experiência de sala de aula.

R: O PIBID? Porque eu queria saber a rotina de uma sala de aula. Queria saber 
a rotina de sala de aula. 

D: Quero ver como as coisas acontecem na prática.
 
 A expectativa dos licenciandos em relação à rotina e à prática de 
sala de aula se deve, especialmente, ao fato de nenhum deles ter minis-
trado aulas de Inglês ou elaborado planos de aula anteriormente. Ao se-
rem questionados se consideravam importante planejar as aulas, disseram 
imaginar a importância do planejamento, mas não saber como era realiza-
do na prática. Neste sentido, disse a eles que a participação no Subprojeto 
possibilitaria não apenas a observação do contexto escolar e da prática da 
professora, mas a participação no desenvolvimento das atividades para as 
aulas.

O PERCuRsO dA PEsquIsA 

 Em razão de suas características, a pesquisa descrita neste trabalho 
pode ser considerada qualitativa de natureza interpretativa com caracte-
rísticas	de	etnografia	crítica	e	de	epistemologia	da	emergência	(KUMA-
RAVADIVELU, 2008; SOMERVILLE, 2012; TAKAKI, 2012; MACIEL, 
2014). A investigação transcorreu entre os meses de abril e dezembro de 
2014. Para coleta de dados foram utilizadas gravações em áudio e/ou em 
vídeo das reuniões de planejamento e aulas, questionários e entrevistas 
com	os	participantes	da	pesquisa.	A	fim	de	situar	o	leitor,	abordo	breve-
mente nesta seção, algumas questões tratadas no primeiro encontro de 
planejamento e apresento as orientações iniciais da professora supervi-
sora quanto às atividades a serem desenvolvidas ao longo do processo de 
formação dos licenciandos. 
 Durante as reuniões de planejamento, na Escola Estadual J. M. H. 
R., planejávamos e discutíamos o andamento das aulas e os resultados ob-
tidos.	A	fim	de	facilitar	a	comunicação	e	o	compartilhamento	de	arquivos	
entre os participantes, sugeri a criação de um grupo fechado no Facebook 
e	no	Whatsapp.	Esses	foram	dois	canais	muito	eficientes	e	bastante	utili-
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zados para socializar teorias, sugerir temas, imagens, vídeos e materiais 
para elaboração das aulas e ainda para compartilhar as apresentações PPT 
utilizadas nas aulas, produções dos estudantes, fotos, sites e ferramentas 
on-line de aprendizagem. No excerto que segue, observo as impressões 
da professora a respeito das postagens no Facebook:

PS: Então, acho que falta mais leituras, de repente ano que vem nas reuniões a 
gente pode discutir algum texto, alguma coisa nova. [...] Eu acho que se eu tivesse 
mais tempo, eu trabalho 30 horas, mas eu não deixo de buscar, né? E você mesmo 
posta alguma coisa, esse grupo nosso é muito positivo, porque um coloca alguma 
coisa, e assim porque quando você posta alguma coisa, é uma coisa assim que 
você já fez materiais você já conhece, é diferente de se eu tiver que buscar alguma 
coisa! (Grifo nosso).

 A partir do depoimento da professora, posso inferir que o grupo cria-
do para trocas de informações e compartilhamento de arquivos foi uma 
ferramenta fundamental no processo. Além de promover a comunicação 
entre os participantes da pesquisa, facilitou o acesso a textos teóricos. O 
acesso a esses textos foi positivamente avaliado pela professora, que, em 
razão de sua rotina, não tinha muito tempo para buscar esses materiais.
 Na primeira reunião de planejamento, os licenciandos relataram bre-
vemente suas experiências como alunos de inglês (na escola e na univer-
sidade) e falaram sobre suas expectativas em relação à participação no 
Pibid. Em seguida, a professora Larissa discorreu sobre as orientações 
da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) para 
planejamento de aulas, sobre o conteúdo programático proposto no Refe-
rencial Curricular para o Ensino Médio2 e sobre a postagem dos planos 
de aula no site de planejamento on-line obrigatório da SED.
 Nessa primeira seção de planejamento, a professora Larissa mencio-
nou uma experiência bem-sucedida de trabalho colaborativo3 que desen-
volveu com outra professora da mesma escola. Associo as características 
da experiência descrita pela professora aos moldes de trabalho apontado 
por	Kalantzis	e	Cope	(2012)	como	parte	de	uma	cultura	profissional	de	
2 Documento norteador para o ensino de Língua Inglesa no Estado de Mato Grosso do Sul, lançado em 
2008, que apresenta um conjunto de competências e habilidades, seguido de uma lista de conteúdos 
gramaticais e lexicais.

3 Esse trabalho colaborativo ocorreu durante a formação continuada da qual a professora participou, 
sob a supervisão do Prof. Dr. Ruberval Franco Maciel.
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apoio mútuo e compartilhamento. Nesse mesmo encontro, Larissa mani-
festou a intenção de desenvolver um trabalho de práticas colaborativas 
com o grupo. Disse também aos licenciandos que, por terem outros olha-
res e outras ideias, poderiam contribuir com sugestões para a construção 
dos planos de aulas temáticas4, conforme se pode observar no excerto 
abaixo:

PS: Até porque às vezes eu monto uma aula, que que seria interessante, às vezes 
você enxerga de uma maneira diferente, você tem uma outra ideia, você tem um 
outro vídeo e eu nunca vou saber. Assim, por isso eu acho legal assim, a minha 
aula passa pra você se você tiver alguma coisa a mais para acrescentar, uma 
sugestão [...].

 Embora a professora tenha declarado querer que os professores em 
formação contribuíssem para a elaboração das aulas, deixou-os bastante à 
vontade para participar desse processo quando se sentissem seguros. Nes-
se momento, a docente perguntou se todos estavam de acordo com sua 
proposta de que, assim que se sentissem preparados, começassem a con-
tribuir também participando das atividades desenvolvidas em sala de aula 
com os estudantes; todos manifestaram estar de acordo. Considerei essa 
postura	da	professora	importante	para	que	eles	não	ficassem	apreensivos	
já que, conforme relatei, eles não tinham experiência prévia em docência. 
	 No	final	da	reunião,	Larissa	propôs	que	a	primeira	atividade	do	gru-
po fosse conhecer o contexto em que atuariam nos meses seguintes. Para 
tanto, ela descreveu não apenas a estrutura física da escola, mas também 
o	perfil	dos	alunos.	Sugeriu	que,	nas	semanas	seguintes,	eles	 fossem	à	
escola para conhecer os estudantes e assistir a algumas aulas, conforme 
declara no excerto abaixo:

PS: Que que eu espero de vocês? Primeiro, acho que seria legal vir na escola, 
sentir os alunos, conhecê-los, eu trabalho com segundos e terceiros anos, aí de-
pendendo do andar eu acho que sim até legal para vocês não ficarem só obser-
vando, que não é o objetivo! Me ajudar!

 Ao salientar a importância de estar na escola, de conhecer e ouvir os 
alunos, a professora demonstra valorização pelo contexto local. Na visão 
4 As aulas da professora foram planejadas a partir de temas. Dentre os temas trabalhados estão: ‘How 
do you see yourself?’ e ‘Connecting to the world’.
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de Maciel (2013a), em consonância com Norton (2009), não é possível 
separar o conhecimento de seu contexto, nem o processo de construção 
de	significados	de	fatores	sociais	econômicos	e	políticos	que	moldam	a	
prática social. Nesse mesmo raciocínio, Gruenewald (2003, p. 621 apud 
SOMERVILLE,	2012,	p.	68)	afirma	que	lugares	moldam	nossas	identida-
des, assim como nossas interações moldam nossos lugares, e que “como 
ocupantes	de	lugares	específicos	com	atributos	específicos,	nossas	identi-
dades e nossas possibilidades são moldadas”. 
 Após enfatizar a relevância de conhecer o contexto, a docente pon-
tuou a importância de as aulas não serem o tempo todo centradas no pro-
fessor. Nesse sentido, Larissa defendeu que os alunos, em posição de 
evidência,	fossem	desafiados	a	serem	protagonistas	de	sua	própria	apren-
dizagem.	Essa	postura	da	professora	reflete	as	características	de	um	mo-
delo educacional conhecido por Transformative Education, que, de acor-
do com Kalantzis e Cope (2012), foca no aprendiz e na aprendizagem. 
Em suma, na primeira reunião, a professora expôs aos licenciandos, em 
linhas gerais, como conduz suas aulas e os orientou a respeito das ativi-
dades que desejava desenvolver com o grupo ao longo da primeira etapa 
do Subprojeto.
 A estética textual adotada para apresentação dos pressupostos teóri-
cos e análise de dados na dissertação, da qual foram retirados conteúdos 
para elaboração deste texto, não se pauta em uma ordem do gênero escrita 
acadêmica que concebe a divisão de trabalhos entre aspectos teóricos e 
análise dos dados. Essa opção se deu pela escolha de uma perspectiva pós
-estruturalista de conceber pesquisa, que não se pauta na dicotomização 
da teoria e prática para elaboração de trabalhos acadêmicos (MACIEL, 
2013a). Esse posicionamento é comumente discutido nos textos teóricos 
da área (MORIN, 2000, 2008) e pouco contemplado na formatação do 
gênero	escrita	acadêmica.	Nesse	sentido,	a	escolha	se	justifica	pela	ten-
tativa de se validarem outras formas de escrever que não pautadas exclu-
sivamente em um modelo canônico legitimado na acadêmica. Sendo as-
sim, não será possível apresentar neste texto seção exclusiva para abordar 
pressupostos teóricos. Entretanto, o leitor pode perceber ao longo de todo 
o trabalho menção a teorias de diversos autores.
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O (RE)dEsENHO dO TRAbALHO

 Quando iniciei o trabalho de investigação, tinha a percepção de que 
teria controle sobre o andamento da pesquisa e que ela seria desenvolvida 
em etapas previamente planejadas. Em outras palavras, imaginava que a 
pesquisa estivesse restrita aos objetivos, etapas e prazos estabelecidos. 
Não previa me deparar com situações que levariam a mudanças nesse 
planejamento,	ou	ainda	que	elas	fossem	capazes	de	reconfigurar	a	estru-
tura do trabalho tantas vezes, como ocorreu. 
 Ao perceber que não era possível moldar os aspectos emergentes 
durante a investigação, entreguei-me à pesquisa e desisti de tentar encai-
xá-la	em	categorias	previamente	fixadas.	Foi	nessa	fase,	em	que	abri	mão	
de tentar ter o controle sobre o processo, que pude “adentrar silenciosa-
mente a cultura do outro” e vivenciar um processo contínuo de apropria-
ção e transformação, conforme sugere Menezes de Souza (2007, p. 166). 
Esse agir mais livre e despretensioso ampliou minhas possibilidades de 
aprendizagem e amadurecimento durante o processo colaborativo.
 Dentre as consequências das mudanças mencionadas, estão impas-
ses	relacionados	à	definição	da	metodologia	de	pesquisa	e	à	categoriza-
ção dos dados (MARQUES, 2015). Associo meu desconforto em relação 
à	definição	da	metodologia	a	uma	percepção,	baseada	em	uma	estética	
textual estruturalista de escrita acadêmica, de que, na concepção de uma 
pesquisa,	essa	definição	deve	preceder	as	demais	etapas.	No	trabalho	des-
crito,	entretanto,	essa	definição	ocorreu	tardiamente	e	demandou	que	eu	
recorresse	a	diversos	autores	para	justificar	suas	características.	
 Presumo que o anseio do pesquisador por encontrar respostas para 
suas perguntas e objetivos de pesquisa pode levá-lo a enxergar e encon-
trar apenas aquilo que procura. Nesse caso, questões relevantes do con-
texto investigado podem ser despercebidas e os saberes locais silencia-
dos. Associo esse assunto às constatações de Somerville (2012) a respeito 
das	formas	antigas	de	se	conceber	pesquisas.	A	autora	afirma	que	essas	
formas não são capazes de gerar novos conhecimentos. Como alternativa, 
ela propõe metodologias emergentes pós-modernas com potencial criati-
vo para geração de novos conhecimentos. Essas metodologias, segundo 
Somerville	(2012),	reafirmam	o	valor	da	pesquisa	qualitativa	e,	especial-
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mente,	as	qualidades	da	emergência	frente	aos	desafios	de	um	cenário	de	
incerteza global. 
 Desse modo, ao longo de todo o processo de formação, à medida que 
emergiam	questões	relevantes,	as	perguntas	e	objetivos	eram	redefinidos.	
Encerrada a etapa de coleta dos dados, deparei-me com um segundo im-
passe,	categorizá-los.	A	gama	de	aspectos	relevantes	que	emergiu	dificul-
tou tanto o recorte quanto a análise dos dados. 
Saliento que, em razão das caraterísticas do presente trabalho, não será 
possível apresentar discussão de todos os dados coletados durante a pes-
quisa. Nesse sentido, dedico a próxima e última seção a abordar as im-
pressões dos licenciandos sobre a participação do Subprojeto Letras-In-
glês.

CONTRIbuIÇõEs dO subPROJETO LETRAs-INgLês 
(PIbId) PARA A FORmAÇÃO dOs LICENCIANdOs

 No encerramento das atividades da etapa investigada do Subprojeto 
Letras-Inglês, solicitei aos licenciandos que comentassem sobre a experi-
ência de participar do Pibid. Seguem trechos das entrevistas:

D: Eu acho que o projeto foi muito bom para ter essa experiência, que eu nunca 
tive nada, então foi assim o que abriu as portas, pra escola, pra ver como que é, 
eu acho que foi um ponto positivo participar do projeto. Foi uma boa escolha que 
eu fiz esse ano, foi ter me inscrito e participado, uma escolha bem feita. Abriu 
mais uma porta pro que eu quero, um passo a mais para o que eu vou fazer no 
futuro, foi ótimo!

L: Eu acredito que ultrapassou as minhas expectativas, porque eu aprendi coisas 
novas, né? Eu vi que não é só um jeito que existe, que a gente pode inovar, que a 
gente pode trazer outros temas, assuntos, coisas novas para a sala de aula. Que 
a gente pode colocar isso, é...fazer um paralelo com a vida do estudante, né? Se 
preocupar com a parte social também.
 
R: É bem interessante e já contribui para as nossas escolhas futuras, né? De 
como nós vamos fazer mais pra frente, eu me sinto feliz dessa parte de poder dar 
opinião, de poder participar tudinho. [...] é bem ousado da professora fazer isso, 
assim é, a gente tá ainda em formação, não tem uma vivência com a sala de aula, 
agora que a gente tá tendo esse contato e ainda não dando aula, [...] assim é uma 
coragem que a professora coloca, é uma responsabilidade que a gente tem de 
também buscar os temas tudinho.
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A: Hoje eu penso que um professor, ele deve provocar mais, deve perguntar mais, 
ele não deve dar uma palestra, no gênero de dar uma palestra de aula, né? É 
onde eu tinha essa ideia e agora isso tem mudado um pouco, com certa resis-
tência minha porque eu não consigo vislumbrar essa aula muito provocadora, 
provocativa no aluno, né? Mas acho que agora dá para começar a mudar essa 
concepção e tentar praticar num segundo momento. [...] Eu ainda não sei como 
fazer isso! (Grifo nosso).

 Observo nos trechos acima que participar do Programa foi uma boa 
experiência para Débora, pois possibilitou-lhe adentrar o contexto esco-
lar,	o	que,	segundo	ela,	representou	mais	um	passo	para	a	profissão	que	
pretende exercer. Lidiany mencionou que aprendeu coisas novas duran-
te o processo de formação, dentre as quais destacou a possibilidade de 
“inovar”, levando para a sala de aula temas e assuntos que permitissem 
aos estudantes diferentes formas de aprendizagem e transformação so-
cial. Rhullielton enfatizou que participar de um planejamento colabo-
rativo de aulas foi uma experiência interessante e que contribuiria para 
escolhas	futuras	em	sua	prática	docente.	Já	André	refletiu	sobre	o	perfil	
do	professor	para	o	cenário	atual,	um	profissional	que	não	apenas	trans-
mite informações aos alunos, mas que lhes permite participar ativamente 
de	seus	processos	de	aprendizagem.	Esses	comentários	refletem	algumas	
das questões que foram objeto de análise e discussão durante a pesquisa, 
a	exemplo	do	foco	das	aulas,	da	reconfiguração	das	relações	em	sala	de	
aula e da formação e agência docente. 
 Além das questões apontadas pelos licenciandos, considero que os 
resultados	da	pesquisa	podem	suscitar	reflexões	sobre	a	formação	de	pro-
fessores nos seguintes aspectos: a valorização da ecologia de saberes, que 
tem como premissa o reconhecimento de uma pluralidade de formas de 
conhecimento (SANTOS, 2010), pode resultar em ações colaborativas de 
construção de sentidos, e a percepção de que, no processo colaborativo, 
não é papel do pesquisador ‘libertar’ o professor ou apresentar “respostas 
prontas para o contexto que lhe é desconhecido”, mas por meio de uma 
escuta sensível tentar entender o contexto do outro. E, por meio de uma 
oportunidade igual e experimental para ambos, perceber como o conhe-
cimento local pode interferir nas percepções do pesquisador e vice-versa 
(MACIEL, 2014a, p. 108). 
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 Neste texto, descrevi parte de minha pesquisa de mestrado. Primei-
ramente, apresentei os objetivos e metas do Pibid e do Subprojeto Le-
tras	 –	 Inglês	 da	UEMS	ao	qual	 o	 grupo	 investigado	 estava	 vinculado.	
Na sequência, discorri a respeito das características, metodologia e de-
senvolvimento da pesquisa e das expectativas dos licenciando em rela-
ção à participação no Programa. Abordei ainda algumas contribuições do 
Subprojeto	Letras-Inglês	(Pibid)	apontadas	pelos	licenciandos	no	final	do	
processo de formação investigado.
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um OÁsIs dE EsCOLA Em mEIO AO 
dEsERTO dA EduCAÇÃO PÚbLICA: 
um EsTudO dE CAsO dE ENsINO E 

APRENdIZAgEm dE INgLês1

João Pedro Franceschi
Talita Siqueira de Oliveira

Júnior do Nascimento Ferreira
Eladyr Maria Norberto da Silva

INTROduÇÃO

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pi-
bid) tem como objetivo principal proporcionar ao professor em formação 
maior contato com a prática educacional no contexto da escola pública. 
Como parte desse objetivo, os bolsistas do Pibid de Inglês da Universida-
de Federal de Mato Grosso (UFMT) desenvolveram um estudo de caso, 
no contexto de uma escola pública de Cuiabá, que lhes permitiu conhecer 
o ambiente escolar em que iriam atuar e o funcionamento da instituição, 
envolvendo a estrutura física e administrativa, os materiais didáticos, a 
metodologia	de	ensino	de	Inglês	adotada	em	sala	de	aula,	o	perfil	da	pro-
fessora de Inglês e dos alunos com quem iriam trabalhar. Durante a pro-
dução deste estudo de caso, foi possível perceber algumas diferenças na 
escola com relação a outras da educação pública, principalmente na área 
administrativa.
 No presente texto, pretendemos relatar o desenvolvimento da pes-
quisa, apresentar e discutir os resultados e, em seguida, fazer algumas 
considerações a respeito das conclusões a que chegamos. Antes de fazer-
mos essa apresentação e discussão, achamos pertinente conceituar o que 
1 Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo sub-
sídio recebido para a realização desta pesquisa; aos alunos de 6º e do 7º anos, a toda a comunidade 
escolar da instituição em que a pesquisa foi realizada e, em especial, à professora supervisora do Pibid 
de Inglês/UFMT/CBA.
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entendemos por contexto escolar e o método de pesquisa escolhido para 
analisar os dados levantados.
	 De	acordo	com	Delamont	(1993	apud	LYONS,	2009,	p.	03),	o	con-
texto escolar engloba aspectos institucionais e não institucionais que 
existem nos níveis macro e micro, os quais representam dois extremos 
num contínuo. Ainda segundo a autora, no nível mais alto, há o sistema 
educacional nacional, como o contexto em que as políticas educacionais 
são	negociadas,	reafirmadas	e/ou	modificadas.	No	nível	micro,	mais	pró-
ximo aos alunos, encontram-se a escola e a sala de aula, envolvendo as 
ações, atitudes, opiniões, crenças e outros fatores que podem impactar a 
experiência das pessoas que participam do contexto escolar ou da sala 
de	aula.	De	acordo	com	Gomes	(2005	apud	LYONS,	2009,	p.	04),	“para	
conseguir a efetividade da educação, é necessário entender os fatores que 
influenciam	a	educação	nos	níveis	macro	e	micro”,	uma	vez	que	todas	as	
ações	de	uma	escola	estão	interligadas	e	se	refletem	nos	mais	variados	
resultados.
	 Segundo	Yin	(1994,	p.	13	apud	MCKAY,	2006),	um	estudo	de	caso	
pode	ser	definido	como	“uma	abordagem	metodológica	qualitativa	de	in-
vestigação apropriada para compreender, explorar ou descrever aconteci-
mentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envol-
vidos diversos fatores”. Para Mckay (2006, p. 71), a unidade de interesse 
de um estudo de caso “pode variar de um indivíduo para uma classe, uma 
escola ou uma comunidade inteira”. Neste estudo, estamos focando o en-
sino e a aprendizagem de inglês de um grupo de alunos de 6os e 7os anos 
de uma escola de ensino fundamental da rede pública estadual de Mato 
Grosso.
 Diversos estudos realizados em/sobre escolas públicas no Brasil 
(PERIN, 2005; COX, ASSIS-PETERSON, 2006; DIAS; ASSIS-PETER-
SON,	2006;	BARCELOS,	2011)	afirmam	que	o	quadro	da	educação	tem	
retratado	diversas	deficiências,	seja	no	contexto	macro	ou	micro,	como	
salas	lotadas,	livro	didático	cujo	nível	exigido	é	além	da	proficiência	que	
os	alunos	possuem	e	profissionais	despreparados	para	lidar	com	o	con-
texto de aulas de línguas, por exemplo. Ao contrário do que essas pesqui-
sas levantam, neste trabalho pretendemos mostrar características de uma 
escola onde há grande possibilidade de se desenvolverem trabalhos com 
projetos, aulas mais elaboradas e um processo de ensino e aprendizagem 
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com	menores	dificuldades,	devido	ao	apoio	e	participação	de	toda	a	co-
munidade escolar.

O ENsINO dE INgLês NA EsCOLA PÚbLICA

 Conforme Cox e Assis-Peterson (2007), o ensino de língua inglesa 
na escola vem sendo questionado muito recentemente, quando esse se 
torna	símbolo	de	bom	emprego	e	oportunidades	outras	–	tanto	nacional,	
quanto internacionalmente: “Enquanto a urgência do inglês não havia ba-
tido à porta, fazíamos corpo mole para o arrematado fracasso do ensino de 
língua estrangeira na escola pública” (COX; ASSIS-PETERSON, 2007, 
p. 02), contam as autoras, contrapondo a situação do início do ensino de 
línguas estrangeiras à crescente relevância do ensino de uma segunda 
língua. Muitos são os aspectos que tornam o inglês requisitado nos dias 
de hoje, mas, ainda assim, há pouca padronização e regulamentação do 
seu ensino no Brasil. Somando-se a isso, não existem indicadores para o 
ensino de língua inglesa. Segundo o Instituto de Pesquisas Plano CDE, a 
falta de normatização e de padrões de referência

[...]	dificulta	a	implementação	de	processos	de	avaliação	e	mensuração	do	ensino	
do inglês em nível nacional. Não existem indicadores para o ensino da língua 
inglesa, como fazem o IDEB e o SAEB para o ensino de português e matemática 
(BRITISH COUNCIL, 2015).

 Mesmo tendo em vista a grande importância que o inglês tem toma-
do na contemporaneidade, o ensino desse idioma ainda tem sido retratado 
com	diversas	dificuldades	no	contexto	da	escola	pública,	tais	como	salas	
de aulas heterogêneas e lotadas, descompasso entre o método de ensino 
do professor e o aprendizado dos alunos (DUTRA; OLIVEIRA, 2006, p. 
181 apud ORMOND, 2014 p. 1), inadequação dos livros didático, falta de 
materiais complementares e curta carga horária (PERIN, 2005, p. 2). 
 Além dessa gama de problemas encontrados em nível micro, ainda 
há os fatores externos que agem diretamente no ensino de inglês nas esco-
las públicas do Brasil. São eles o baixo nível de formação de professores, 
bem como a escassez de cursos que possibilitem a formação continuada 
(ORMOND, 2014, p. 3), funcionários com contratos de trabalho precá-
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rios e insatisfação com seus salários, vulnerabilidade social e com históri-
co	de	violência,	que	muitas	vezes	se	reflete	no	comportamento	dos	alunos	
na escola (BRITISH COUNCIL, 2015, p. 08-09). A estes fatores soma-se 
a crença dos alunos, pais e professores que não acreditam na possibilida-
de de se aprender inglês na escola pública (DIAS; ASSIS-PETERSON, 
2006,	p.	126),	corroborando	a	ineficácia	das	aulas	de	inglês.	
	 Ao	analisar	a	dimensão	do	quadro	de	desafios,	parece	impossível	en-
contrar um contexto que se destaque positivamente, em que haja a cola-
boração de pais, alunos, professores, diretores e coordenadores na tenta-
tiva de contornar essa dura realidade. A escola palco deste estudo de caso 
apresenta alguns dos problemas mais comuns de escola pública, mas, ain-
da assim, mostra um quadro diferenciado do apresentado pela literatura, 
haja vista os fatores que apresentaremos a seguir, os quais estão ligados, 
principalmente, à administração da escola.

O PERCuRsO dA PEsquIsA 

 Por meio das observações realizadas de onze de outubro a quatro de 
setembro de 2015, foram produzidas notas de campo, nas quais constam 
informações sobre o dia a dia da Escola Estadual Souza Bandeira (EESB), 
o comportamento dos alunos, a forma como os funcionários contribuem 
para o seu bom funcionamento e como a professora atua frente a diferen-
tes situações em sala de aula, seja com relação ao aprendizado dos alunos, 
seja da maneira como lida com comportamentos imprevisíveis. Foram 
observadas aulas em turmas de 6os e 7os anos do ensino fundamental, 
sendo essas aulas ministradas pela professora supervisora do Pibid, Au-
rora2.
 Para uma abordagem mais ampla e conhecimento dos fatos do caso 
em estudo, dispomos também de dados de um formulário diagnóstico do 
contexto escolar, de entrevistas semiestruturadas realizadas com a Dire-
tora da escola, com a Coordenadora Pedagógica e com a professora das 
turmas observadas, a qual também escreveu um relato retrospectivo a 
respeito	de	sua	carreira	como	profissional	na	área	da	educação.	
 Esses documentos foram analisados e interpretados, de acordo com 
a natureza de cada instrumento de pesquisa, dentro da abordagem quali-
2	Usaremos	um	nome	fictício	para	garantir	o	anonimato	da	professora.
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tativa em que este estudo de caso se insere. Os resultados a serem apre-
sentados a seguir compõem o caso de ensino e aprendizagem da Escola 
Estadual Souza Bandeira, em seus diversos aspectos.

O CAsO dE ENsINO E APRENdIZAgEm dE INgLês NA Es-
COLA EsTAduAL sOuZA bANdEIRA

Contexto escolar físico-administrativo

 A Escola Estadual Souza Bandeira (ESSB), onde este estudo de caso 
se realizou, é uma instituição de ensino mantida pela Secretaria de Estado 
de Educação de Mato Grosso (SEDUC), com sede na Inspetoria Nossa 
Senhora da Paz, das Irmãs Religiosas Salesianas Filhas de Maria Auxilia-
dora, e está situada no bairro Coxipó, em Cuiabá-MT.
	 Sua	administração	fica	a	cargo	da	Inspetoria	–	o	que	permite,	por	
exemplo,	que	as	Irmãs	Filhas	de	Maria	Auxiliadora	definam	a	direção	do	
estabelecimento	–,	mas,	ainda	assim,	segue	o	sistema	do	Estado,	confor-
me nos conta a Diretora da Escola, Irmã Luiza3, no excerto abaixo:

[...] nós somos uma... a gente fala Salesiano, mas nós somos uma escola estadual, 
então, a gente segue todo o sistema do Estado. Mas implementa, né? complemen-
ta com... com o outro lado, que é o sistema preventivo, que é aquilo que tem de 
Salesiano (Entrevista com a Diretora da EESB, 25/09/2015).

 O quadro de recursos humanos conta com uma diretora, três coor-
denadoras e quarenta e seis professores, sendo dois de língua inglesa, 
um bibliotecário e um técnico em informática. Todos os funcionários são 
mantidos	pela	SEDUC,	com	exceção	da	diretora	e	de	alguns	profissionais	
(assistente social, coordenador da pastoral juvenil etc.) que são de res-
ponsabilidade da Inspetoria Nossa Senhora da Paz.
 A atual Diretora da Escola possui experiência de mais trinta anos na 
área da educação, é formada em Pedagogia, com especialização em admi-
nistração escolar, em Serviço Social e Teologia, podendo ser considerada, 
então,	uma	profissional	experiente	e	com	ótima	formação.
 O prédio, conforme informado pela Diretora, não fora construído 
inicialmente para sediar uma escola, tendo sido suas dezesseis salas de 
3	Usaremos	um	nome	fictício	para	garantir	o	anonimato	da	diretora	da	Escola.
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aula adaptadas para comportar aproximadamente mil e sessenta alunos 
nos períodos matutino e vespertino, oferecendo o primeiro, segundo e ter-
ceiro ciclos do Ensino Fundamental. Conforme observado, o prédio está 
em ótimas condições de conservação e funcionamento, pois a direção se 
esforça para mantê-lo limpo e organizado. Além de reconhecer que as 
salas	são	insuficientes	para	atender	a	alta	demanda,	há	plano	de	construí-
rem mais duas salas, de modo a diminuir a quantidade de alunos por sala, 
como dito no trecho a seguir:

[...] são salas adaptadas, são pequenas para o número de alunos que nós temos. 
Então a ideia é de aumentar as... ampliar as salas de aula e diminuir números 
de aluno por sala, pra que tenha um atendimento melhor. Não é aumentar nú-
mero mais de aluno, mas é por sala porque a gente, porque a... a... pelo Estado 
tem que ter de vinte e sete... vinte e oito... a trinta alunos, né? Nós temos trinta 
e cinco, trinta e quarto, trinta e seis... E além das salas serem pequenas, a gente 
sabe que fica difícil pro professor trabalhar (Entrevista com a Diretora da EESB, 
25/09/2015).

 A unidade escolar dispõe também de alguns ambientes especiais para 
aulas, atividades técnico-administrativas e complementares, tais como 
quadra poliesportiva, sala de vídeo, sala de música, biblioteca, laborató-
rio de informática, auditório, sala de pastoral juvenil, sala de articulação, 
sala de materiais didáticos, sala de orientador educacional, sala de apoio 
social, dentre outros. Em relação à acessibilidade, a escola possui rampas, 
banheiros e bebedouro adaptados para alunos com necessidades espe-
ciais, mesmo não tendo nenhum aluno que os necessite.
 Além desses ambientes, a escola se preocupa em realizar eventos 
para a comunidade escolar, reuniões mensais com os pais e acolhidas aos 
alunos e professores, antes de iniciar a aula, nas quais há alguma mensa-
gem motivacional, palestras ou apresentações para os alunos e toda a co-
munidade escolar. Os eventos promovidos pela escola, geralmente, con-
tam	com	a	participação	significativa	dos	pais	dos	alunos,	conforme	nos	
conta a Diretora, ao ser questionada quanto à participação desses na esco-
la: “pra tudo aqui: festa, pra reuniões, pra tudo os pais participam bem 
(Entrevista com a Diretora da EESB, 25/09/2015)”. Do mesmo modo, há 
significativo	retorno,	caso	necessário,	dos	pais	à	professora:	“aqui espe-
cificamente, nessa escola, os pais, eles têm um acompanhamento maior, 
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né? Então isso tem um pouquinho de feedback pra nós, né?” (Entrevista 
com Profa. Aurora, 17/09/2015). Dessa forma, percebemos a preocupa-
ção da gestão da escola em inserir todos que fazem parte da comunidade 
escolar.
 Segundo a Coordenadora Pedagógica, em sua entrevista, os pro-
fessores participam de eventos formativos por meio da Sala do Educa-
dor, Formação no Preventivo de Dom Bosco, Semana Pedagógica, como 
também	recebem	orientação	das	assessoras	da	SEDUC	–	tanto	na	parte	
administrativa quanto na pedagógica. A relação entre coordenação peda-
gógica e professores, conforme informado pela professora supervisora, 
é harmoniosa e interativa. Os professores são participativos nos eventos 
pedagógicos e sociais promovidos pela Escola e contam com o apoio da 
Coordenação Pedagógica para a condução de seu trabalho em sala de 
aula.

PERFIL dA PROFEssORA

	 Em	seu	relato	retrospectivo,	Profa.	Aurora	afirma	que	sua	aspiração	
à docência vem desde a infância, quando costumava brincar imaginando 
estar lecionando. Quando adolescente, morou no interior do Estado de 
Mato Grosso, onde fez um curso técnico, trabalhou em um banco e no 
comércio. Assim que se mudou para a capital. Cuiabá, procurou se capa-
citar em outros cursos, dentre eles o de inglês. O gosto e o bom aproveita-
mento nos estudos da língua a fez retomar o desejo da infância: tornar-se 
professora.
 A professora é graduada em Letras pela Universidade Federal de 
Mato Grosso e leciona desde 2007. Ainda na faculdade teve a oportunida-
de de lecionar em diferentes contextos, tais como em um projeto em uma 
escola particular, em um curso de extensão da UFMT e em outra escola 
da rede privada, onde ministrou aulas para turmas de 1º ao 9º ano. Essas 
oportunidades	fizeram	com	que	ela	desenvolvesse	experiência	com	alu-
nos de idades e em contextos diferentes.
 Assim que iniciou seu trabalho na rede pública, percebeu a diferença 
entre os contextos nos quais trabalhou e o de escola pública, cujas princi-
pais	dificuldades	ela	cita	em	seu	relato	retrospectivo:
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Logo que lotei minhas aulas no Estado, percebi a diferença nos contextos e as 
dificuldades que os alunos tinham em aprender o Inglês por vários motivos, troca 
constante de professor, a falta de continuidade, a desmotivação dos alunos, entre 
outros (Relato Retrospectivo da Profa. Aurora, 13/09/2015, p. 2).

 Atualmente, a professora permanece atuando na rede pública, bem 
como em outro colégio da rede privada. Neste último, ela tem a autono-
mia na escolha do material didático e tem a possibilidade de utilizar novas 
tecnologias em sala de aula, algo pelo qual ela tem grande apreço. Já na 
rede	pública	de	educação,	mais	especificamente	no	contexto	observado	
da EESB, a professora diz usar o livro, It Fits (Edições SM, 2012), como 
um norte, adaptando seu conteúdo de forma que ele possa ser utilizado 
do modo mais proveitoso possível, visto que esse material didático, em 
sua	opinião,	nem	sempre	está	de	acordo	com	o	nível	de	proficiência	dos	
alunos.
	 O	desenvolvimento	da	proficiência	linguística	em	seus	alunos	é	um	
de seus maiores objetivos em sala, porém este não se vê sempre em foco, 
devido às limitações do contexto da rede pública de ensino, tendo a pro-
fessora que abordar outras questões de formação pessoal, além do con-
teúdo de sua disciplina. Quando há necessidade, questões de valores, in-
disciplina e de teor moral são abordadas em sala, como pode ser visto, a 
seguir, em um trecho retirado da entrevista com a professora e também de 
uma nota de campo:

Eu acredito que o foco seria desenvolver a proficiência do aluno, né? Porque essa 
parte de educação, essas outras coisas, eu acho que deveria ter uma disciplina 
específica, né? Porém não é o que acontece na prática, né? [...] A gente tem uma 
séria de deficiências que [...] que fazem que não isso aconteça. [...] “Você pode 
ir mudando?” Eu, esse mudar, eu posso aceitar, talvez, com mais tranquilidade. 
Mas eu [...] gostaria mesmo que meu aluno, pelo menos, fosse mais proficiente 
(Entrevista com a Profa. Aurora, 17/09/2015, p. 03).

A	professora	começa	a	explicar	sobre	perguntas	afirmativas	e	o	uso	de	“Yes, it is.” 
e “No, it isn’t.” como resposta, mas logo é interrompida pela conversa. A partir 
disso, há uma grande chamada de atenção, em que ela fala sobre a falta de respei-
to que eles estão tendo [...] (Nota de Campo, P., 7º ano D, 25/08/2015).

 Pelas observações de suas aulas, percebe-se que Prof.ª Aurora de-
sempenha diferentes papéis em sala de aula para atender as necessidades 
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de seus alunos. Segundo Harmer (2007), o professor assume o papel de 
organizador	quando	fica	à	 frente	da	 turma	explicando	e	 sendo	o	único	
foco da atenção dos alunos. Esse papel é muito importante em esclareci-
mentos gramaticais ou de apresentações. Percebemos a professora nessa 
função, enquanto explicava aos alunos como deveriam fazer determinado 
trabalho, como mostrado pela nota de campo a seguir:

Tendo lido algumas páginas do livrinho/reader, a professora avisa que mandará 
o material para o e-mail do grupo e tira algumas dúvidas sobre os livrinhos que 
eles mesmos terão de escrever, o prazo de entrega, sobre como devem escrever, 
que devem falar sobre mais de um animal e que o trabalho será exposto para que 
outros colegas vejam (Notas de Campo, T., 7º ano A, 21/08/2015).

 Percebemos a professora no papel de instigadora, quando procurava 
chamar	a	atenção	dos	alunos	para	algumas	questões	específicas,	como	no	
caso em que lhes explicava sobre os tipos de leitura:

Ela diz aos alunos que existem vários tipos de leitura, que é o caso de livros como 
‘A culpa é das estrelas’ e ‘Divergente’, pergunta se eles já se apaixonaram por um 
livro antes mesmo de ter lido, apenas por ter olhado a capa e o tamanho, e dessa 
forma explica o que é isso a leitura sensorial, usa também o exemplo de que quan-
do os alunos olham um texto todo em inglês e já dizem que não gostam também 
fizeram	uma	leitura	sensorial	(Notas	de	Campo,	T.,	7º	ano	A,	18/08/2015).

Em alguns momentos, a professora fornece feedback aos alunos, como 
pode ser notado no trecho a seguir, em que corrige a pronúncia dos alu-
nos:

Depois de passar com eles, pede que eles falem sozinhos e quando a pronúncia 
fica	muito	diferente	ela	lê	com	eles	novamente,	isso	aconteceu	em	casos	como	em	
‘table’ [...] (Notas de Campo, T., 6º ano C, 26/08/2015).

 Essas funções que a Profa. Aurora assume em sala a auxiliam na 
apresentação e explicação de conteúdos e favorecem o aprendizado da 
língua,	tornando	as	aulas	mais	produtivas	e	significativas	para	os	alunos.
 Ao analisarmos a prática da professora como um todo, percebemos 
sua	 preferência	 por	metodologias	 que	 desenvolvam	 a	 proficiência	 lin-
guística dos alunos. Isso está presente nas atividades que traz para as au-
las, nos jogos e conteúdos escolhidos. Essa preocupação é percebida pela 
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forma com que a professora organiza as aulas e as atividades que escolhe 
para trabalhar com os alunos. Percebemos também seu apreço pelas re-
gras de conduta em sala, que, por sua vez, são reforçadas pela gestão e 
cultura escolar da Escola Estadual Souza Bandeira.

PERFIL dOs ALuNOs

 O corpo discente da EESB é formado por alunos na faixa etária en-
tre 10 e 14 anos no período matutino, provindos de diferentes bairros da 
capital, e são, na maioria, de famílias de classes baixa e média baixa. 
 Os alunos são respeitosos e bem comportados entre si e para com os 
professores, a direção escolar e demais funcionários. Isso é perceptível 
durante	 as	 aulas,	 no	 intervalo,	 na	fila	 para	 o	 lanche	 e,	 principalmente,	
durante o momento chamado de “acolhida”, no qual eles se sentam en-
fileirados	no	pátio	para	ouvir/participar	de	apresentações,	advertências,	
palestras, comemorações etc. Parte da rotina dessa acolhida pode ser per-
cebida no seguinte recorte das notas de campo:

[...] saímos para o pátio, ao sairmos os alunos estavam todos sentados e totalmen-
te em silêncio, a senhora que estava na portaria falava com eles e quando alguém 
falava algo ela chamava o aluno pelo nome. A senhora leu alguns textos que os 
professores sugeriram [...]. Após as leituras os professores apresentaram uma mú-
sica com direito a acompanhamento musical (Notas de Campo, T., 11/08/2015).

 O aspecto positivo do relacionamento entre alunos e escola é, pos-
sivelmente, resultado de fatores como o empenho da direção escolar em 
promover atividades e projetos que incentivam os alunos a gostarem da 
escola, o trabalho em sintonia entre coordenação pedagógica e professo-
res e a participação efetiva dos pais, como a diretora da escola comenta 
em entrevista: 

Reunião de pais aqui, você não tem onde andar nesse pátio, os pais realmente 
participam.... Então assim, nós fizemos esse ano a primeira reunião todo mundo 
aqui no pátio, com os pais, a gente sempre faz uma formação, uns avisos, uma 
conversa, sempre tem, aí... todo mês, no último dia do mês que é uma quinta-feira 
ou sexta, esse mês é dia 30, os professores vem para escola e ficam a disposição 
dos pais das 06:00h às 08:00 da noite ou das 06:00h às 09:00h, o professor fica 
na escola, aí o pai vem dentro desse horário e conversa com qualquer professor, 
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tanto da manhã quanto da tarde, vê caderno, avaliação, relatório, conversa com 
os coordenadores... (Entrevista com a Diretora da EESB, 25/09/2015)

 Logo, é perceptível o trabalho conjunto entre os pais, a coordenação 
pedagógica e os professores.

ENsINO E APRENdIZAgEm dE INgLês NA EsCOLA

 As aulas de inglês acontecem duas vezes por semana e para ministrá
-las a professora conta com o apoio do livro didático, mas procura trazer 
algumas atividades extras para complementar esse material. 
 Durante o período de observações, foi possível perceber uma rotina 
estabelecida pela professora ao ministrar suas aulas e, da mesma forma, 
os	alunos	também	apresentaram,	com	exceção	de	casos	específicos,	pa-
drões semelhantes de comportamento. 
 Durante o período de observação, os assuntos das aulas, seguindo o 
conteúdo do livro didático do 6º e 7º anos, It Fits (EDIÇÕES SM, 2012), 
variaram	entre	o	tema	‘animais	em	extinção’,	verbos	no	infinitivo,	verbos	
no	imperativo,	leitura	e	compreensão	de	gráficos	e	web	textos	e	números.		
A professora descreve seu trabalho com o livro, bem como os problemas 
ao utilizá-lo em sala, no seguinte excerto da entrevista:

Bom, eu uso ele [o livro] como um norte, né? [...] Então, eu acho, assim, que o 
livro, ele tem uma complexidade grande, porque ele não é bem estruturado [...] 
Porque a gente tem que levar em consideração que esses alunos nunca tiveram 
inglês antes do sexto ano. Ou seja, se tem um monte de perguntas pra eles, lá, o 
que que vai acontecer? Quem que vai responder de fato? Eu! É esse o objetivo do 
livro? Não! Eu quero trabalhar conteúdos e conhecimento com o aluno. Eu quero 
desenvolver alguma coisa no aluno. Ou seja, se for pra eu utilizar um livro onde 
só eu traduzo pra eles, eu explico o que tá lá, não vai fazer sentido (Entrevista 
com a Profa. Aurora, 17/09/2015, p. 09).

 A professora sempre inicia suas aulas recolhendo os celulares dos 
alunos e os guardando em um caixa trancada, que é uma regra da escola, a 
qual todos os professores seguem religiosamente. Percebe-se que, a partir 
da análise das notas de campo, a medida tomada pela escola tem como 
objetivo evitar a dispersão dos alunos e mostra resultados, já que os pro-
fessores	não	precisam	ficar	chamando	sua	atenção	para	que	guardem	seus	
celulares e não há problemas com perdas e furtos. Os alunos recebem tal 
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regra com extrema aceitação, uma vez que todos sempre seguem a rotina 
e nunca deixam de entregar seus aparelhos ao professor que estiver em 
sala. 
 Em seguida, a professora inicia, quando necessário, corrigindo tare-
fas que deixou em aulas anteriores. Ela passa de mesa em mesa corrigin-
do os cadernos e, caso não tenha feito determinada tarefa, o aluno deve 
assinar um caderno de ocorrências.
 Como a professora costuma seguir o livro didático, o próximo en-
caminhamento da aula é apresentar algum conteúdo novo ou praticar um 
assunto exposto anteriormente aos alunos. Nessa etapa, a professora cos-
tuma adaptar exercícios do livro para uma melhor compreensão dos alu-
nos ou trazer atividades com músicas e dinâmicas. 
	 Para	finalizar	a	aula,	a	professora,	geralmente,	pede	aos	alunos	que	
continuem	as	atividades	até	pouco	antes	do	final	da	aula.	Quando	 isso	
acontece,	 o	 restante	 dos	 exercícios	fica	 para	 os	 alunos	 terminarem	em	
casa e trazerem na aula seguinte como tarefa. 
 Profa. Aurora usa o inglês em sala de aula sempre que possível. A 
partir disso, os alunos também construíram o hábito de praticar o que 
já aprenderam em sala, principalmente frases cotidianas desse ambiente, 
como	“May	 I	 go	 to	 the	bathroom?”.	A	professora	 afirma,	 em	diversos	
momentos, que prefere trabalhar com as turmas de 6os anos, que estão 
iniciando	o	inglês,	pois	percebe	que	há	menos	dificuldades	dos	alunos	em	
se habituarem à forma de ministrar e interagir com a aula, além da pos-
sibilidade de eles já começarem a estabelecer costumes que os auxiliarão 
no aprendizado da língua alvo.

[...] essa semana mesmo, observando os alunos do 6º ano, né? E [...] eu passei 
a estrutura e eu vejo que eles vão assimilando... rápido e eles... assim, não sei... 
parece que os do 6º ano assimilam mais fácil do que os do 7º. Não sei por quê. 
Se é uma visão positiva que eu tenho deles, se eu estou criando como se fosse 
aqueles que vão crescer comigo, não sei... se é uma visão, assim, meio de uma 
professora sonhadora... não sei! Mas me parece que quando eu aplico com eles, 
eles... pegam melhor do que [...] as turmas do 7º (Entrevista com a Profa. Aurora, 
17/09/2015, p. 07).

 Conforme observado durante as aulas, os alunos costumam seguir 
regras, tanto as criadas pela escola quanto as acordadas em sala de aula. 
Para que essas regras sejam cumpridas, a professora adota diferentes es-
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tratégias, como pedir para que o aluno assine um caderno quando esse 
não trouxe o livro, não fez as tarefas ou disse alguma palavra ou teve 
algum comportamento inadequado em sala, que atrapalhou os colegas. 
Os alunos acatam todas essas regras, tanto que eles mesmos passam a 
policiar os demais e reclamar caso algumas das medidas precisem ser 
aplicadas. O exemplo a seguir mostra como uma aluna reagiu frente ao 
comportamento de sua colega: “uma aluna grita de repente com um cole-
ga pra que ele não risque a mesa, pois a ‘tia da limpeza’ havia brigado só 
com ela quando as mesas foram limpas” (Notas de Campo, T., 7º ano A, 
18/08/2015).
 Como os materiais didáticos, ainda que existentes e em boas condi-
ções,	não	são	suficiente	para	atender	a	demanda,	a	Profa.	Aurora	costuma	
agrupar os alunos para que todos possam participar das atividades. Esses 
casos, geralmente, acontecem quando há a necessidade de se utilizar di-
cionários	e	estes	não	são	suficientes	para	a	turma	toda.	
 Com relação à correção de erros, a professora e os alunos normal-
mente corrigem todas as atividades em conjunto e, caso alguém tenha 
dúvidas, a professora lhes oferece uma explicação individual. Porém, há 
momentos em que ela se apropria das dúvidas de alguns alunos para ex-
plicar ou revisar determinado conteúdo que a turma esteja precisando, 
como no caso em que “pede que abram seus livros, pede que os alunos 
digam o número da página, alguns dizem em português e ela acaba por 
revisar com eles até número 80 e o escreve no quadro” (Notas de Campo, 
T., 7º ano D, 18/08/2015). 
 É bastante comum os alunos se ajudarem, tirando dúvidas dos cole-
gas,	simplificando	alguma	explicação	da	professora	ou	mesmo	corrigindo	
pequenos enganos com a língua, como registrado nas notas de campo:

A mesma aluna que sempre estava dizendo que não havia entendido nada, no-
vamente começou a reclamar, ela ainda não havia entendido a primeira parte do 
exercício,	então	chamou	outra	colega	que	a	ajudou	e	ela	por	fim	entende	e	diz	‘só	
isso?’ (Notas de Campo, T., 7º ano A, 11/08/2015).
Alguns	alunos	que	estavam	ao	meu	lado	finalmente	‘descobrem’	que	a	tarefa	era	
um quiz, uma aluna fala ‘quis’ e seus colegas corrigem sua pronúncia e ela passa 
a falar certo (Notas de Campo, T., 7º ano A, 11/08/2015).

 Esses comportamentos são indícios de práticas de cooperação entre 
os	alunos,	que	podem	ser	benéficas	para	o	processo	de	aprendizagem	da	
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língua. São também evidências de práticas de engajamento dos alunos 
nas atividades de sala de aula. 
 Apesar de alguns casos de indisciplina em sala, os alunos e a profes-
sora se mostram engajados nas aulas. Geralmente, os alunos participam 
das atividades feitas em classe e fazem as tarefas para casa. Isso pode 
ser	reflexo	das	regras	que	foram	criadas	para	a	boa	convivência	e	fruição	
das aulas e também uma demonstração de que os alunos estão realmente 
comprometidos com seu aprendizado.
 Ao analisar o processo de ensino/aprendizagem nas aulas de inglês, 
há de se notar que, mesmo as aulas sendo simples e não contando com 
muitos recursos didáticos, os alunos e a professora se mostram engajados 
e participativos. Parte desse sucesso pode ser atribuída ao desempenho da 
professora em seguir com seu planejamento de aula. Ainda assim, pode-
mos perceber que a forma como a escola é gerenciada também interfere 
na rotina da sala de aula. As regras criadas pela instituição facilitam o tra-
balho da professora e a familiarização dos alunos com o sistema contribui 
para que as aulas sejam tranquilas e sem grandes incidentes.
 De acordo com Ormond (2014), para que o ensino de Inglês seja 
efetivo 

O aluno também precisa cumprir com suas obrigações, horários, presença, mate-
rial e a pratica das atividades, [...], pois, para alcançar êxito na aquisição de algo, 
não é necessário apenas um professor motivado com metodologias diferenciadas, 
precisa-se de alunos que desempenhem seus deveres como alunos (ORMOND, 
2014, p. 4). 

 Os fatores levantados pelo autor não são problema na escola pesqui-
sada, uma vez que há um cuidado minucioso da parte dos professores e da 
coordenação para que tais regras sejam obedecidas e o acompanhamento 
dos familiares garante esse resultado. Para além da necessidade de super-
visão para o cumprimento de regras, percebe-se que os alunos também 
mostram autonomia nos fatores mencionados pelo autor. Ao ouvir suas 
conversas de pátio sobre o que pensam da escola, nota-se que eles se sen-
tem privilegiados por participar dessa comunidade e, ao mesmo tempo, se 
sentem responsáveis por zelar, seja dos objetos da escola ou de sua pró-
pria educação. No trecho de uma das notas de campo é possível perceber 
o cuidado dos alunos com os bens da escola:
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Há algumas mesas de jogos na escola. Os alunos pareceram cuidar muito bem 
delas. Concluo isso a partir da seguinte situação: ao desencapar uma das mesas de 
jogos, um dos alunos jogou a capa de proteção no chão; logo outro aluno o adver-
tiu e outro pegou a capa e a colocou em cima de uma mureta, onde a capa não se 
sujaria (Notas de Campo, P., 12/08/2015).

 No que diz respeito ao ensino de inglês propriamente dito, os alunos 
reconhecem a necessidade de utilizarem o que aprenderam e nisso rece-
bem o apoio da professora, que fomenta esses usos em sala de aula. Mais 
uma vez, os próprios alunos se ajudam e seguem o exemplo dos colegas. 
Um caso bastante comum em sala de aula, registrado em notas de campo, 
mostra como isso acontece: 

A professora realmente incentiva os alunos a usarem o inglês em sala de aula. 
Tanto que houve uma situação na qual um aluno pediu para ir ao banheiro e a 
professora disse: ‘não’, que logo foi amenizado pela dica dos colegas: ‘diga em 
inglês’; o aluno, então, abriu seu caderno e foi até onde se encontrava a expressão 
Can I GO to the bathroom?, o que fez com que ele obtivesse êxito em seu pedido. 
Logo, outros alunos que também queriam a permissão para sair, foram pesquisar 
a pronúncia que deveriam utilizar (Notas de Campo, P., 7º ano C., 12/08/2015).

 Em síntese, percebemos que o trabalho dos professores, funcioná-
rios, direção, coordenação pedagógica, familiares e alunos se realiza em 
consonância, tornando o processo de ensino/aprendizagem harmônico. 
Os aspectos do estudo de caso aqui apresentados e discutidos apontam 
para um contexto em que cada membro da comunidade escolar parece 
desempenhar seu papel e agir para que o objetivo maior da educação pos-
sa	acontecer	–	a	aprendizagem	dos	alunos.	Este	parece	ser	um	exemplo	
virtuoso em que o conjunto de fatores micro do contexto escolar age de 
forma a vencer as limitações do contexto macro da política educacional 
externa à escola e mostra que é possível ensinar e aprender inglês na es-
cola pública.

CONsIdERAÇõEs FINAIs 

 Como parte das atividades do Pibid de Língua Inglesa, os bolsistas 
participantes dessa pesquisa tinham como objetivo observar o contexto 
de uma escola pública de Cuiabá, coletar dados para melhor entendê-lo 
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e, após, desenvolver ações educacionais no ensino de inglês na Esco-
la. Como limitação deste estudo de caso, apontamos a não realização de 
entrevistas com os pais e com os alunos, que, se tivessem ocorrido, po-
deriam enriquecer os dados da pesquisa e, possivelmente, revelar novos 
fatores que interferem no funcionamento, ensino e aprendizado na escola. 
 Ao nos depararmos com pesquisas feitas pelo Subprojeto Pibid de 
Inglês em outros contextos (GUIA; SILVA, 2013) e também com o que é 
retratado pela literatura da área sobre ensino de inglês em escolas públi-
cas (DIAS; ASSIS-PETERSON, 2006; BARCELOS, 2011), são percep-
tíveis as diferenças entre o contexto pesquisado e os demais. Dentre os 
fatores que mais chamam a atenção está o trabalho da gestão escolar que, 
preocupada com a aprendizagem dos alunos, oferece oportunidade para 
estes desfrutarem de projetos além das aulas, proporciona e nutre uma 
cultura escolar com regras simples e claras. Os pais, por sua vez, pare-
cem colaborar, ao participarem dos eventos da escola e, conforme citado, 
comparecem às reuniões mensais. Já os professores têm a possibilidade 
de desenvolver atividades nos contraturnos e sentem-se motivados ao sa-
ber que, caso necessitem de algo, a direção e a coordenação pedagógica 
farão o possível para atendê-los.
 É interessante salientar outros aspectos que agem em consonância 
com o funcionamento da escola. Por ser uma escola Salesiana, há todo 
um apoio que a rede oferece para aperfeiçoar a competência dos pro-
fissionais	responsáveis	pela	administração.	Além	disso,	o	sentimento	de	
pertença, presente no discurso de cada aluno, professor e demais funcio-
nários, faz com que haja colaboração mútua para que a escola proporcio-
ne uma atmosfera agradável, seja nos momentos de aula, de socialização 
dos educadores, ou mesmo nas horas vagas, como no período anterior ao 
início	das	aulas,	recreio	e	fim	das	atividades	diárias.	
 Ao compararmos com dados apresentados de outros contextos, con-
cluímos que a escola pesquisada pode ser vista como um oásis em meio 
ao deserto da educação pública, particularmente no que se refere ao ensi-
no de inglês, uma vez que essa instituição é sempre procurada, pois, ain-
da que inserida no contexto conturbado das escolas públicas brasileiras, 
apresenta consideráveis possibilidades de desenvolvimento de trabalhos 
para os professores, de aprendizado para os alunos e, através disso, um 
indício de boa formação de cidadãos para a sociedade. 
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 Para os professores em formação, a possibilidade de atuar em con-
textos	bem	sucedidos	como	este	é	de	grande	significância,	principalmen-
te para os que vieram de contextos mais desfavoráveis, e também para 
os que tiveram a experiência de desenvolver trabalhos com o Pibid em 
ambientes	mais	desafiadores.	A	estes,	fica	a	possibilidade	de	ver	que	não	
existe somente a face do fracasso e da impossibilidade de aprendizagem 
da língua, que é comumente retratada de escolas públicas, onde a chance 
de se desenvolver projetos, de ter um ambiente agradável e de construir 
aprendizado é mínima, gerando tantas crenças negativas e desmotivação, 
tanto	dos	 alunos	 e	 dos	professores	 quanto	dos	 futuros	profissionais	 da	
área da educação. 
 A oportunidade de observar um contexto escolar bem sucedido como 
esse deixa-nos bastante esperançosos em relação ao ensino de inglês na 
escola pública. Por meio deste estudo de caso, pudemos ressaltar diver-
sos fatores que trabalham a favor da educação e, assim, concluir que, no 
contexto da educação básica pública, também é possível ter uma infraes-
trutura, administração e ensino de qualidade.
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RELENdO E CONTRIbuINdO COm 
quAdROs E KARNOPP (2004): 

PARA umA NOVA ENuNCIAÇÃO 
gRAmATICAL dA LíNguA 

bRAsILEIRA dE sINAIs 

Claudio Alves Benassi
Anderson Simão Duarte
Simone de Jesus Padilha

PRImEIRAs PALAVRAs: O mOdIsmO inClusivista

 Nos últimos anos, grandes discussões surgiram acerca de alguns te-
mas	–	 temas	polêmicos,	 como	a	 inserção	de	alunos	com	determinadas	
limitações1 em escolas de ensino regular. A superestrutura governamental 
formula, discute, aprova e sanciona leis e entrega à sociedade, aqui con-
figurada	 como	 uma	 infraestrutura	 que,	 na	maioria	 das	 vezes,	 encontra	
inúmeras	dificuldades	para	legitimá-las.
 No ano de 2002, mais precisamente no dia 24 do mês de abril, ti-
vemos a sanção da Lei n.º 10.436 (BRASIL, 2001) que, dentre as suas 
disposições, legitima a Libras (Língua Brasileira de Sinais) como língua 
e institui a obrigatoriedade do seu ensino nos cursos de licenciatura e fo-
noaudiologia, bem como a garantia de atendimento adequado por meio 
do poder público aos usuários da Libras.
 Pouco depois, cerca de seis anos, outra lei de ensino é aprovada. 
Falamos aqui da Lei n.º 11.769 (BRASIL, 2008), que trata da obrigato-
riedade do ensino de música nas escolas regulares brasileiras. Tanto no 
primeiro	caso	como	no	segundo,	temos	a	superestrutura	–	o	governo	–	le-
gitimando	uma	necessidade	originada	na	infraestrutura	–	o	social	–	sem	
oferecer condições mínimas para o atendimento adequado dos anseios da 
sociedade, tanto que, quanto ao ensino de Libras, só quatro anos após a 
1 Limitações que o nosso olhar capta como possibilidades.
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sanção da lei, é criado o primeiro curso para a formação de professores 
(DUARTE; LOPES, 2012, p. 27). 
 No caso do ensino de música, a lei estabelece que as escolas teriam 
três anos para se adequarem; passado este prazo, notamos que poucas 
estão oferecendo a música como conteúdo e as que o fazem, fazem-no 
de modo improvisado (BENASSI, 2012). Também no ensino de Libras a 
questão se torna ainda mais complexa. Faltam, no mercado de trabalho, 
profissionais	capacitados	para	o	ensino	da	língua	portuguesa	para	visossi-
nalizantes como L2, o que tem comprometido o seu aprendizado. A carga 
horária	fixada	nos	cursos	em	que	são	oferecidas	as	disciplinas	de	Libras	
não	tem	atendido	as	especificidades	do	ensino	desta	língua	(BENASSI;	
DUARTE; PADILHA, 2012, p. 22), tampouco existem cursos de aperfei-
çoamento	e	formação	continuada	suficientes	para	atender	a	demanda	do	
mercado.
 A palavra de ordem no momento é inclusão. Este assunto tem sido 
amplamente discutido e tem se tornado alvo de inúmeras pesquisas e pu-
blicações. Debatem-se vários temas, nomenclaturas e possíveis soluções 
no intuito de amenizar problemas antigos, que, na realidade, continuam 
praticamente iguais. Uma publicação sobre a gramática da Libras chama 
a atenção devido à pertinência do assunto e à grande relevância do tema 
para o atual e peculiar momento em que se busca a efetivação do ensino 
da Libras no Brasil. Essa obra tem se tornando base de fundamentação 
teórica para inúmeras outras pesquisas, devido a sua relevância para a 
linguística da Libras. Trata-se do livro Língua de sinais brasileira: estu-
dos linguísticos, lançado em 2004 pelas pesquisadoras Ronice Müller de 
Quadros e Lodenir Becker Karnopp. 
 Analisamos neste livro alguns exemplos dados pelas autoras e os 
questionamos a partir das regras gramaticais da Libras, expondo novos 
exemplos	que	melhor	definem	as	questões	apontadas	pelas	pesquisadoras.	
As reenunciações da terceira parte deste texto foram elaboradas de acor-
do com o uso que as autoras fazem em seu livro, sendo que as da quarta 
apresentam uma nova enunciação gramatical. Não utilizamos fotos neste 
trabalho. Todos os exemplos estão escritos em ELiS (Escrita das línguas 
de sinais).



386

quAdROs & KARNOPP 2004: Os PRImEIROs PAssOs dA 
gRAmÁTICA dA LíNguA bs 

 Dois anos após a promulgação da Lei de Libras, surge uma impor-
tante obra a respeito da mesma, sendo que esta é o objeto deste estudo, 
cuja importância para a área da linguística da Língua brasileira de sinais 
não pode ser negada. Portanto, faremos apontamentos e proporemos uma 
nova leitura dos exemplos mostrados pelas autoras.  
 De acordo com Duarte e Padilha, 

[...] a Língua Portuguesa é para o aluno surdo uma segunda língua, sem códigos 
ideológicos de imagens, o que difere completamente de sua língua materna, a 
Libras, que se manifesta de forma espacial e visual, compondo processos de inte-
ração através dos enunciados (sinais) (2012, p. 317).

 Para os autores acima referidos, o conhecimento é construído e res-
significado	por	meio	de	prática,	repetição	e	treinamentos,	pelos	quais	um	
indivíduo adquire familiaridade com novos conteúdos, sendo que se dá, 
segundo esses autores, da mesma forma que o processo de aprendizagem 
de	uma	segunda	língua	–	L2	–	pela	pessoa	com	surdez.	Os	autores	apon-
tam ainda que, caso o surdo venha a ter contato com uma forma peculiar 
de escrita da Língua Portuguesa (doravante LP), este passará a reproduzir 
tais modelos, prática que trará consequências danosas ao educando, pois, 
segundo a legislação vigente, a Libras não substitui a manifestação da 
escrita de LP. 
 Logo, o sujeito visual que reproduz tal procedimento está permeando 
as margens sociais, logo, barrado em processos seletivos para concursos 
públicos ou em seleção para ingresso em instituições de ensino público 
em nível superior, pois a escrita da LP exigida na esfera acadêmica não é 
outra senão a formal. Vejamos alguns exemplos da escrita que é caracte-
rizada por Quadros e Karnopp (2004), na tentativa de representar a LP: 
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CERCA gATO sENTAR dORmIR-NA-CERCA
 

Exemplo	 01	 –	Acima,	 frase	 escrita	 em	glosa;	 abaixo,	 frase	 escrita	 em	
ELiS	–	Escrita	das	Línguas	de	Sinais2.

 No exemplo acima, extraído do livro Língua de Sinais Brasileira: 
estudos linguísticos (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 208), as autoras 
transcrevem a ordem sintática da Libras em LP. Mas, devemos atentar 
para alguns detalhes, que marcam a confusão instalada para cada signo, e 
o que se pretende ensinar ou aprender.
 De acordo com Duarte e Padilha, 

a) O surdo não tem referências sonoras (fonemas) para entender tal transposição, 
o porquê, por exemplo, de se negar de forma visual os artigos. Libras não tem 
artigos, mas eles existem em Língua Portuguesa. Isso levará, certamente, o aluno 
surdo a ignorar os artigos em seus textos. […] c) Por que desestruturar a forma 
semântica da Língua Portuguesa? Ou seja, é preciso apresentar ao surdo uma for-
ma semântica correta e que de fato existe em seu contexto social. O interessante 
seria valorizarmos a LP assim como valorizamos a LS, oferecendo aos surdos a 
oportunidade de aprender como qualquer outro estudante aprenderia uma segun-
da língua (2012, p. 318).

 Suscitamos então a mesma preocupação. Entendemos que não ha-
veria motivos para se utilizar de tais transcrições em uma obra em que 
se objetiva discutir e estudar a linguística da Libras. Cremos que seria, 
então, mais apropriado desenvolver um outro sistema de representação 
sintática da Libras. Demonstraremos um deles no penúltimo tópico. No 
exemplo 01, as autoras se utilizam da transcrição da estrutura sintática da 
LIBRAS	em	Língua	Portuguesa	–	LP.	

 
Exemplo	02	–	ELE	NÃO	PAGAR	(Ele	não	pagou	[alguma	
determinada coisa]) (*ELE NÃO PAGAR).

2 As frases dos exemplos n. 01, 02, 05, 06, 07 e 08 foram elaboradas respeitando a ordem sintática 
constituída por Quadros e Karnopp (2004).
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 No enunciado anterior, temos a informação ELE PAGA, mas na trans-
crição as autoras adicionam uma informação não contida na LIBRAS, o 
tempo verbal PASSADO. O mesmo acontece no exemplo 03, no qual as 
autoras usam o pronome ELE sem combinar o foco. 
 

Exemplo	03	–	IX	COMPRAR	CARRO	(El@	comprou	um	carro).

 No primeiro exemplo, o pronome ELE é usado com foco, já no se-
gundo, não. Entendemos que o pronome pessoal reto ELE em LIBRAS 
deve ser sinalizado mantendo o foco no interlocutor, uma vez que se este 
voltar seu olhar para o sujeito do qual se fala, este assumirá o papel da-
quele para quem se fala. Para Ferreira (2010, p. 90), o pronome EU as-
sume	as	seguintes	significações:	a)	“a	pessoa	que	está	do	lado	oposto	ao	
destinatário”; b) “a pessoa que está defrontando o destinatário”. Quanto 
ao	pronome	VOCÊ,	Ferreira	comenta	que	pode	significar:	a)	“a	pessoa	
está do lado oposto ao emissor”; b) “a pessoa que está defrontando o 
emissor”. 

 

Exemplo 04: Pronomes pessoais retos você (1) e ele (2), e pronome pos-
sessivo dele (3).

 Na Libras, o pronome VOCÊ, o foco (olhar), combina com a dêixis 
(apontamento), mas, no pronome ELE, não há combinação com o olhar 
no apontamento; é feito em sentido oposto, conforme dão a entender Du-
arte e Lopes (2012, p. 60). O melhor uso destes pronomes seria como 
no exemplo 04. Voltando aos exemplos 2 e 3, as informações verbais 
estão conjugadas no tempo presente, pois não há na imagem sinalização 
do tempo verbal PASSADO, tampouco o FUTURO. Na Libras, por uma 
implicatura pragmática, quando não se faz a sinalização do tempo verbal 
(sinais escritos no exemplo 05), conjuga-se o verbo no tempo presente.
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Exemplo	05	–	Tempo	verbal	futuro	e	passado,	respectivamente.

 Para Ferreira (2010, p. 248), “a referência de futuro é feita pelo mo-
vimento do sinal para frente; na referência de passado, o movimento do 
sinal se dá para trás, ao longo dessa linha”. Para o tempo verbal PRE-
SENTE aconselha usar os sinais que correspondem às palavras HOJE e 
AGORA. Aponta ainda outros marcadores de tempo não-dêiticos, como 
ANO, SEMANA, DIA, NOITE, dentre outros. 
 Segundo Capovilla e Raphael (2009, p. 1692,1143), o sinal PASSA-
DO é representado da seguinte maneira: “o sinalizador com a mão aberta, 
palma para trás, ao lado da cabeça move os dedos para trás dobrando a 
palma	para	baixo,	como	a	representar	a	ideia	de	que	algo	ficou	para	trás	
no tempo”. Do mesmo modo, quanto ao sinal FUTURO, aconselha: “o 
sinalizador com a mão em F, diante do ombro, e então move num arco 
para cima e para a frente (no sentido horário), como a representar a ideia 
de que algo ocorrerá em um tempo futuro, que vem pela frente”. 
 O exemplo NUNCA IR CASA DELE. (Eu) nunca vou (à) casa dele 
suscita algumas dúvidas. O sinal utilizado para a palavra NUNCA cor-
responde em Libras ao tempo passado, segundo Duarte e Lopes (2012, p. 
80). O sinal empregado para designar CASA em Libras é um marcador de 
local, constituindo, assim, um advérbio de lugar, e deveria ser sinalizado 
em primeiro lugar na oração. O sinal que é usado para o pronome posses-
sivo DELE designa, na verdade, o pronome pessoal reto ELE, como pode 
ser constatado no exemplo número 04. Para Capovilla e Raphael (2009, 
p.	759),	o	sinal	que	designa	posse	DELE	possui	configuração	em	P, como 
pode ser observado no exemplo 03.
 No exemplo 05, há uma irregularidade no advérbio de tempo NUN-
CA. Existem na LIBRAS três sinais diferentes para este advérbio: uma 
para ações no passado, outro para ações presentes e um terceiro para o 
futuro. No exemplo, as autoras utilizam o NUNCA do passado, quando 
deveriam usar o do PRESENTE, pois o enunciado o requer. Para Duarte e 
Benassi (2014), o advérbio de tempo será o primeiro sinal a ser ordenado, 
favorecendo o entendimento de tempo da oração. 
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 O advérbio de lugar será o segundo na construção, orientando os 
interlocutores para o local onde ocorrerão as ações. Ainda para os auto-
res, para melhor compreensão da língua visual, é necessário atentarmos 
para as regras dessa língua. Portanto, “ao sinalizar uma sentença, respeite 
algumas normativas: 1) Todo advérbio de tempo será o primeiro a ser si-
nalizado.	2)	O	ponto	fixo	será	o	segundo	a	ser	sinalizado”.	Caso	não	haja	
advérbio de tempo, esse será o primeiro a ser sinalizado. Neste caso, há 
outra irregularidade, pois o sinal CASA é na Libras um advérbio de local 
e este deveria ser sinalizado antes do verbo IR.
 

Exemplo	06	–	NUNCA	IR	CASA	DELE	((Eu)	nunca	vou	(à)	casa	dele).

 Na página 180, há um exemplo controverso (Exemplo 06), quanto 
ao uso do verbo IR que, em LIBRAS, é direcionado, é apresentado com 
sinalização irregular do pronome pessoal reto EU. Aparece nos exemplos 
a sinalização desnecessária do pronome pessoal EU, uma vez que, se-
gundo Quadros e Karnopp (2004, p. 199), “concordância é um fenômeno 
no qual a presença de um elemento em uma sentença requer uma forma 
particular de outro elemento que é gramaticalmente ligado a ele”.
 

Exemplo	07	–	EU	PODER	IR	[PODER].

 Isso quer dizer, nas palavras de Duarte e Benassi (2014), que “verbo 
com concordância é aquele que concorda com o sujeito, portanto, não 
sinaliza o pronome”. Na mesma lauda da obra, o exemplo seguinte (aqui 
exemplo 07) apresenta uma irregularidade quanto ao uso do advérbio de 
tempo, que, segundo Duarte e Benassi (2014), “será o primeiro sinal a ser 
ordenado, favorecendo o entendimento de tempo da oração”. 

 
Exemplo	08	–	AMANHÃ	EL@	COMPRAR	CARRO	[AMANHÃ].	
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	 As	autoras	utilizam	na	transcrição	desta	frase	o	arroba	para	indefinir	
o sujeito ou generalizá-lo. Entendemos que esta proposta é desnecessária, 
uma	vez	que,	ao	contrário	do	que	se	pensa,	na	Libras	é	possível	definir	o	
gênero do sujeito, ao se adicionar o sinal de mulher ou fêmea antes do su-
jeito. No entanto, convém lembrar que, no caso do sujeito ou substantivo 
do gênero masculino, não é necessário sinalizar homem ou macho, pois 
na língua de sinais a generalização também é realizada com o masculino. 
E, ainda, quando o sujeito do gênero feminino estiver presente no cená-
rio, não é necessária a sinalização, pois locutor e interlocutor o veem. 
 

Exemplo	09	–	EU	TER	DOIS	CARROS	[DOIS].

	 Para	finalizar,	apresentamos	um	último	exemplo,	dado	pelas	autoras	
na página 181 da referida obra, sinalizado no enunciado “Eu tenho dois 
carros”,	na	ordem	da	figura	nº	08.	Segundo	Pimenta	(2008),	a	sinalização	
do numeral se dá sempre antes do substantivo. No exemplo 08, reprodu-
zindo um modelo contido na obra de Quadro e Karnopp (2004), o nume-
ral é sinalizado após a palavra CARRO, sendo este substantivo. 

(RE)ENuNCIANdO quAdROs E KARNOPP 2004: 
APREsENTAÇÃO dOs mEsmOs EXEmPLOs CITAdOs 
PELAs AuTORAs COm PROPOsTAs dO usO E 
APLICAÇÃO dOs NÚmEROs sEmâNTICOs – Ns

 Dado o panorama da atual conjuntura do ensino, diversas pesquisas 
surgem no intuito de parametrizar e orientar, de forma mais abrangente, 
práticas pedagógicas antes restritas aos ambientes escolares especializa-
dos em atender o público estudantil com determinadas limitações. Neste 
contexto, surgem pesquisas como a que tem norteado a produção deste 
texto, no intuito de amenizar os problemas que são comuns a determina-
dos momentos do ensino. Como qualquer outra área do conhecimento, a 
educação não escapa de conviver e de se defrontar com constantes situa-
ções problemáticas, peculiares ao atual momento (LOUREIRO, 2003, p. 
108).
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 Notamos, na obra analisada, a ocorrência da transcrição da ordem 
sintática da Libras em LP; isto pode levar pesquisadores e professores de 
LIBRAS a acreditar, e até a defender, que o visossinalizante não conjuga 
verbos em LP porque os verbos na Libras não apresentam desinências ver-
bais	e	que	a	forma	de	escrever	a	LP	com	os	verbos	no	infinitivo,	utilizado	
e defendidos por muitos usuários da Libras, seja forma a correta. Escre-
ver	verbos	no	infinitivo	é	tão	somente	o	reflexo	do	ensino	proporcionado	
por um educador que não consegue conduzir o aprendizado do seu aluno, 
tornando-o um mero reprodutor de modelos equivocados, comprometen-
do as estruturas semânticas das línguas envolvidas. 
 Segundo Ferreira,

Tudo isso realça ainda mais a importância desta modalidade de língua para o sur-
do. As crianças surdas precisam adquiri-la, ou seu acesso às estruturas linguísticas 
abstratas será atrasado ou mesmo impedido. Se forem limitadas ao aprendizado 
da língua oral que as cerca, seu aprendizado será em geral restrito a conceitos 
concretos, visto que tal língua é adquirida muito lenta e incompletamente, devido 
à	dificuldade	de	recepção	do input necessário (2010, p. 158, grifo da autora).

 Outros pontos da obra em questão podem e devem ser discutidos, 
como o uso da dêixis, que ora é apresentada de uma forma, ora de outra, 
conforme discutido no tópico anterior. A partir deste momento, passamos 
a apresentar os mesmos exemplos dados pelas autoras, utilizando ima-
gens organizadas de acordo com os recentes apontamentos da gramática 
de LBS, e ainda usaremos os números semânticos para demonstrar a or-
dem sintática da Libras sem fragmentar as estruturas da LP.
 
 

Exemplo	10	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS.
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 Citamos em primeiro lugar, no tópico anterior, o exemplo da página 
208. As autoras colocam: CERCA GATO SENTAR DORMIR-NA-CER-
CA. Com o uso dos Números Semânticos (doravante NS), teremos, então, 
a frase em LP e, em cima de cada palavra, teremos um círculo em que é 
notado um número que corresponde à ordem de sinalização dos sinais. Os 
círculos notados com um “X” marcam partículas que não são sinalizadas 
na língua de sinais. Os NS notados com os mesmos números caracterizam 
a incorporação de sinais, respeitando as regras da gramática da Libras. 
 Nota-se que é possível demonstrar as estruturas sintáticas da Libras 
sem desestruturar as da LP. As estruturas de ambas as línguas são res-
peitadas em suas peculiaridades de forma íntegra, não sendo necessárias 
construções agramaticais da LP. Na sequência, passamos aos exemplos 
em que mostraremos a aplicação do marcador temporal PASSADO. 
 

 

Exemplo	11	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS.

 Nos enunciados das autoras, estas informações não aparecem na ex-
plicação em LS; no entanto, quando as mesmas transcrevem em LP, são 
adicionadas. No exemplo 10, a informação temporal dêitica PASSADO é 
sinalizada, conjugando assim o verbo.
 No momento da sinalização, se o locutor não utilizar o marcador de 
tempo em sua fala, o verbo se conjugará no presente, isto se for observa-
do o apontamento do sujeito que praticar a ação; caso contrário, o verbo 
ficará	no	infinitivo.	No	caso	do	exemplo	anterior,	aparecerá	então	no	uso	
dos Números Semânticos um círculo adicional no qual se notará o nú-
mero correspondente ao sinal do tempo verbal PASSADO. No exemplo 
abaixo, temos a aplicação do tempo verbal FUTURO. 
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Exemplo	12	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS.

 Na frase imagética das autoras, não há a demarcação do tempo em 
que a ação de pagar acontece; esta informação só aparece na transcrição 
em LP. Sem o uso do marcador temporal em um exercício de ditado, 
seguramente o aluno visual escreveria ELE PAGA, pois o mesmo não 
visualizaria o sinal de PASSADO. Notamos que esta informação é im-
prescindível para que o mesmo possa escrever corretamente. 
 Reapresentando o enunciado, teremos então, logo após o sinal pro-
nominal ELE, a sinalização do tempo verbal, como pode ser observado 
no exemplo n.º 10. Na Libras há duas formas de sinalizar esta frase. A 
primeira constitui-se em marcar com sinal a palavra NÃO, após o objeto 
da negação, como orienta a regra (exemplo 10). Na segunda, a negação 
é incorporada ao verbo, por meio do movimento horizontal da cabeça e 
também da expressão não-manual. 
 Na frase NUNCA VOU À CASA DELE, podemos dar as seguintes 
contribuições para torná-la mais compreensível. Utiliza-se no enunciado 
dado pelas autoras a partícula NUNCA que se refere a uma ação passada; 
no entanto, no enunciado em LP a ação é conjugada no presente. Logo, 
apontamos ser necessário usar na imagem o sinal NUNCA do presente ou 
a transcrição em LP deveria estar no tempo verbal passado (exemplo 11). 

   

Exemplo	13	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS. 
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 A regra quanto ao uso dos verbos direcionados é que o pronome seja 
incorporado ao verbo, ou seja, nestes verbos estão contidos o sujeito ati-
vo, aquele que pratica a ação, bem como o passivo, aquele que recebe a 
ação. Na frase imagética EU POSSO IR/SAIR?, é utilizada uma variante 
do verbo IR/SAIR que é direcionado, pois o EU é o ativo.
 A sinalizadora faz uso do pronome pessoal reto EU, antes do verbo 
IR/SAIR, quando deveria utilizar antes do verbo PODER, uma vez que 
em	LIBRAS	este	é	um	verbo	fixo.	No	uso	dos	NS	para	notar	um	verbo	
direcionado, teremos então dois círculos com o mesmo número, uma vez 
que o pronome incorpora o verbo direcionado; logo, teremos que nume-
rar pronome e verbo (LP) com o mesmo número, pois em LIBRAS estes 
comporão um único sinal.
 No exemplo a seguir (14) dado pelas autoras, o pronome EU é sina-
lizado antes do verbo IR/SAIR, denotando uma irregularidade gramati-
cal. Reapresentamos o mesmo, utilizando o verbo direcionado IR/SAIR, 
com	pronome	pessoal	reto	EU	conjugando	o	verbo	fixo	PODER	com	en-
tonação de pergunta, pois entendemos que desta forma o enunciado pode 
ser	melhor	compreendido.	Com	a	aplicação	dos	NS,	fica	clara	e	objetiva	
a intenção do locutor quanto ao enunciado.
 
 

Exemplo	14	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS.

 Nos dois últimos exemplos dados no terceiro tópico deste trabalho, 
podemos retomar as regras da LIBRAS quanto ao uso do advérbio de 
tempo e do numeral. Sempre que aparece no enunciado uma partícula que 
demarque tempo, esta deverá ser sinalizada em primeiro lugar, uma vez 
que esta conjugará o verbo da oração, dispensando então o uso do sinal 
de tempo verbal; isto não é observado no exemplo apresentado pelas au-
toras. 
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 Como vimos, o advérbio de tempo constitui um marcador temporal 
na Libras, portanto, deve, sempre, ser sinalizado em primeiro lugar. Isto 
ocorre porque o advérbio de tempo marca a ocorrência de uma deter-
minada ação, cabendo dizer que o mesmo em Libras, conjuga o verbo. 
Primeiramente, no exemplo 14, temos um enunciado com a aplicação do 
conceito de tempo.  
 
 

Exemplo	15	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS.

	 Retomando	o	enunciado	em	que	destacamos	o	uso	do	@	(arroba),	
e que comentamos ser desnecessário, não há nele, portanto, a marcação 
de gênero. Compreende-se que se trata do gênero masculino, pois, para 
determinar	o	feminino	(exemplo	15),	é	necessário	–	caso	o	sujeito	não	es-
teja presente - usar o sinal de MULHER antes do substantivo, indicando 
assim o gênero feminino.
	 Na	segunda	exemplificação,	o	numeral	é	usado	depois	do	substan-
tivo, embora segundo a regra seja a sua utilização sempre antes do subs-
tantivo. No exemplo 15, observamos este postulado gramatical ao sinali-
zarmos o numeral antes do objeto possuído (carro).
 
 

Exemplo	16	–	Acima,	frase	escrita	em	ELiS;	abaixo,	a	mesma	frase	em	
Língua Portuguesa com a notação dos NS.
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ÚLTImAs PALAVRAs: CONsIdERAÇõEs gRAmATICAIs 
ImPORTANTEs

 A obra Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos é do ano de 
2004, dois anos após a lei que legitimou a Libras como língua. Denota, 
portanto, o primeiro livro que se propõe a discutir a linguística da Língua 
brasileira de sinais. Sua relevância para os estudos linguísticos e gramati-
cais não pode ser questionada; no entanto, alguns apontamentos contidos 
devem ser revistos, uma vez que a língua, segundo Bakhtin e Volochínov 
(2010), não é estanque.
 Decorridos oito anos dos primeiros estudos realizados em âmbito 
nacional a respeito da Libras, notamos a mudança de algumas regras que 
norteiam a linguística da Língua brasileira de sinais. Como pôde ser visto 
ao longo deste texto, a transcrição das estruturas sintáticas da Libras em 
LP torna seu entendimento dúbio, podendo levar a interpretações duvido-
sas quanto a maneira de o surdo escrever o português, comprometendo a 
semântica de ambas as línguas.
 Defendemos que o sujeito visual não tem escrita própria do portu-
guês. Nossas experiências no ensino de LP para visossinalizantes apon-
tam que esta forma peculiar do sujeito visual escrever o português não é 
senão	reflexo	do	despreparo	do	alfabetizador	e	professor	de	LP,	desde	o	
processo da alfabetização ao ensino da LP nos níveis do Ensino Funda-
mental	e	Médio.	Outrossim,	reafirmamos	que	o	ensino	de	LP	para	sujei-
tos visuais está se dando de forma equivocada, pois está sendo ensinada 
como	língua	materna,	mas	a	LP	para	visossinalizantes	se	configura	como	
L2, ou seja, segunda língua, e deve ser ensinada de forma imagética.
	 Recorremos	às	palavras	de	Ferreira	(2010,	p.	158)	para	afirmar	que,	
em lugar de marginalizar o sujeito visual, o uso da língua de sinais gera a 
iniciação do educando com surdez ao mundo que o cerca, pois lhe possi-
bilita obter as informações e conceitos misteres para sua participação nas 
atividades diárias. Olhar e perceber que o mesmo é além dos sentidos, ou 
seja, um indivíduo que pode se colocar em interação com o conhecimen-
to, mesmo ante a ausência de um sentido. 
 Remetendo-nos à preocupação anterior quanto à transcrição, defen-
demos o uso dos Números Semânticos, que têm atendido os objetivos 
para os quais foram propostos. Notamos que seu uso nas aulas, tanto de 
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Libras para ouvintes quanto de LP para sujeitos visuais, esse recurso di-
dático tem eliminado o sistema de transcrições da Libras em LP de forma 
satisfatória. 
	 Quanto	aos	verbos	com	concordância,	 reafirmamos,	à	 luz	dos	no-
vos estudos gramaticais, que o uso do pronome antes de tais elementos é 
desnecessário, uma vez que tais partículas trazem embutidas em seu bojo 
os sujeitos ativo e passivo da ação que se propõem a descrever em um 
determinado discurso.
 Ainda sobre assunto verbo, ressaltamos a importância do uso dos 
marcadores temporais para que haja compreensão ativa dos enunciados 
quanto à delimitação temporal dos acontecimentos no discurso. Como foi 
dito, em um exercício de ditado, se o professor não sinalizar o tempo ver-
bal, o aluno visual consequentemente escreverá no presente. Lembramos 
ainda que, se não houver a sinalização ou apontamento do sujeito que 
pratica	a	ação,	o	educando	surdo	escreverá	o	verbo	no	infinitivo.
 O advérbio de tempo também é um marcador temporal; esse deverá, 
segundo Duarte e Lopes (2012, p. 106), ser o primeiro sinal da oração, fa-
vorecendo o seu entendimento do tempo. Deve-se levar em consideração 
também o advérbio de lugar, que, segundo os autores citados acima, deve 
ser sinalizado em segundo lugar no enunciado; não havendo advérbio de 
tempo, esse assume o primeiro lugar na frase.
Como vimos, o numeral deve ser sinalizado sempre antes do substantivo 
e a negação deve ser sinalizada sempre depois do objeto a ser negado, 
com exceção dos verbos com concordância. 
 Uma última consideração se faz necessária. Como apontam Quadros 
e Karnopp (2004, p. 126): 

A língua de sinais brasileira apresenta várias possibilidades de estudo [...] pois 
são	muito	incipientes	os	trabalhos	realizados	até	então.	[...]	mas	fica	clara	a	ne-
cessidade de se continuar a investir nas pesquisas, especialmente no que se refere 
à língua de sinais brasileira.    
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gRANdEZAs E mIséRIAs dA 
EduCAÇÃO FísICA NO 

ENsINO médIO: um OLHAR A 
PARTIR dA EXPERIêNCIA dO 

PIdId dA FEF-uFmT 

Alexsandro William dos Santos Franco
Leandro Barbosa da Silva

José Tarcísio Grunennvaldt

INTROduÇÃO

 As práticas corporais com as quais os adolescentes e jovens do En-
sino Médio têm contato nas ruas, jardins e praças devem assumir outra 
interpretação quando oferecidas nas escolas como conteúdos nas aulas de 
Educação Física? 
 De acordo com González e Fensterseifer (2009), a Educação Física, 
em um processo contemporâneo, passou a prestar mais atenção em suas 
propostas como conteúdos de aprendizado no âmbito escolar. Ela passou 
a se preocupar com o que seria seu conteúdo, como esse conteúdo seria 
sistematizado, seus objetivos e métodos de avaliação, tornando-a de fato 
componente curricular. Logo, ela extravasa a prática pelo simples objeti-
vo de praticar e começa então a apresentar propostas que venham a fazer 
sentido com o seu propósito de componente curricular, que é a formação 
integral do sujeito.
 A prática da Educação Física na escola, em qualquer nível de ensino, 
se	justifica	tanto	pelo	atendimento	de	preceitos	legais	quanto,	principal-
mente, por suas características como um componente curricular, dotado 
de informações, conhecimentos, conteúdos, saberes, valores, atitudes, tão 
importantes para o processo de formação dos seres humanos e constitui-
ção da sociedade que se fazem presentes no seio da escola (MOREIRA; 
NISTA-PICCOLO, 2009).
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 É possível asseverar que o que tem prevalecido, ultimamente, nas 
aulas	de	Educação	Física	no	Ensino	Médio	vem	se	configurando	como	
uma mera prática de determinado esporte, ou seja, uma simples repro-
dução de conteúdos expostos pela mídia e encaixados, grosso modo, nos 
moldes de quatro modalidades que, por sua vez, formam o “quarteto fan-
tástico”, composto por futsal, handebol, basquete e/ou voleibol. Auto-
maticamente, a Educação Física acaba se dispersando em sua proposta, 
provocando a omissão do sentido educacional da escola, pois não existem 
apenas essas quatro possibilidades de exploração. Nesse sentido, Loviso-
lo	(1995,	p.	69)	afirma	que	“a	dispersão,	com	seus	debates	e	discussões,	
aparentemente inesgotáveis, é particularmente forte no que diz respeito à 
educação física no contexto institucional da educação formal”. 
	 A	dispersão	dos	seus	conteúdos	fica	mais	notória	ainda	quando	os	
alunos enunciam perguntas do tipo: “E aí, professor, vai ter jogo?” ou 
então: “Professor, não tem bola?”. Com essas indagações, os alunos dei-
xam claro seu acreditar que as aulas de Educação Física não passam de 
um espaço de tempo para o seu entretenimento ou para jogar alguma mo-
dalidade coletiva, sem propósitos escolares e educativos. Para Lovisolo 
(1995, p. 69),

o currículo da educação física caracteriza-se por assumir a função de ensinar e 
socializar os alunos nas atividades corporais culturalmente valorizadas e, talvez, 
na maioria das vezes, apenas reproduzam na escola aquilo que já é socialmente 
disseminado.

 Diferentemente do que ocorre nas ruas, as aulas de Educação Física 
nas escolas não excluem os sujeitos que apresentam mais ou menos ha-
bilidades, de acordo com o que lhes é proposto, o que poderia lhes acon-
tecer	em	um	futebol	de	fim	de	semana,	por	exemplo.	A	forma	de	trazer	
a cultura do esporte para a escola deve preservar o espaço lúdico, que é 
um espaço de brincadeira, porém, produtivo para a aprendizagem, sem-
pre respeitando o nível de habilidade de cada aluno e aprimorando essa 
característica (FREIRE, 2011). 
 Essas são palavras extremamente cuidadosas e devem ser levadas 
em consideração para o ensino em geral, quando se pretende promover 
conhecimentos	significativos	nos	sujeitos	aprendizes,	pois	sabemos	que,	
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quando um sujeito sofre algum constrangimento, ele tende a se afastar do 
que o constrangeu. Logo, o professor deve tomar o devido cuidado com a 
maneira como se dirige ao aluno, para que este possa se sentir à vontade 
e captar o que o professor tem a contribuir com sua formação. 
 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 
vem se constituindo em uma ferramenta para a formação de professores, 
fazendo-os compreender a educação como um processo contínuo e per-
manente,	qualificando	ainda	mais	as	experiências	do	estágio	supervisio-
nado. De acordo com a portaria nº 096 de 18 de Julho de 2013, o Pibid tem 
como seu objetivo contribuir para a formação de professores, visando à 
melhoria da educação pública brasileira e seus objetivos estão atrelados à 
valorização do magistério, integração entre os alunos da educação básica 
e os do ensino superior, contribuição prático-teórica para a formação dos 
docentes, dentre outros (BRASIL, 2013).
 Através da observação em nossa experiência como bolsistas do Pi-
bid,	verificou-se	que,	nas	aulas	de	Educação	Física,	quando	se	trabalhava	
alguma prática corporal singular, uma parcela de alunos se excluía da 
aula	e	ficava	apenas	observando.	Tendo	em	vista	esse	evento,	a	pesquisa	
indagou quais motivos levam os alunos à participação, ou não, nas aulas 
de Educação Física.

EduCAÇÃO FísICA NA EsCOLA

 Segundo Bracht (1997), a Educação Física pode ser conceituada de 
maneira restrita ou em sentido mais amplo. Em um sentido restrito, a 
Educação Física abrange as questões pedagógicas visando ao movimento 
corporal. Já em um sentido mais amplo, ela é utilizada para designar to-
das as manifestações culturais ligadas à ludomotricidade, o que pode ser 
substituído por cultura corporal ou cultura do movimento. No entanto, 
esse	movimento	deve	ter	significado/sentido	e	é	apresentado	na	forma	de	
jogos, exercícios, esportes, dança, entre outros. 
 Em torno das aulas de Educação Física, nas quais existem alunos 
que participam e gostam das aulas e alunos que não participam e não gos-
tam, existem muitos fatores que se inter-relacionam, como idade, cultura, 
gênero, estrutura da escola, classe social, didática do professor, educação 
familiar, entre outros. Esses fatores precisam ser analisados com maior 
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atenção quando se objetiva que alunos não se privem dos benefícios da 
Educação Física devido a questões que podem ser superadas sem muito 
prejuízo (KUNZ, 2006).
 A Educação Física deve apresentar em sua tematização elementos 
que transcendem uma simples reprodução de movimento, para dar sen-
tido	àquilo	que	é	proposto.	Conforme	afirma	Bracht	 (1997,	p.	35.),	 “a	
Educação Física é a prática pedagógica que tem tematizado elementos da 
esfera da cultura corporal/movimento”.
 Atualmente, vem se falando em uma Educação Física que trata da 
cultura do movimento, ou cultura física, ou cultura corporal. Sendo assim, 
a partir do conhecimento corporal popular e das suas formas de expres-
são, deseja-se que o aluno tenha um conhecimento organizado, crítico e 
autônomo da cultura do movimento (DAÓLIO, 1996).
 A Educação Física, conforme Betti (2005, p. 183.), “não se caracte-
rizaria,	então,	como	uma	‘ciência’	específica,	mas	como	uma	área	acadê-
mico	profissional	com	necessidades	e	características	próprias”.	Em	outras	
palavras,	cabe	a	ela	utilizar-se	das	demais	ciências	e	da	filosofia	para	con-
duzir sua prática pedagógica em sua área de conhecimento.

ENsINO médIO E EduCAÇÃO FísICA

	 De	acordo	a	Resolução	nº	2,	de	30	de	Janeiro	de	2012,	que	define	as	
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: “Art. 3º O En-
sino Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua 
oferta pública e gratuita a todos”. Embora as Diretrizes Curriculares para 
o Ensino Médio tenham sido estabelecidas em 2012, esse nível de ensino 
se	 configura	como	curso,	de	 estudo	 regular,	 desde	a	Reforma	Gustavo	
Capanema, em 1942. 
 Como o Ensino Médio é a última fase da Educação Básica, entende-
se que ele é uma das fases mais importantes para a formação de um su-
jeito. Em relação à sua estruturação, as Diretrizes Curriculares orientam 
que:

Art. 4º As unidades escolares que ministram esta etapa da Educação Básica de-
vem	 estruturar	 seus	 projetos	 político-pedagógicos	 considerando	 as	 finalidades	
previstas na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional): 
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posterior;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV	-	a	compreensão	dos	fundamentos	científico-tecnológicos	dos	processos	pro-
dutivos, relacionando a teoria com a prática (BRASIL, 2006, p. 1-2).

 A	Educação	Física	do	Ensino	Médio	se	firma	através	da	Lei	de	Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Através dela, a Edu-
cação Física ganhou seu papel na escola como componente curricular 
obrigatório. De acordo com Kravchychyn et al. (2008, p 39), ela “obteve 
sua legalidade. Porém, ao longo do processo histórico da área, estabele-
ceram-se paradigmas que até hoje impedem sua legitimidade na escola”. 
 Embora, como vimos acima, a Educação Física apresente uma es-
trutura	 legal,	firmada	na	LDB	9394/96,	de	acordo	com	as	Orientações 
Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006), “muitos membros da 
comunidade escolar desconhecem a atual condição de obrigatoriedade da 
Educação Física na escola”.
 No Ensino Médio, faz-se importante a Educação Física estruturar 
suas aulas de maneira que elas possam ultrapassar os limites da prática 
pela prática, auxiliando os sujeitos a formarem concepções sobre a pro-
posta que o professor leva para as aulas. De acordo com as Orientações 
Curriculares do Ensino Médio:

Os alunos que participam e realizam nossas aulas de Educação Física no Ensino 
Médio	são	sujeitos	socioculturais.	O	que	isso	significa?	Inicialmente,	significa	su-
perarmos uma certa visão estereotipada da noção de ‘alunos’, buscando dar-lhes 
outro	significado	(BRASIL,	2006).

 Portanto, cabe à Educação Física realizar suas aulas considerando os 
sujeitos e suas experiências antecedentes, direcionando-os para uma prá-
tica conscientizada a partir de um ponto de vista crítico sobre as orienta-
ções que são impostas a esse componente curricular que se faz importante 
na formação dos sujeitos.
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O PERCuRsO dA PEsquIsA 

 Este estudo se baseia no método compreensivo, uma vez que permi-
te	o	estudo	do	conteúdo	de	ações	sociais,	seus	significados	e	motivos	para	
entender	determinados	fatos	sociais	sem	a	distinção	de	gênero	(MINAYO;	
DESLANDES; GOMES, 2011). É um estudo descritivo, pois tem como 
objetivo descrever características de uma determinada população, bem 
como a relação entre as variáveis analisadas (GIL, 1999).
 Foi selecionada uma Escola Estadual de Ensino Médio do município 
de Cuiabá-MT, localizada na região central da cidade, frequentada por 
alunos de diversas regiões da cidade e dos municípios mais próximos. A 
escola selecionada é a mesma em que desenvolvemos intervenções peda-
gógicas durante um ano como bolsistas do Pibid da FEF-UFMT. Outro 
fator pertinente a se destacar é que essa escola recebe uma grande varie-
dade de alunos residentes em diversas localizações da cidade, abrangendo 
um maior número de bairros e totalizando um número elevado de alunos. 
 Na escola em questão, a Educação Física é realizada durante o turno 
de aula junto às demais disciplinas, ocorrendo uma vez por semana, du-
rante 50 minutos por turma. A pesquisa foi realizada com 238 alunos do 
Ensino Médio, representando 15 turmas, distribuídas nos períodos ves-
pertino (n=12) e noturno (n=3), com idade entre 14 e 31 anos. As turmas 
escolhidas para participar da pesquisa foram aquelas em que o Pibid atu-
ava, sendo todas de responsabilidade de um único professor de Educação 
Física contratado pela escola. 
 Os resultados foram obtidos por meio da análise de um questionário 
com perguntas abertas e fechadas, com alunos de Ensino Médio. Foi rea-
lizada uma pesquisa que combina perguntas fechadas e abertas, conforme 
propõem Minayo; Deslandes; Gomes (2011).
 Quanto à escola pesquisada, foi solicitada à coordenadora uma au-
torização para a execução da pesquisa; para isso, ela assinou a “carta de 
aceite” para coleta de dados. Em seguida foi, solicitado ao professor de 
Educação Física que assinasse o “termo livre e esclarecido”, concordan-
do com a realização da pesquisa com suas turmas, que ocorreu por meio 
de aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas. 
 O critério de inclusão dos alunos na pesquisa foi responder o ques-
tionário e entregá-lo em tempo hábil para leitura. Já a exclusão se deu em 
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relação àquele questionário que foi entregue sem respostas ou que apre-
sentasse respostas sem sentido.
 Durante o período de maio a junho de 2015, foi realizada a pesquisa 
e os questionários foram entregues no início de cada aula de Educação Fí-
sica pela qual algum discente do Pibid era responsável. Foi realizada uma 
breve explicação sobre o tema da pesquisa, bem como a sua utilização 
como Trabalho de Conclusão de Curso e Produção Acadêmica. Após, foi 
entregue um questionário para cada aluno, indicando que fosse respon-
dido à caneta e devolvido na aula seguinte para o professor de Educação 
Física da escola ou para o aplicador do questionário. 
 Após o recebimento do questionário, iniciou-se a análise dos dados, 
procurando encontrar uma resposta para a não prática do futsal por esses 
alunos, além de outras variáveis analisadas. As variáveis foram quali-
tativas, uma vez que descrevem tipos ou classes. Para realizar a análise 
dessas variáveis, organizamos os comentários/respostas em categorias si-
milares	e	procuramos	identificar	padrões,	tendências,	relações	bem	como	
associações	de	causa	–	efeito,	conforme	prevê	Moraes	(1999).	
 Para o autor, quando realizamos uma pesquisa qualitativa (descriti-
va), os valores e a linguagem natural do entrevistado e do pesquisador, 
além	da	linguagem	cultural	e	os	seus	significados,	exercem	uma	influên-
cia sobre os dados, e o pesquisador não pode fugir dessa realidade. A aná-
lise de conteúdo (das respostas obtidas) é uma interpretação pessoal por 
parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. Não é 
possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação 
(MORAES, 1999).
 Para melhor análise e visualização de algumas questões, foram mon-
tados	gráficos	no	programa	Excel	do	Sistema	Operacional	Windows	2007.
	 Após	o	processo	de	configuração	do	objeto	da	pesquisa	–	referente	
às elucidações dos alunos integrantes do Ensino Médio quanto à partici-
pação	nas	aulas	de	Educação	Física	–	visando	proporcionar	um	melhor	
entendimento ao leitor, coube neste tópico reforçar o nosso objetivo de, 
junto aos alunos do Ensino Médio, entender quais motivos os levam a 
participarem, ou não, das aulas de Educação Física.
 A primeira pergunta do questionário indaga sobre a motivação deles 
para virem à aula de Educação Física. Assim, 80,67% (n=192) disseram 
se sentir motivados, 18,91% (n=45) não se sentem motivados e 0,42% 
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(n=1) nem respondeu, o que possivelmente indica estar sem motivação 
também,	conforme	gráfico	abaixo.

 

Gráfico	1	–	Pergunta	sobre	a	motivação	dos	alunos	para	a	
aula de Educação Física
Fonte: Dados dos autores

 Por motivação entendem-se os fatores e processos que levam as pes-
soas a uma ação ou à inércia. Estes fatores e processos são primordiais 
para o andamento das aulas, pois, se elas forem motivadoras, terão a ten-
dência de conquistar o aluno que não criará resistência à aprendizagem; 
porém, se ocorrer a situação oposta, o próprio aluno acabará por se ex-
cluir do grupo (CHICATI, 2000).
 Essa exclusão é bastante evidente nas aulas de Educação Física: 
muitas vezes, pelo fato de o adolescente não saber jogar bem determina-
da modalidade desportiva, seus colegas nunca o escolhem para participar 
das aulas. Isto faz existir um distanciamento entre o jovem e a prática da 
atividade física na escola, como também o não estabelecimento de uma 
relação de união com os colegas, afastando-o das aulas de Educação Físi-
ca, o que é ocasionado pelo seu próprio fracasso nas aulas.
	 Existem	 vários	motivos	 que	 influenciam	 este	 desinteresse,	 dentre	
eles a falta de materiais e instalações adequadas para a realização da aula, 
a	carência	de	profissionais	capacitados,	além	de	problemas	sociais	e	fa-
miliares, que também podem desencadear o desânimo para a prática das 
aulas de Educação Física.   
 Schwartz (1998) constatou em seu estudo que existiram alterações 
quanto à motivação para a prática: houve um aumento da motivação, que 
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foi relacionada ao estado de espírito com que o aluno vinha para a aula, 
ou com o conteúdo que seria desenvolvido. A presença de plateia também 
foi citada como um fator não motivador, pois pode levar a inibição de al-
guns alunos que são mais tímidos, principalmente no caso de atividades 
mais expressivas.
 Pereira (2004 apud MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2009) pôde 
constatar em sua pesquisa que 70,8% dos alunos de Ensino Médio das 
escolas pesquisadas fazem aula de Educação Física porque gostam e não 
porque são obrigados. Kobal (1996) também constata que, de modo ge-
ral, os alunos gostam das aulas de Educação Física, o que também foi 
observado nesse estudo. 
 Quando perguntados se eles achavam que as aulas na escola eram 
ideais para sua idade, 94,96% (n=226) dos alunos acreditam que sim. 
Dessa forma, entendemos que esse não é o fator que desmotiva os alunos 
para a aula. Apenas 5,04% (n=12) acreditam que as aulas implementadas 
na escola não são ideais para a sua idade. Isso pode ser explicado pela 
grande variação entre as idades dos alunos, como observado na pergunta 
relacionada à idade, em que encontramos um intervalo entre 14 e 31 anos.
 Na pergunta aberta, sobre o que eles aprendem nas aulas de Educa-
ção Física, 97,06% (n=231) responderam e 2,94% (n=7) não responde-
ram. Entre as respostas dos alunos estão: 
 

Que o exercício é bom para a saúde e que devemos se exercitar para a saúde 
melhorar. (J.V., 18 anos).

Regras dos jogos, sempre alongamento antes de jogar e praticar outros esportes 
que eu não tenho costume de jogar fora da escola.	(Y.R.,	14	anos).

A importância do exercício físico e os fundamentos de todos os esportes de qua-
dra, suas regras e teorias assim aprendendo a ter uma vida saudável apresentan-
do a prática do exercício. (D.R.C.S., 15 anos).

Aprendo as regras dos esportes que eu pratico e as que não pratico. (L.C.V.S., 
31 anos).

Jogar bola. (J.S., 15 anos).

A se relacionar com os colegas. (W.L., 16 anos).
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Ganhar nota. (K.J., 14 anos).

Pouca coisa, eu converso mais do que copio. (J.K.F.G., 15 anos).

 De acordo com o que foi informado podemos observar vários enten-
dimentos sobre o que entendem sobre e aprendem na aula de Educação 
Física. Isso se dá pela ausência de projetos curriculares da Educação Fí-
sica e nos leva a crer que necessitamos de entender o espaço pedagógico 
da Educação Física como os propósitos da escola (FENSTERSEIFER, 
2009).
	 Isso	ficou	mais	evidente	com	a	pergunta	a	seguir	que	indagou	se	eles	
acham a Educação Física importante para a vida. 94,53% (n=225) acham 
que	sim,	e	entre	as	justificativas	estão:	

Para não ser uma pessoa sedentária. (J.S., 15 anos).

Para mim é bom porque é o único momento que pratico esporte. (J.A., 15 anos).

Porque com ela aprendo muito sobre esportes e a praticá-los. (A.P., 15 anos).

 Sendo assim, o entendimento dos alunos se assemelha com a ideia 
de que através das práticas corporais é possível se aprender novas coisas, 
como nos sugere Bernard Charlot, o aluno compreende a sua aula a algo 
que:

[...] dedica-se a uma ‘cultura corporal de movimento’ [...] Pode-se falar do cor-
po, claro, em discursos arraigados na Biologia, na Psicologia, na Sociologia, na 
História,	na	Filosofia	etc.	e	não	se	trata	de	expulsar	a	palavra	do	ensino	da	Edu-
cação Física. Mas, pertencendo o corpo ao “real”, sempre um resto escapa à fala 
(CHARLOT, 2009, p. 239-240).

 Nesse sentido, a escola é compreendida como um espaço para o de-
senvolvimento de estratégias de promoção de atividade física e de educa-
ção para a saúde e, neste contexto, a Educação Física escolar surge como 
importante ferramenta, pois muitas crianças e jovens veem nela uma das 
melhores oportunidades de aproximação às práticas de atividades físicas, 
principalmente para classes sociais menos favorecidas (MATTOS, 2000). 
 Por sua vez, 5,05% (n=12) acham que não é importante, e entre as 
justificativas	estão:	
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Porque não vai ser usada por toda a minha vida. (G.S., 15 anos).

Porque são apenas de esportes e eu não acho isso importante. (W.O.G., 15 anos).

Porque não muda em nada a minha vida e não muda os meus gostos no esporte. 
(P.H.N., 17 anos).

Minha vida é totalmente contra exercícios, trabalho em escritório nada parecido. 
(D.C.R.P., 16 anos).

Educação Física para mim é matéria vaga, não gosto. (T.F.B., 15 anos).

 Analisando essas respostas, lembramos o que Piccolo (1993) cons-
tatou:

O principal papel do professor, através de suas propostas, é o de criar condições 
aos alunos para tornarem-se independentes, participativos e com autonomia de 
pensamento e ação. Assim, poderá se pensar numa Educação Física comprometi-
da com a formação integral do indivíduo (PICCOLO, 1993, p. 13).

 Além disso, Costa (1997) acredita que:

[...] os alunos nesta faixa etária (ensino médio), possuem uma opinião formada 
sobre a Educação Física baseado em suas experiências pessoais anteriores. Se elas 
forem marcadas por sucesso e prazer, o aluno terá uma opinião favorável quanto 
a frequentar as aulas. Ao contrário, quando o aluno registrou várias situações de 
insucesso, e de alguma forma se excluiu ou foi excluído, sua opção será pela dis-
pensa das aulas, com um primeiro discurso pautado em não gostar da atividade, 
e	transformar	estas	opiniões	se	constitui	no	maior	desafio	para	os	professores	do	
ensino médio. (COSTA, 1997 apud DARIDO et al., 1999, p. 140) 

 Também observamos que a atividade física não faz parte da vida 
desses alunos, já que não acham que a prática de atividade física irá mu-
dar	a	suas	vidas.	Isso	fica	mais	evidente	nas	próximas	perguntas	voltadas	
à prática de exercícios. Essa situação é preocupante, pois o sedentarismo 
está cada vez mais presente em nossa sociedade, e com ele vêm as doen-
ças cardiovasculares e metabólicas. 
 A próxima pergunta se refere à importância que a escola dá à disci-
plina de Educação Física na visão dos alunos: 44,54% (n=106) dos alunos 
acham que a escola dá pouca atenção as aulas; 36,97% (n=88) acham que 
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dá atenção na quantidade certa; e 15,55% (n=37) acham que dá muita 
atenção. 
 Os alunos que escolheram a opção que dá muita atenção citaram o 
Pibid como exemplo para a valorização da disciplina. Eles não sabiam 
que o Pibid Educação Física era um subprojeto Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Universidade 
Federal de Mato Grosso com a escola deles e não um projeto da escola 
deles com a Universidade.

 
Gráfico	2	–	Atenção	às	aulas	de	Educação	Física	na	visão	dos	alunos
Fonte: Dados dos autores

 É observado que a maioria dos alunos acha que a escola dá pouca 
atenção	para	as	aulas.	Entre	as	justificativas	estão:	

Porque nós temos só uma aula de Educação Física por semana. (J.V., 18 anos).

Os materiais podiam ser melhores e só tem 4 aulas por mês, muito pouco. (W.B., 
14 anos).

 Ainda assim, outra grande parcela acredita que dá atenção na medi-
da	certa,	e	entre	as	justificativas	estão:

Porque cada bimestre é uma modalidade esportiva. (J.B., 15anos).

Uma vez na semana já basta. (G.S., 15 anos).
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	 Também	uma	parcela	 significativa	 acredita	que	dá	muita	 atenção,	
entre	as	justificativas	estão:

Eu acho isso porque me desapeguei das aulas de Educação Física, por isso acho 
que dá muita atenção. (S.O., 14 anos).

Se não desse muita, não teria o PIBID na área de Educação Física assim como 
nas outras matérias. (D.R.C.S., 15 anos).

 Observamos com essas respostas que, de fato, é pouca aula por se-
mana, sendo essa a maior reclamação quanto à falta de atenção da escola 
perante a disciplina. No entanto, temos o relato da participação do Pibid 
na disciplina, o que pode ser confundido pelos alunos. Com esse projeto 
temos a participação de estagiários mais motivados a cooperarem com a 
aula, uma vez que ainda estão com aquele entusiasmo que existe quando 
ainda	estão	na	graduação.	Até	mesmo	porque	cada	estagiário	ficava	co-
operador de uma única turma facilitando o trabalho docente perante os 
alunos. Sabemos que estas 15 turmas eram de um único professor, o que 
o	sobrecarrega	em	seus	afazeres	diários,	tornando	sua	profissão	maçante	
e um relacionamento com os seus alunos distantes. 
 Quando perguntado a respeito dos materiais esportivos da escola, a 
maior parte (n=95) acha que são bons.

Gráfico	3	–	Qualidade	dos	materiais	esportivos	na	visão	dos	alunos
Fonte: Dados dos autores

 A presença de materiais em mau estado pode também ser um dos 
fatores que levam a desmotivação dos alunos em participar da aula. Esse 
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item também pode gerar confusão por parte dos alunos, uma vez que a 
maioria dos materiais utilizados nas aulas dessas turmas entrevistadas 
eram materiais do Pibid, e não materiais esportivos da própria escola.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 Foi possível constatar durante a análise de dados que embora as au-
las de Educação Física, para a escola, não sejam de grande importância, 
pelo fato de oferecer apenas uma aula de cinquenta minutos por semana 
quando a recomendação é de duas aulas por semana, ainda assim, os alu-
nos	conseguem	nesse	pouco	tempo	de	aula	identificar	valores	que	conse-
guem fazer link com sua formação pessoal e social, que é de obrigação da 
escola.
	 Embora	grande	parte	dos	alunos	confirme	como	principal	motivação	
para as aulas de Educação Física a prática de esportes, ainda assim eles 
compreendem que através do esporte também é possível adquirir conhe-
cimento.	Isso	corrobora	a	ideia	de	Almeida	(2011,	p.	256.)	ao	afirmar	que,	
“na tradição da Educação Física, podemos dizer que o esporte conduziu/
conduz as aulas de tal forma que se confunde com a própria área do co-
nhecimento”. Porém, o esporte deve ser entendido como um conteúdo 
auxiliar da Educação Física, e não como única saída, e foi isso que os 
alunos	conseguiram	identificar	na	proposta	de	Educação	Física.	
 Com isso os sujeitos pesquisados acabam nos mostrando que a Edu-
cação Física se faz importante para sua formação, sendo de suma impor-
tância	para	justificar	a	necessidade	desse	componente	curricular	dentro	da	
escola. Tendo em vista essas considerações nota-se que a Educação Físi-
ca, dentro da realidade escolar, já apresenta alguns aspectos de uma Edu-
cação	Física	organizada	em	conteúdos,	 embora	uma	parte	 significativa	
dos sujeitos continue compreendendo essa disciplina como uma prática 
esportiva que objetiva a saúde. Essa ligação da Educação Física somente 
à saúde e ao ensinamento do gesto motor já está sendo questionada há 
muito tempo. Sendo assim, cabe ao professor extravasar para além das 
atividades que somente possuem objetivo prático, deve ele se preocupar 
com a formação integral do aluno.
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NA CONFLuêNCIA dE RIOs: 
O PIbId E As (TRANs)FORmAÇõEs 

dOs LICENCIANdOs 

Wanderleya Nara Gonçalves Costa
Admur Severino Pamplona

INTROduÇÃO

 As primeiras grandes civilizações se estabeleceram próximas às 
margens de amplos rios e nas costas mediterrâneas, pois as águas consti-
tuem um elemento de extrema importância para a sobrevivência humana. 
Contudo, os rios também trazem consigo mistérios e nostalgia e, por isto, 
“o elemento aqua sempre foi inspirador de indagações e motivo de ve-
neração em diferentes culturas antigas [...] todas as antigas civilizações 
tiveram	nos	rios	e	fontes	uma	simbologia	significativa”	(SILVA,	1998,	p.	
19-22). 
 Situado entre os rios Araguaia e Garças, o Câmpus Universitário do 
Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso (CUA/UFMT), em 
Pontal	do	Araguaia/MT,	está	cercado	por	um	espaço	fluido,	aquoso,	pro-
fundo, ambiente que faz parte de vários mitos e ritos como componente 
de um conjunto de imagens que transmitem, de geração em geração, o 
símbolo da mudança, da transformação. Mas um rio, como símbolo, tam-
bém é compreendido como o lugar que contribui para um renascimento 
mais íntimo e profundo do ser, sobretudo quando uma pessoa, levada a 
uma	imersão,	ou	a	uma	autorreflexão,	toma-se	mais	consciente	ou	assume	
a si mesma como parte de uma comunidade.
 Esta imagem metafórica, tão presente entre os que habitam o Vale 
do Araguaia, constitui um elemento que, neste texto, nos acompanhará ao 
discutir trabalhos de pesquisa que tiveram como foco as transformações 
promovidas pela participação de estudantes da Licenciatura em Matemá-
tica no Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 
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Destarte, esta participação tem sido compreendida por nós como compa-
rável às imersões batismais nos rios circunvizinhos, na medida em que o 
envolvimento dos licenciandos com as atividades do Pibid tem se mos-
trado capaz de promover amplas (trans)formações na sua constituição 
docente e na sua inserção na comunidade dos educadores matemáticos, 
algo demonstrado pelas pesquisas foco deste trabalho.  
 Neste texto, discorreremos sobre a pesquisa que Raiany Marques 
Souza desenvolveu para discutir, a partir de análises documentais, de 
suas próprias experiências como ex-bolsista de Pibid e das vivências de 
seus colegas, o impacto do Programa sobre a formação dos licenciandos. 
A estudante perscrutou as atividades desenvolvidas no âmbito do Pibid 
Matemática Araguaia executadas entre 2011 e 2014, considerando cin-
co grandes eixos: 1) leituras, pesquisas e apresentações sobre Educação 
Matemática, 2) acompanhamento de aulas e auxílio à professora supervi-
sora,	3)	oferecimento	de	oficinas,	minicursos	e	exposições	interativas	de	
matemática,	4)	participação	em	eventos	científicos	e	5)	outras	atividades.	
Contudo, no artigo em tela, faremos referências apenas aos dois primei-
ros eixos explorados por Souza (2015). Na sequência, abordaremos uma 
análise	que	fizemos	acerca	destes	mesmos	dados,	a	partir	da	utilização	de	
um referencial teórico diverso do aplicado por ela. 
 Avançando no texto, apresentaremos a investigação realizada por 
Edvania Portilho Lopes. Em 2016, ela buscou conhecer as avaliações dos 
bolsistas Pibid e PET (Programa de Educação Tutorial) acerca da sua par-
ticipação em atividades que podem ser caracterizadas como de extensão 
universitária. 
	 Imediatamente	depois,	apresentaremos	as	considerações	finais.	

O PERCuRsO dA PEsquIsA

	 O	Rio	Araguaia	─	Rio	das	Araras	Vermelhas,	em	dialeto	Tupi-Gua-
rani	─	nasce	no	Estado	de	Goiás,	faz	a	divisa	natural	deste	com	o	Estado	
de	Mato	Grosso	e,	depois,	entre	Mato	Grosso	e	Tocantins	e,	finalmente,	
entre Pará e Tocantins. Nos 2.114 km de extensão deste rio, não é difícil 
ver botos, gaivotas, mergulhões, jacarés e até cardumes de peixes subindo 
o rio durante a piracema. A visão de pequenas embarcações que cruzam o 
rio com pessoas à busca de praias de areias claras e observação da fauna 
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local, ou mesmo de pesca, é uma constante. Mas, como diz Bachelard 
(2002, p. 9), torna-se impossível sentar-se nas proximidades de um rio 
sem mergulhar em sonhos profundos sobre a própria existência. Também, 
diz o ditado popular, não há como entrar no rio e não se molhar.
 De modo semelhante, demonstra a pesquisa que constitui a mono-
grafia	de	final	de	curso	da	Licenciatura	em	Matemática	do	CUA/UFMT	
de Souza (2015), não há como participar do Pibid e não obter/consti-
tuir conhecimentos essenciais para o exercício da docência. Esta foi uma 
das conclusões de Raiany Souza (2015) quando ela buscou evidenciar 
as aprendizagens relacionadas ao Pibid para, a partir deste movimento, 
sugerir práticas que, quando integradas a outras atividades/programas do 
Curso,	tivessem	um	efeito	multiplicador,	capaz	de	beneficiar	estudantes	
que não fazem parte do Programa. 
 Para o desenvolvimento de sua pesquisa, ela aplicou um questioná-
rio, respondido pelos doze estudantes que, em maio de 2015, atuavam 
como bolsistas do Pibid. A primeira pergunta foi: “Há quanto tempo você 
está no curso de Matemática e há quanto tempo você participa do PI-
BID?”. Vejamos, no quadro abaixo, as respostas obtidas:

Estudante Tempo no Curso Licenciatura 
em matemática Tempo no PIbId

Bolsista 1 1 ano 7 meses
Bolsista 2 6 anos e 6 meses 3 anos
Bolsista 3 2 meses 25 dias
Bolsista 4 2 meses 1 ano
Bolsista 5 8 meses 3 anos
Bolsista 6 7 anos e 6 meses 3 anos
Bolsista 7 2 meses 1 mês
Bolsista 8 2 meses 1 mês
Bolsista 9 4 meses 2 anos
Bolsista 10 1 ano e 6 meses 1 mês
Bolsista 11 8 anos e 6 meses 3 anos
Bolsista 12 5 anos e 6 meses 1 mês

Quadro	1	–	Permanência	no	curso	de	Matemática	e	participação	no	Pibid	
Fonte: SOUZA (2015, p. 37)
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 Observa-se, portanto, que quatro dos estudantes sujeitos da pesquisa 
participaram	do	Programa	desde	o	seu	início	─	em	julho	de	2011	─,	o	que	
lhes dava uma ampla condição de analisar os impactos do Pibid sobre a 
sua formação. De todo modo, os demais itens do questionário de Souza 
(2015) deram-lhe informações que foram analisadas a partir de categorias 
resultantes tanto dos próprios objetivos do Pibid quanto dos escritos de 
Paulo Freire. 
 Dentre seus ensinamentos, Freire (1996) ressalta a importância de a 
pesquisa estar presente tanto na formação quanto no dia a dia de profes-
sores.	Isso,	na	prática,	significa	que	o	docente,	dentre	outras	habilidades,	
deve	ser	capaz	de	produzir	conhecimentos	científico-educacionais	e	de	
transformar a sala de aula a partir tanto dos conhecimentos gerados por 
ele próprio quanto por outros. A realização de pesquisas por parte dos li-
cenciandos também é colocada como um dos objetivos do Pibid e Souza 
(2015, p. 39) detectou que, no subprojeto analisado, a prática de pesquisa 
era cultivada, como se observa nas respostas obtidas por ela quando os 
bolsistas foram indagados sobre as atividades que executam:

Foram muitas atividades, muitas mesmo, principalmente ao longo de tantos anos. 
Mas de forma mais específica e particular realizei algumas pesquisas relacio-
nando matemática com música. Além de um bom período de atuação em sala de 
aula, passando por praticamente todas as turmas, como observador/auxiliador 
do professor supervisor. (Bolsista 11).

Participei como ajudante de professor, convivi e aprendi como é a dinâmica real 
da escola, sala de aula e comunidade, desenvolvi pesquisa para um melhoramen-
to da aprendizagem focando na turma acompanhada, com isto desenvolvi meto-
dologia de jogos e escrevemos um artigo científico com todas estas experiências. 
(Bolsista 12).

 Associando estas respostas à sua própria vivência como bolsista do 
Pibid, Souza (2015, p. 40) relata que, antes da realização das pesquisas, 
havia seções de leitura e de apresentação de artigos. Grande parte dos 
textos escolhidos pelo então coordenador de área para as leituras que an-
tecediam a realização das pesquisas se referiam a trabalhos executados 
em	escolas	públicas,	no	âmbito	do	Pibid,	diz	ela.	Esta	escolha,	afirma	a	
autora a partir de estudos documentais, tinha como objetivo desenvolver 
o comprometimento do grupo com a melhoria da educação pública, assim 
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como contribuir para se compreender e agir sobre problemas detectados 
nas escolas.
 Grande parte dos artigos discutidos pelo grupo discorria sobre di-
ficuldades	de	aprendizagem	dos	estudantes,	elaboração	de	materiais	di-
dáticos e análises dos efeitos do uso das novas tecnologias, de jogos, de 
experimentos e de sequências didáticas em sala de aula, o que indicava 
a realização de pesquisas e ponderações por parte dos autores. As pró-
prias	reflexões	do	grupo	após	a	apresentação	das	leituras,	segundo	Souza	
(2015, p. 10), estavam associadas também: a) ao reconhecimento de que 
o	professor	está	sempre	em	formação	e	à	importância	da	reflexão	sobre	
a prática docente e b) ao convencimento de que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção	─	máximas	caras	ao	educador	Paulo	Freire.	
 Contudo, a relação teoria/prática, leituras/fazeres, foi potencializada 
por outras atividades, muitas das quais ocorreram nos espaços físicos das 
escolas parceiras, pois, como destacaram os bolsistas sujeitos da pesquisa 
de Souza (2015, p. 42-43):

Desenvolvo trabalhos na sala de aula, além de acompanhar as aulas, também 
leio artigos e produzo novos. (Bolsista 1).

A principal atividade enquanto bolsista do PIBID é de estar presente nas aulas 
de matemática na escola básica. Assim toda semana estamos presentes em uma 
turma de ensino fundamental ou médio observando a realidade na sala de aula 
e auxiliando o professor supervisor com atividades extracurriculares, ou mesmo 
auxiliando os alunos tirando dúvidas. (Bolsista 2).

Desenvolvo o trabalho de ajudar alunos dentro de salas de aula, e ajudei também 
no projeto da Semana da Matemática. (Bolsista 3).

Acompanhamento em sala de aula e estudo e confecção de jogos no laboratório, 
participo de todas as atividades da escola, inclusive em mostras culturais e fes-
tas. (Bolsista 5).

 Alguns dos resultados dessas ações foram observados quando, ao 
serem indagados se o Pibid mudou a sua compreensão sobre o papel do 
professor,	os	bolsistas	afirmaram	(SOUZA,	2015,	p.	44-45):

Através destas participações eu pude notar que a profissão docente exige muito 
do professor, e que ele deve estar preparado ao máximo, pois o desinteresse dos 
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educandos por uma metodologia simplesmente tradicionalista é grande e cabe ao 
professor buscar meios para adaptar a Matemática com o cotidiano dos alunos. 
(Bolsista 2).

Sim, após a entrada no PIBID, pude ver que o papel do professor é bem mais que 
estar dentro de uma sala de aula, ele (o professor) contribui de maneira inexpli-
cável para a sociedade. (Bolsista 3).

Mudou no sentido em que eu achava que ser professor era muito ruim e percebi 
que não é bem assim. (Bolsista 4).

O dia-a-dia na sala de aula e a convivência na escola é bem diferente do que 
eu pensava, e vejo também muita diversidade entre os alunos, tem de todo jeito. 
(Bolsista 5).

De modo geral, a minha participação no PIBID fez com que me interessasse mais 
pelo curso e pela carreira como professor-educador. (Bolsista 6).

Sim porque agora vejo a preocupação deles com os alunos, os métodos que eles 
usam para o aluno prestar atenção e vejo como é difícil elaborar uma aula e os 
alunos não prestarem atenção e vejo que, para ser professor, você tem que ser 
muito bom. (Bolsista 7).

Quando você está inserido não só no PIBID, mas em qualquer entidade de ensino 
na Licenciatura, sua opinião muda totalmente do que era antes. Ser professor é 
muito mais que ‘ter um livro’ e saber reproduzi-lo. Existe toda uma bagagem de 
experiência que vamos adquirindo que ao longo do tempo se aprimora. O PIBID 
nos possibilita esse crescimento, pois já nos mostra o caminho a ser seguido. 
Acredito que o professor possui grandes responsabilidades, mas tem que saber 
lidar com elas. (Bolsista 9).

Mudou. Agora observo o lado do professor e com o PIBID conseguimos saber e 
ver como é a realidade das escolas públicas ou da educação pública brasileira. 
(Bolsista 10).

Certamente que sim. Principalmente em relação a quão maior é o desafio do pro-
fessor, mais especificamente como educador, ou seja em como lidar, agir, trans-
mitir, questionar seu próprio conhecimento matemático tendo como incógnita 
o aluno e sua assimilação do mesmo, e não a matemática em si. Certamente o 
grande triunfo, ou a grande conquista principalmente do professor de matemá-
tica é, ainda no presente contexto exorbitantemente tecnológico, o de motivar 
seus alunos. O professor que, além de ensinar, motiva seu aluno a aprender é sim 
muito bem sucedido em sua prática profissional. (Bolsista 11).

Sim, pois por senso comum imaginava que muitos papeis mal realizados eram 
culpa do professor, com o acompanhamento destes observei que o professor de-
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pende de vários fatores para que seu trabalho seja bem desenvolvido, para isto 
ele acaba assumindo posturas e decisões, para um bem da maioria que se omite, 
que acha que os problemas são mais políticos. O professor tem uma carga moral, 
ética e profissional muito grande, mais do que eu imaginava. (Bolsista 12).

 Dos apontamentos acima, Souza (2015) destacou atividades forma-
tivas	importantes	para	o	licenciando,	quais	sejam:	reflexão	sobre	a	prática	
docente,	compreensão	da	ética	da	profissão	docente,	compreensão	acerca	
da importância de lutar pelos direitos dos educadores e de agir em prol de 
uma educação pública de qualidade, esperança com relação à escola e à 
profissão	docente.	Mas,	em	seu	questionário,	Souza	(2015,	p.	50-51)	in-
dagou ainda: “Qual foi o saber mais importante que o PIBID permitiu que 
você desenvolvesse e como isto ocorreu?” As respostas foram transcritas 
a seguir:

Para mim o saber mais importante foi a experiência em sala, as atitudes diante 
dos problemas na sala de aula, uma nova visão dos alunos. E isso foi desenvol-
vendo conforme a observação das aulas. (Bolsista 1).

O PIBID me ajudou a tomar gosto pela sala de aula por saber que a educação é 
o caminho que pode transformar a vida de muitas pessoas. (Bolsista 2).

A maneira de olhar para os alunos, pude ter este olhar mais ‘refinado’ após o 
ingresso no PIBID. (Bolsista 3).

O mais importante, para mim, foi que descobri como é bom ensinar. (Bolsista 4).

Viver a realidade da sala de aula. (Bolsista 5).

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência me permitiu diversos 
saberes, dentre eles, interdisciplinares e coletivos. (Bolsista 6).

Como estou começando agora, o PIBID me mostrou como é estar na sala de aula, 
como é elaborar uma aula e o medo que dá se os alunos não gostarem. (Bolsista 
7).

Eu poder ser uma professora, por eu ter uma dificuldade de comunicação. Por eu 
desenvolver um minicurso e ter conseguido obter o objetivo. (Bolsista 8).

Como pibidianos, estamos inseridos na sala de aula, assim o PIBID me ensinou 
a me portar em sala de aula, e como elaborar maneiras de ‘cativar’ a turma em 
que se trabalha. Ainda tem-se muito que desenvolver, mas estamos no caminho 
certo! (Bolsista 9).
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Foi saber que o professor tem papel fundamental na formação das pessoas não 
só em questão de estudos, mas em questões de educação e psicologia e com isso 
aprendemos que além de sermos professores, somos pais, mães e psicólogos. 
(Bolsista 10).

Foi de ouvir os alunos e considerar as opiniões e questionamentos deles, e a 
partir deles mesmos (dos seus questionamentos), levá-los à reflexão, análise e 
conclusão de determinado conceito matemático. (Bolsista 11).

Saber lidar um pouco com as adversidades dos problemas de sala de aula e 
perceber como a realidade extraescolar afeta o interesse e o aproveitamento de 
cada aluno. Com o PIBID, pude ter este contato e com auxílio dos orientadores 
resolver cada situação de maneira adequada. (Bolsista 12).

 Assim, entre os importantes aprendizados proporcionados pela par-
ticipação no Programa, os bolsistas ressaltaram o gosto por ensinar, o 
desenvolvimento da capacidade de escuta e de diálogo, a esperança na 
Educação e na ação docente, dentre outras atitudes que são consideradas 
prioritárias para Paulo Freire (1996). 
 Noutra questão do questionário de Souza (2015, p. 52-53), os bolsis-
tas utilizaram uma escala de 0 a 10 para demonstrar, comparativamente, 
o quanto o Pibid e o curso Licenciatura em Matemática têm ajudado a de-
senvolver	características	importantes	para	a	sua	profissão.	Ao	fazer	uma	
média aritmética das respostas dos alunos, a autora obteve resultados in-
dicativos de que, dentre os quinze fatores citados, quatorze eram mais 
potencializados pelo Programa do que pelas demais atividades inerentes 
ao curso. Dentre aqueles fatores que obtiveram maior índice de diferença 
estão: a) ser curioso e comprometido com relação à Educação; b) usar as 
novas tecnologias como instrumental pedagógico; c) respeitar os saberes 
e a identidade cultural dos educandos, d) ter bom senso, ser tolerante e es-
perançoso	com	relação	à	escola	e	à	profissão	docente,	e)	ensinar	posturas	
e valores, dando exemplo com seu próprio agir; f) saber escutar e dialogar 
com os educandos e g) conhecer diferentes abordagens metodológicas 
para a matemática.
 Do exposto, percebe-se que o Pibid tem conseguido contribuir efe-
tivamente para a formação docente, potencializando saberes, posturas, 
valores e competências considerados importantes para o exercício da pro-
fissão.	Pontuamos	ainda	que	os	resultados	obtidos	via	questionários	fo-
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ram	confirmados	por	meio	das	análises	documentais	que	consideraram	os	
relatórios	dos	bolsistas.	Assim,	ao	final	de	seu	trabalho,	Souza	(2015,	p.	
54-55) concluiu que a participação dos licenciandos no grupo Pibid Ma-
temática CUA favoreceu:

a. percepção acerca da complexidade e da importância do papel do professor;
b. o desenvolvimento de um maior comprometimento com a educação;
c.	a	constituição	de	mais	esperança	quanto	à	escola	e	à	profissão;
d. a valorização da escuta e do diálogo com os estudantes;
e. maior conhecimento acerca das abordagens metodológicas para o processo de 
ensino-aprendizagem da matemática;
f. o uso constante das novas tecnologias na atuação pedagógica.

 Há que se destacar ainda que Souza (2015, p. 58) indicou também 
algumas fragilidades nas ações do Pibid Matemática CUA/UFMT, visto 
que:

...não	foram	detectadas	leituras	ou	reflexões	mais	aprofundadas	no	que	se	refere	à	
importância da afetividade em sala de aula, nas discussões sobre posturas e valo-
res dos professores na sala de aula e sobre a Educação como uma atividade ideo-
lógica. Também não foi percebida problematização das discriminações culturais, 
raciais, de gênero e outras que ocorrem na escola.

 Assim, ainda que estas análises já houvessem apontado resultados 
interessantes, em Costa e Pamplona (2015), inquirimos novamente os da-
dos obtidos por Souza (2015), então esmiuçados por nós a partir do con-
ceito de Focos de Aprendizagem Docente (FAD). 
 Arruda, Passos e Fregolente (2012) asseveram que o instrumento de 
análise por eles elaborado poderia ser útil para avaliar a formação de pro-
fessores	de	diversas	áreas	e	configurações	e,	entre	elas,	os	autores	citam	
nominalmente	 a	 aprendizagem	docente	 que	 ocorre	 via	Pibid.	Afirmam	
ainda:
 

Podemos dizer que o aprendizado da docência envolve o desenvolvimento de 
um conjunto amplo de interesses, atitudes, conhecimentos e competências. Os 
FAD	tentam	capturar	esse	conjunto.	Como	no	caso	da	aprendizagem	científica,	os	
focos da aprendizagem docente podem ser pensados como grandes objetivos da 
formação de professores. Ou seja, os programas de formação poderiam almejar 
que os estudantes despertassem o interesse pela docência, que desenvolvessem 
o	conhecimento	prático	tão	necessário	para	exercer	a	profissão,	que	refletissem	
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sobre	o	que	fazem,	que	partilhassem	de	uma	comunidade	de	professores	reflexi-
vos e que desenvolvessem uma identidade como docentes (ARRUDA; PASSOS; 
FREGOLENTE, 2012, p. 44).

 Então, ao apresentarem sua proposta, os autores explicam cada um 
daqueles que chamaram de foco de aprendizagem docente. Em suas pala-
vras:

Foco 1 [interesse pela docência]. O estudante experimenta interesse, envolvimen-
to emocional, curiosidade, motivação, mobilizando-se para exercer e aprender 
cada vez mais sobre a docência.

Foco 2 [conhecimento prático da docência]. A partir do conhecimento na ação e 
com	base	na	reflexão	na	ação,	o	estudante	desenvolve	o	conhecimento	de	casos,	
um repertório de experiências didáticas e pedagógicas que orientam a sua prática 
cotidiana in actu.

Foco	3	[reflexão	sobre	a	docência].	Frente	a	novos	problemas	originados	de	sua	
prática, os quais não conseguiu resolver no momento em que ocorriam, o futuro 
professor, com base em instrumentos teóricos, analisa a situação sistematicamen-
te,	envolvendo-se	com	a	pesquisa	e	reflexão	a	posteriori	sobre	sua	prática	e	o	seu	
conhecimento acumulado sobre ela, de modo a resolver os problemas inicialmente 
detectados. Trata-se de desenvolver a dimensão da pesquisa no futuro professor. 

Foco 4 [comunidade docente]. O estudante participa de atividades desenvolvidas 
em uma comunidade docente, aprende as práticas e a linguagem da docência com 
outros professores ou futuros professores, assimilando valores dessa comunidade 
e	desenvolvendo	a	reflexão	coletiva.

Foco 5 [identidade docente]. O estudante pensa sobre si mesmo como um apren-
diz da docência e desenvolve uma identidade como alguém que se tornará futu-
ramente	um	professor	de	profissão	(ARRUDA;	PASSOS;	FREGOLENTE,	2012,	
p. 32-33).

 Os autores esclarecem ainda que cada um desses focos representa 
uma dimensão do aprendizado relativamente independente entre si, mas 
que, em geral, eles são desenvolvidos de forma integrada e gradual. 
 Tendo em vista o exposto em Costa e Pamplona (2015), revisita-
mos parte dos dados apresentados em Souza (2015), procurando encon-
trar indícios da presença das características dos Focos de Aprendizagem 
Docente (FAD), que foram considerados como categorias a priori. Para 
tanto, utilizamos como método de análise dos discursos a Análise Textual 
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Discursiva (ATD), tal como proposta por Moraes e Galiazzi (2006). Ao 
fazê-lo,	encontramos	evidências	de	que	o	processo	de	reflexão-ação-re-
flexão	─	mediado	pela	 interação	e	pelo	diálogo	com	o	coordenador	do	
subprojeto, as supervisoras, os demais professores-bolsistas do Pibid e 
também	outros	profissionais	da	escola	parceira	─	levou	ao	desenvolvi-
mento, pelos sujeitos da pesquisa, dos cinco Focos de Aprendizagem Do-
cente (FAD) propostos como categorias de análise por Arruda, Passos e 
Fregolente (2012). 
	 Mas	pensemos,	novamente,	no	Rio	Araguaia	e	em	seus	afluentes,	
nos	quais	pessoas	navegaram,	beberam	água,	pescaram	–	e	continuam	a	
fazê-lo. Garimpeiros se instalaram, fazendas de gado e de plantação se 
estabeleceram,	cidades	foram	criadas:	fizeram	portos,	lançaram	seus	de-
jetos,	montaram	sistemas	de	captação	d’água	–	e	os	mantêm.	

[...]	e	no	decorrer	do	fluxo	histórico,	as	correntes	de	pensamento,	tal	como	afluen-
tes	que	avolumam	os	rios,	trazendo	novos	conceitos	e	valores,	foram	modificando	
o	próprio	curso	da	história.	Em	certos	momentos	de	inflexões	e	confluências,	ou	
‘encontro de rios’, os saberes e crenças da época eram colocados em questão, ao 
navegar	por	águas	desconhecidas	e	revolucionar	seu	fluxo...	(SILVA,	1998,	p.	11).

	 É	para	uma	das	confluências	deste	rio	que	nos	dirigiremos,	mas,	an-
tes	disto,	podemos	navegar	por	um	de	seus	afluentes:	o	Rio	Garças.	De	
certo	modo,	ele	nos	levará	a	compreender	melhor	as	confluências	entre	
o Pibid e a formação inicial de professores que, em particular, se deu no 
Câmpus do Médio Araguaia, no curso de Licenciatura em Matemática. 
De certo, assim como o Rio Garças avoluma o Rio Araguaia, pensávamos 
que nosso olhar acerca dos impactos do Pibid sobre a formação dos licen-
ciandos poderia ser ampliado, por isto Lopes e Costa (2016) se dispuse-
ram a observar alguns dos efeitos de ações conjuntas de bolsistas Pibid 
com outros projetos/programas vinculados ao Curso. 
 O Rio Garças, que tem suas principais nascentes em Alto Garças, 
passa	por	Guiratinga,	Tesouro,	General	Carneiro	e,	finalmente,	desagua	
no	rio	Araguaia,	na	confluência	das	cidades	de	Barra	do	Garças	e	Pontal	
do	Araguaia	–	todos	municípios	do	Estado	de	Mato	Grosso.	Este	rio	nos	
inspirou na imagem metafórica para analisar experiências formativas as-
sociadas	a	atividades	tais	como:	oferecimento	de	minicursos	e	oficinas	a	
estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, assistência pedagó-
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gica	a	instituições	e	órgãos	comunitários	e	educacionais	e	filantrópicos,	
organização e/ou apoio a olimpíadas de Matemática, feiras, seminários, 
fóruns e eventos culturais do gênero oferecidos pelas instituições de edu-
cação básica, dentre outros.
 Cabe informar que a atuação do Curso de Licenciatura em Matemá-
tica do CUA/UFMT no Pibid, como resposta ao Edital de 2011 e nas edi-
ções que se seguiram, teve nossa histórica relação estágio-extensão como 
inspiradora. Assim, desde a concepção do primeiro subprojeto, o então 
coordenador de área incluiu propostas de ações que pudessem estimular 
e manter a parceria dos bolsistas do Pibid com os estudantes estagiários e 
com os que congregam o grupo do PET Matemática Araguaia, pois con-
siderou que a troca de experiências e o apoio nas ações fortaleceriam a 
tendência ao diálogo e à capacidade de desenvolver práticas pedagógicas 
inovadoras, em condições de obter um efeito multiplicador e um impacto 
social mais efetivo.
 Em vista disto, amiúde, estudantes estagiários e bolsistas PET, ainda 
hoje, são convidados a participarem de ações de intervenção nas escolas 
parceiras do Pibid. Em contrapartida, os bolsistas deste Programa também 
participam de atividades extensionistas propostas pelo PET. Este acordo 
também se pauta na compreensão de que:

Atualmente, em sua dimensão pedagógica, a extensão revela-se como um espaço 
e	um	processo	de	aprendizagem	capaz	de	colaborar	na	formação	de	profissionais	
para que conheçam e compreendam melhor a realidade e os fenômenos sociais, 
de	modo	a	instituir	maior	capacidade	para	responder	aos	desafios	a	eles	impostos.	
Em especial, na formação de professores, a participação sistemática em ações 
extensionistas	pode	 ser	determinante	para	a	constituição	de	 identidades	profis-
sionais plurais, visto que permite o estabelecimento e a exploração de espaços 
educativos diferentes, nos quais o intrincamento entre teoria e prática promove 
um sentido para o processo de aprendizagem de cada estudante, de acordo com o 
percuso formativo escolhido. (COSTA; LOPES, 2016, p. 1).

 De fato, a extensão, a despeito dos vários pontos de vistas adotados 
ao longo da história, no que diz respeito ao processo pedagógico, é o 
procedimento	educacional	que	desenvolve	saberes	culturais	e	científicos	
articulados com o ensino e a pesquisa de forma inerente, estabelecendo 
uma relação transformadora entre universidade e sociedade.
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 Foi a partir deste contexto que os bolsistas do Pibid Matemática pu-
deram ter uma experiência mais ampla com as comunidades do Vale do 
Araguaia, não restringindo sua ação à escola parceira. As atividades fo-
ram diversas:

Na minha atuação como pibidiano, desenvolvemos projetos inicialmente apre-
sentados e avaliados pelos demais integrantes, para assim ser aplicado, dentre os 
que realizei (que não me lembro todos) está  a construção de jogos matemáticos 
com utilização de modelagem do problema, apresentado no Instituto Federal de 
Mato Grosso, confecção de jogos para semana científica, fiz também trabalho so-
bre confecção de sólidos geométricos  com a utilização  de canudos, juntamente 
com os professores supervisores, estive atuando na escola na construção de Tan-
gran, na oficina sobre o dia da matemática, entre outros. (Bolsista 9).

 Com seus vários fazeres, seguindo parte do percurso do Rio Garças, 
o grupo se fez presente, via extensão, nas cidades de General Carneiro 
(na sede e em Paredão Grande), Barra do Garças e Pontal do Araguaia. 
Mas, como este rio desagua no Rio Araguaia, também, com bastante fre-
quência, desde a sua criação até o momento da pesquisa, o grupo atuou 
na	cidade	goiana	de	Aragarças	e	em	Araguaiana,	no	Mato	Grosso	─	rio	
abaixo às margens do Araguaia. Em seu trabalho1, Lopes e Costa (2016) 
procuraram conhecer as opiniões dos licenciandos acerca da aprendiza-
gem para a docência que foi constituída a partir destas experiências. 
 Na investigação então realizada, o estudo de caso foi adotado como 
um método qualitativo de pesquisa, visto que ele é adequado para conhe-
cer as experiências e as opiniões de cada indivíduo e poderia assim con-
tribuir para que as pesquisadoras pudessem compreender os resultados 
da associação de cada pessoa entrevistada às atividades extensionistas. O 
procedimento de coleta de dados consistiu de um questionário composto 
por perguntas abertas e fechadas. Dentre os doze (12) bolsistas partici-
pantes da pesquisa, cinco (5) eram bolsistas PET, seis (6) eram bolsistas 
Pibid	e	um	(1)	bolsista	permanência	─	que,	muitas	vezes,	atuou	como	
voluntário nas atividades de extensão. Neste trabalho, nos restringiremos 
às análises que Lopes e Costa (2016) apresentam sobre os bolsistas Pibid. 
	 Entre	os	seis	(6)	bolsistas	pibidianos,	afirmam	Lopes	e	Costa	(2016,	
p. 7), quatro (4) consideram que a extensão universitária permite, princi-
1 Desenvolvido como parte de suas atividades no Programa de Educação Tutorial (PET Matemática 
Araguaia).
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palmente, consolidar saberes acadêmicos, conhecer e agir sobre a reali-
dade a partir do desenvolvimento de uma visão ampla e integrada da rea-
lidade	social.	Afinal,	ao	desenvolver	projetos	de	extensão	junto	a	escolas,	
os acadêmicos inclinam-se a buscar e a elaborar melhor seus planejamen-
tos pedagógicos, desde o momento da preparação até a aplicação de tais 
atividades, como explica o bolsista 7: 

As minhas aulas ficaram mais interessantes, levaram curiosidades, que de algu-
ma forma prendiam a atenção dos meus alunos e buscavam saber o porquê que 
aquilo era válido, além, de a relação entre professor e aluno se tornar mais inten-
sa. O improviso também ficou mais criativo, justo pelas atividades de extensão. 

	 Em	vista	disto,	as	pesquisadoras	verificaram	a	emergência	dos	sa-
beres que Tardif (2002) chamou de experienciais, saberes que resultam 
do	próprio	exercício	da	atividade	profissional	dos	professores	por	meio	
da	vivência	de	situações	específicas,	relacionadas	ao	espaço	da	escola	e	
às	relações	estabelecidas	com	alunos	e	colegas	de	profissão	e	que	“incor-
poram-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 
habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (TARDIF, 2002, p. 38). Em 
conformidade com o bolsista 7:

As atividades que desenvolvi me ajudaram na formação como professor, pois me 
deram base para o desenvolvimento de capacidades intelectuais, além de manter 
a interação entre o material abordado, estou presente em várias atividades, tanto 
no planejamento quanto na execução. As considero de extrema importância, pois 
nos ajuda a perceber o ensino de forma diferenciada. Isto faz com que adquiramos 
novos saberes e modos diversos de serem abordados em determinados problemas 
(LOPES; COSTA, 2016, p. 8).

 Deste modo, analisaram as autoras, as atividades extensionistas que 
ocorreram a partir das parcerias do Pibid com o PET e os estágios contri-
buíram	para	aumentar	e	exercitar	os	“saberes	da	formação	profissional”,	
que são constituídos pelo conjunto de conhecimentos pedagógicos rela-
cionados às técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), legitimados cien-
tificamente	 e	 igualmente	 transmitidos	 aos	professores	 ao	 longo	do	 seu	
processo de formação inicial e/ou continuada (TARDIF, 2002). Segundo 
Lopes e Costa (2016, p. 8-9), os estudantes também ressaltam que: 
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As atividades de extensão contribuíram para consolidar saberes, conhecer a re-
alidade escolar, conhecer metodologias novas, aprender a trabalhar em equipe, 
possibilitar a reflexão sobre a prática docente compreender a elaboração e a 
execução de projetos (no âmbito da extensão) e construção de materiais para 
utilização em salas de aula. Enfim, compreender a importância que o professor 
tem na formação do cidadão. (Bolsista 6.)

 A partir do exposto, as autoras concluíram que o trabalho, a análise 
e	a	 reflexão	que	ocorreram	antes	e	após	as	atividades,	nas	 reuniões	do	
Pibid, também foram pontos fortes das ações extensionistas. Por meio 
destas, os licenciandos deram novos sentido às experiências advindas do 
exercício	de	sua	profissão	e	à	convivência	com	os	outros;	desse	modo,	es-
tas experiências os (trans)formaram, assim como as águas do rio mudam 
as pedras que cobrem seu leito, pois a água integra os diversos sabores e 
cores;	ela	dissolve,	absorve	e	vence	a	dureza	das	coisas,	afirma	Bachelard	
(2002) e, assim, mesmo a mais dura das pedras sucumbe à insistência da 
água e passa por um processo de polimento, de alteração de formas.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 “Entrar no rio é transportar-se a uma outra dimensão: [...] amo os 
grandes	rios,	pois	são	profundos	como	a	alma	do	homem.”,	confidenciou	
Guimarães Rosa a Lorenz (1991). “O rio não precisa ser nosso; a água 
não precisa ser nossa. A água anônima conhece todos os meus segredos. 
E a mesma lembrança jorra de cada fonte” disse-nos Gaston Bachelard 
(2002, p. 13), levando-nos a nos lembrarmos da extraordinária capacida-
de	que	o	calmo	observar	as	águas	dos	rios	tem	de	nos	lançar	a	reflexões	
sobre o existir, numa tentativa de compreender os processos que, a cada 
dia,	nos	modificam.
 Neste texto, acompanhamos parte do curso de dois rios ao fazer re-
ferência às análises efetuadas sobre diversas atividades desenvolvidas 
por licenciandos em Matemática do CUA/UFMT no Pibid, a partir de 
dois momentos de pesquisa. Buscamos compreender como “as águas do 
PIBID”	modificaram	os	estudantes	que	nelas	mergulharam.	Mas,	agora,	
cabe-nos ressaltar que a frase de Bachelard acima transcrita nos remete 
ao entendimento de que a memória de um indivíduo é também a de sua 
região e dos grupos de que faz parte, pois a memória individual é parte 
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da memória coletiva. Assim, mesmo que as pesquisas aqui mencionadas 
não tenham tido um cunho generalizante, compreendemos que elas são 
capazes de indiciar os efeitos que o Programa traz para a formação inicial 
docente, não apenas para os sujeitos das pesquisas aqui relatadas; pois os 
resultados apontados pelas investigações de Souza (2015) e Lopes e Cos-
ta (2016) agora fazem parte de nossa memória coletiva de professores e 
de formadores de professores. 
	 A	esta	memória/rio	se	juntarão	outras,	de	experiências	e	reflexões	às	
quais se dedicaram outros participantes do Pibid. Então, sob este aspecto, 
novas perspectivas se engendrarão, tal como uma teia, uma rede de pes-
ca, um emaranhado de plantas aquáticas, um delta de um rio, produzindo 
mais saberes não apenas sobre o Programa aqui discutido, mas sobre a 
formação docente de modo geral.  Novas experiências e pesquisas são 
necessárias para que este conhecimento se retroalimente e se renove, tal 
como as águas de um rio no seu curso ininterrupto em direção ao oceano, 
para que este faça o seu papel na formação das chuvas, que alimentam os 
rios...
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INTERdIsCIPLINARIdAdE 
mATEmÁTICA E LíNguA 

PORTuguEsA: EXPERIêNCIAs E 
INOVAÇõEs PEdAgÓgICAs Em 

CORumbÁ, ms

Elizabeth Maria Azevedo Bilange
Marcelo Dias de Moura

INTROduÇÃO

	 Este	texto	resulta	de	práticas	e	reflexões	conjuntas	entre	coordena-
dores, supervisores e pibidianos, ocorridas durante as reuniões semanais 
para estudo, debates e exposição de experiências sobre ações pedagógi-
cas interdisciplinares aplicadas na Escola Estadual Júlia Gonçalves Pas-
sarinho	–	JGP,	situada	no	espaço	central	da	cidade	e	para	onde	acorrem	
todos os alunos ditos “problemáticos” das outras escolas de toda Corum-
bá, cidade fronteiriça com Bolívia. Para dar cabo deste trabalho, partimos 
da exposição e discussão do que se tem pesquisado como base teórica 
interdisciplinar e, em seguida, apresentaremos as experiências vivencia-
das pelo grande Grupo Interdisciplinar Matemática e Língua Portuguesa, 
ligado aos cursos de graduação de Matemática e Letras-Língua Portu-
guesa/Inglês, ambos integrantes dos 13 cursos que compõem o Câmpus 
do Pantanal, UFMS, Corumbá, e componente do Programa Institucional 
Pibid.
 Para se entender todo o processo, elaboraremos uma síntese sobre 
o ser e estar professor na escola de hoje, tendo como referência os prin-
cípios que norteiam o Programa. Para tanto, precisamos entender aquilo 
que Nóvoa expõe como a retórica sobre o papel do professor na constru-
ção da “sociedade do futuro”, imposta, principalmente, pelas instituições 
políticas e pela sociedade. Estas instituições fazem recair sobre o pro-
fessor a formação de recursos humanos tão necessários ao “desenvolvi-
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mento econômico”: o professor deve preparar jovens partícipes ativos da 
e para a globalização e capazes de lidar com toda a informação tecnoló-
gica. Essa abordagem implica apontar contradições inerentes à pobreza 
das práticas pedagógicas e à pobreza das políticas educacionais, além do 
excesso de especializações ligadas a programas de formação de professo-
res,	cujo	exagero	de	discurso	científico	educativo	não	se	coaduna	com	a	
real	deficiência	das	práticas	pedagógicas	utilizadas	nas	escolas.	Ou	seja,	
a carga máxima imposta aos professores, cunhada de “excesso de futuro” 
por	Nóvoa,	joga	um	véu	sobre	a	realidade	do	“déficit	de	presente”	que	
apresentam as escolas (NÓVOA, 1999).
 É para tentar minimizar este “déficit de presente” que nasce o Pibid 
Interdisciplinar Língua Portuguesa-Matemática, cujo objetivo, muito an-
tes de conclamar para um ato cívico da “Pátria Educadora”, conduz os 
Pibidianos a entender a realidade da escola fragmentada, empobrecida 
e	vilipendiada	para	os	despertar	como	docentes	e	para	a	docência,	a	fim	
de que, conscientes, possam proceder à escolha certa que deve acontecer 
durante a graduação: continuar ou não no curso de licenciatura que os 
habilita para o magistério.
 Para que esses objetivos sejam atingidos, o Pibid Interdisciplinar 
não oferece respostas, mas caminhos, pesquisa e muito trabalho, trabalho 
que, muitas vezes, torna-se bastante inovador, principalmente diante da 
difícil realidade da escola pública de Corumbá, cidade situada no extre-
mo de Mato Grosso do Sul, fronteira seca com Puerto Quijarro, Bolívia.
	 Para	se	entender	o	processo,	apresentaremos,	como	exemplo,	ao	fi-
nal do capítulo, projetos que constroem a prática pedagógica interdisci-
plinar Língua Portuguesa e Matemática, a partir da literatura e do tema 
transversal pesquisado em diálogo com os alunos. Outras experiências 
das ações dos pibidianos, como a utilização de origami ou propagandas e 
idas	ao	comércio,	entre	outros,	aguardam	para	exemplificar	novo	artigo.
Iniciaremos revisando alguns conceitos básicos nos quais apoiamos o 
todo o nosso trabalho interdisciplinar para que possamos nortear futuros 
trabalhos e estimular a participação de novas licenciaturas ao nosso Pibid 
Interdisciplinar, atendendo, de fato, ao chamado maior da condição pre-
cípua de ultrapassar as fronteiras disciplinares. 
 No período de cerca de um ano e meio de trabalho, também visamos 
à	construção	do	saber	pedagógico	reflexivo	para	afirmar	o	professor	como	



438

profissional	em	luta	constante	na	tentativa	de	minimizar	o	conservadoris-
mo universitário que impede novas dinâmicas pedagógicas. Procuramos 
juntos uma prática pedagógica que fosse semelhante a todo pibidiano in-
terdisciplinar e que retirasse de nossos ombros o peso da “urgência do 
futuro”, tão ligada às imposições econômicas, a que tanto se opõe Nóvoa. 

As mARCAs dA FRAgmENTAÇÃO dIsCIPLINAR dO 
PAssAdO NO PREsENTE

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

 Nos séculos XIV e XV, universidades desempenhavam importante 
papel social. Reproduziam, no entanto, a dominação e o pensamento cle-
rical, detendo a expansão da ciência e formando mão de obra necessária 
à ordem social vigente, como sói. Transmitia conhecimento através da 
Astronomia, Física Natural, Aritmética, Geometria, no chamado Quadri-
vium, ou artes reales, ou Gramática, Retórica, dialética, no Trivum, ou 
artes sermocianales, segmentos das chamadas amplas e gerais cátedras 
como	Ciência,	Medicina	e	Filosofia	(MONGELLI,	1999;	RODRIGUES,	
2003). A essa forma de ensino foi atribuída a estagnação das ciências até 
a chegada do século XVI. 
 Advém o Renascimento para apartar as “ciências naturais” das uni-
versidades. Entre os séculos XV e XVII, grupos social e economicamente 
influentes	buscaram	uma	estrutura	cognitiva	coerente	com	seus	interes-
ses. Assim, a ciência natural empírica era posta à prova. Oferecia, no en-
tanto, estrutura cognitiva condizente com a ordem social daquele período 
histórico, apresentando a “chave para a compreensão do homem e da 
sociedade” (BEM-DAVID, 1974, p. 236).
 Esse caminho faz nascer disciplinas compartimentadas no século 
XVII, resultado da expansão de trabalhos experimentais e empíricos que 
resultaram	na	solidificação	da	ciência	da	natureza	no	século	XIX.	A	his-
tória intelectual do século XIX é marcada pelo “processo de disciplina-
rização	e	profissionalização	do	conhecimento,	o	que	significa	dizer,	pela	
criação de estruturas institucionais permanentes [...]” (WALLERSTEIN, 
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1996, p. 21). Este processo fundamentou-se no fato de que:
A criação de disciplinas múltiplas teve por premissa a crença segundo a qual a 
investigação sistemática exigia uma concentração especializada nos múltiplos e 
distintos domínios da realidade, um estudo racionalmente retalhado em ramos de 
conhecimento perfeitamente distintos entre si. Essa divisão racional prometia ser 
eficaz,	ou	seja,	intelectualmente	produtiva	(WALLERSTEIN,	1996,	p.	21).

 Como consequência, a disciplinarização do conhecimento se soli-
difica	com	a	revitalização	das	universidades	no	final	do	século	XVIII	e	
início	do	XIX.	As	disciplinas,	como	hoje	as	conhecemos	–	Sociologia,	
História,	Geografia,	Economia,	Ciência	Política,	Antropologia,	Ciências	
da	Educação	–	só	ocorrem	após	1850,	estendendo-se	até	quase	o	final	da	
primeira metade do século XX, quando houve a institucionalização de 
disciplinas vinculadas às ciências sociais.
	 Em	virtude	disso,	institucionalizaram-se	a	formação	de	profissionais	
e	a	pesquisa.	Surge,	então,	número	significativo	de	novas	disciplinas	que,	
estruturadas	pelos	princípios	do	positivismo,	sob	a	tutela	da	filosofia,	de-
senvolveram-se por métodos bem delimitados de abordagem empírica. 
Já na segunda metade do século XX, essas disciplinas, fundamentadas 
no conhecimento produzido, ligaram-se ao mundo da empregabilidade 
requisitada pelo trabalho urbano, principalmente em países cuja econo-
mia avançava. Assim, quanto mais os espaços disciplinares se tornaram 
independentes e necessários à remodelação geopolítica e à tecnologia do 
pós II Grande Guerra, mais se especializam e fragmentam.
	 Nessa	 perspectiva,	 Foucault	 (1995)	 afirmou	 que	 essas	 disciplinas	
fragmentadas estabelecem-se como locus de poder, em campo de luta 
(agonístico), em que acontece a disputa por bens simbólicos, adquiridos 
em	 troca	do	saber	específico	oferecido	pelos	campos	de	conhecimento	
fragmentário.	Para	esse	filósofo,	é	da	dimensão	micro	que	emana	o	poder	
e não da dimensão macro do Estado, ou seja, quanto mais fragmentado o 
conhecimento, mais surgiram e surgirão pontos de poder e verdade.
 No presente, no entanto, a sociedade, o modus vivendi e o fazer es-
colar do século XXI não podem mais se embasar em paradigmas sem 
complexidade e fragmentários tais quais os modelos do passado. O mun-
do e a sociedade se transformaram. Neste novo espaço, o professor não 
pode ser apenas o transmissor de um saber especializado. É preciso par-
tilhar experiências para dar sentido a esse mundo e educar o indivíduo, 
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para, citando Alonso Quintas, transformar o “aluno em pessoa”, ou seja, 
é preciso humanizá-lo. Para que isso ocorra, é preciso ensinar e aprender 
e aprender a ensinar. É necessário romper barreiras, fronteiras e ir além. 
Assim, para dar cabo dessas necessidades é que emerge a interdisciplina-
ridade1.

INTERdIsCIPLINARIdAdE E FORmAÇÃO dE PROFEssOR

 Na segunda metade do século XX, o desenvolvimento de novas dis-
ciplinas possibilitou a produção de novos espaços de institucionalização 
política do poder e do conhecimento. Isso não impediu a ultra especiali-
zação de chocar-se com fronteiras disciplinares obrigando a aproximação 
das disciplinas e, por consequência, originando o termo interdisciplinar2. 
 É nesse momento histórico da segunda metade do século XX que o 
poder “interdisciplinar” é gerado e cujo conhecimento passa a fazer parte 
das	reflexões	acadêmicas.	Apesar	do	ainda	academicismo,	a	interdiscipli-
naridade evidenciou as discrepâncias resultantes dos métodos e conteú-
dos reproduzidos automaticamente ad eternum, por meio de professores 
presos ao preconceito e à intolerância, tão característicos da sociedade do 
passado,	reflexo	do	“padrão	ou	nível	de	consciência	dos	seres	que	a	com-
põem” (SAMPAIO, 2010, p. 22). 
 A despeito do poder emanado das pequenas dimensões do conheci-
mento,	como	afirmou	Foucault,	a	implantação	de	atividades	interdiscipli-
nares buscou superar a fragmentação do pensar, do sentir e do agir “numa 
tentativa de superação da dicotomia existente entre razão e subjetividade 
[...] vencer as barreiras do individualismo e do utilitarismo e impulsionar 
para uma nova realidade” (SAMPAIO, 2010, p. 22).
 À universidade cabe formar professores preparados para enfrentar 
a complexidade de situações que se alteram pela progressão geométri-
ca imposta pela informação. Reproduzir conteúdos não cabe mais nes-
te mundo. Para superar isso, o Pibid Interdisciplinar tenta acrescentar à 
1	KOEHLER	(1959	p.	248):	Significado	da	palavra	disciplina	–	mesma	origem	do	termo	latino	dis-
cípulo	(discipulus)	–	ensino,	instrução,	método	de	ensino,	matéria	de	ensino,	mas	também	significa	
sujeição, ordenação.

2	Do	latim,	a	carga	de	significação	do	prefixo	inter	recai	no	sentido	de	“no	meio	de”,	“por	entre”,	“en-
tre duas partes”.
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formação dos futuros professores possibilidades educativas por meio de 
diferentes projetos, contextos e situações da vida escolar para que se pre-
parem, efetivamente, para lidar com as contingências da sala de aula. 
Para tanto, é preciso que adquiram habilidade de “leitura” textual, leitura 
do	contexto	social,	cultural	e	educacional,	tornando-se	leitores	reflexivos	
e críticos do mundo e, ao se formarem professores, assim procedam com 
seus alunos. 
	 Para	que	isso	ocorra,	é	preciso	que	o	professor	(podemos	afirmar	que	
isso deve ocorrer também nas universidades) dialogue com o aluno, pois

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

	 A	partir	dos	resultados	desse	diálogo,	definem-se	situações,	plane-
jam-se	ações	nas	quais	professores	e	alunos	construirão,	modificarão	e	
reformularão conhecimentos, atitudes e habilidades. 
	 A	formação	docente	precisa	reconhecer	o	professor	como	um	profis-
sional produtor de saber e de saber-fazer (TARDIF, 2008). Para tanto, os 
pibidianos do Interdisciplinar são estimulados a construir novas propos-
tas formativas que conduzam a uma ação docente integral e integradora, 
que consiga esse professor trabalhar com a complexidade e a imprevisi-
bilidade	nas	relações	pedagógicas.	Morin	(2001)	afirma	que	atuar	como	
professor requer empatia, abertura para ouvir e se sensibilizar com o ou-
tro. 
 O desenvolvimento da ciência tem mostrado que a “realidade” não 
se dá facilmente a conhecer, pois se encontra no emaranhado das aparên-
cias,	não	nas	divisões	estratificadas	(camadas),	como	propôs	Descartes	
(1983).	Conhecer	a	verdade	destas	camadas	não	é	suficiente	para	o	afron-
tamento da complexidade que a própria Ciência nos trouxe.
 Para dar cabo da complexidade do mundo e da realidade, a interdis-
ciplinaridade e a própria transdisciplinaridade geram um sistema epistê-
mico-teórico-metodológico capaz de oferecer sentido à vida, isto é, “a in-
tegração de todas as dimensões da relação humana” (SAMPAIO, 2010). 
 Na Educação, apenas repensando e atuando de modo abrangente, in-
vestindo no indivíduo para torná-lo um ser humano ético é que criaremos 
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indivíduos com capacidade de promover a solidariedade e a prática social 
cidadã.

EXPERIêNCIAs, PROJETOs, suCEssOs E muITA 
APRENdIZAgEm Em CORumbÁ

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

LITERATuRA E INTERdIsCIPLINARIdAdE

 O novo grupo iniciou suas atividades práticas em abril de 2014, sob 
a coordenação de Karla Nonato (atualmente em licença) e Elizabeth Bi-
lange, com ação única para todos dos 25 integrantes do grupo: trabalhar a 
partir da leitura da obra de Malba Tahan, O Homem que calculava, para, 
em	seguida,	analisar	especificamente	o	capítulo	III,	que	trata	da	divisão	
dos camelos. 
 Este livro matemático-literário aborda, de forma lúdica e interdis-
ciplinar, os conceitos matemáticos em situações de comunicação e lin-
guagem. Em primeiro momento da ação, foram mostradas aos alunos, 
através de gêneros textuais diferenciados e escrita matemática, as muitas 
possibilidades de abordar situações cotidianas envolvendo matemática e 
língua portuguesa. Foram oferecidas aos alunos da Escola JGP, no contra-
turno, condições para reconhecer o próprio potencial e acrescentar novos 
conceitos para serem incorporados tanto em sua casa quanto no comércio 
e na escola. Todo o trabalho baseou-se na Teoria Antropológica do Didá-
tico (TAD), que permitiu, durante todo o tempo envolvido nas ações, re-
visitar os conteúdos adquiridos pelos alunos, apresentando novos concei-
tos e conduzindo o aluno às suas próprias conexões entre as disciplinas, 
temas transversais e a própria vida. 
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 Para tanto, foram utilizadas sequências didáticas com as quais se 
pôde trabalhar um ou vários conteúdos de forma diferenciada, seguindo 
passos	que	levassem	o	aluno	a	alcançar	um	objetivo	didático	específico,	
o	que	tornou	o	processo	de	aprendizagem	mais	eficaz.	
 Cada ação foi pensada de forma a preparar uma base de conceitos 
para	que	o	aluno	pudesse,	ao	final	do	processo,	realizar	a	 leitura	do	li-
vro citado, analisar e compreender as muitas informações e possibilida-
des de cálculo que os problemas propunham. O conteúdo permitiu que 
o	discente	da	escola	verificasse	seu	repertório	–	embora	ele	próprio	não	
acreditasse	que	possuísse	repertório	bastante	grande	–	sobre	os	conceitos	
matemáticos, tanto quanto situações de comunicação e linguagem, e que 
poderia fazer uso desse repertório nas disciplinas envolvidas, e também 
em outras, conectando raciocínio lógico, interpretação de texto, cálculo e 
ortografia.
	 Ao	final,	as	histórias	foram	teatralizadas,	com	fantoches	fabricados	
pelos alunos, ou dramatizadas por eles próprios, atingindo os objetivos de 
desenvolver a comunicação e oralidade. Conceitos sobre ética, tanto na 
vida pessoal como no comércio, foram muito discutidos. 
 Como em toda primeira experiência, houve muito aprendizado, prin-
cipalmente sobre o fato de que toda integração de disciplinas só pode ser 
bem sucedida se vier marcada, primeiro, pelo diálogo com os alunos em 
busca de suas necessidades e conceitos. E é assim que sucede a segunda 
experiência, já bem mais abrangente e focada em trabalhar conceitos e 
sequências ligadas a temas transversais.

PROJETOs INTERdIsCIPLINAREs A PARTIR dE TEmAs 
TRANsVERsAIs 

 A segunda experiência embasou-se na proposta de trabalhar com 
projetos, oferecida pelas professoras Ana Carolina Teixeira Pinto e Cris-
tiane de Quadros (2014), para a construção interdisciplinar, seguindo os 
seguintes passos:
 1. investigação do conhecimento prévio, tendo como ponto de parti-
da	a	bagagem	que	o	aluno	já	possui	para	poder	propor	novos	desafios;	
 2. contextualização e sensibilização que ajudam a relacionar o con-
teúdo abordado com o conhecimento já existente e a realidade do aluno, 
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sensibilizando-o para a importância do assunto estudado e estimulando 
assim seu desejo para a aquisição dos conhecimentos requeridos; 
 3. problematização, ou seja, a aprendizagem propriamente dita, o 
momento em que há a aquisição e/ou ampliação de conhecimento frente 
a	desafios	relevantes	para	os	alunos;
 4. sistematização do conhecimento,	recapitulação	e	fixação	dos	con-
teúdos	trabalhados;	e,	finalmente;
 5. generalização, retomada de todas as etapas realizadas com o ob-
jetivo	de	apresentar	um	produto	final	que	o	grupo	considere	significativo.
 O trabalho visou mostrar que a vida cotidiana não oportuniza o frag-
mentar da realidade, de modo que a matemática seja tradada de forma 
alheia aos assuntos concernentes à linguagem, haja vista que constante-
mente se lida com as duas áreas de conhecimento. Coube, assim, aos pi-
bidianos do interdisciplinar fazê-las dialogar, tendo como princípio a ne-
cessidade de construir um conhecimento global, que capacitasse o aluno 
a atuar de forma multifacetada, promovendo a formação de um cidadão 
pleno e consciente. Tentou-se romper o paradigma de que a habilidade 
matemática demanda uma superioridade cognitiva. Assim, por meio de 
projetos interdisciplinares, o letramento passa continuamente a expandir 
as competências e possibilidades da leitura de mundo por parte do aluno.
 Esta segunda experiência partiu de temas transversais retirados do 
diálogo com os alunos, desenvolvendo atividades de forma integrada para 
romper fronteiras entre as disciplinas e os temas transversais, sem fazer 
distinção de conhecimento entre Língua Portuguesa e Matemática.
 A inovação nessa prática pedagógica constitui-se em iniciar o pro-
cesso pelo tema transversal para desenvolver os projetos, e não de temas 
impostos pela escola ou Secretaria de Educação, encaixados à força em 
projetos, sem o planejamento adequado. A descoberta, por meio do diá-
logo, de temas transversais que dizem respeito às necessidades dos dis-
centes nortearam os projetos que passaram a buscar/demonstrar/encon-
trar sentido com e para os alunos, por meio das cinco etapas de ensino e 
aprendizagem já descritas.
 Acrescenta-se a isso o compartilhamento, pelos pibidianos, de práti-
cas relevantes enquanto seres humanos, pessoas físicas que passam ou já 
passaram pelas mesmas experiências dos alunos, e não deuses, como são 
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vistos muitas vezes, os docentes, fato que provoca o distanciamento dos 
discentes,	dificultando	o	processo	de	ensino	e	aprendizagem.
 Foram trabalhados, com sucesso, temas como preconceito, utiliza-
ção do tempo, foco, necessidades criadas pela propaganda, entre outros, 
como trataremos a seguir. 
 Um dos projetos executados, o “Projeto tempo”, teve como objeti-
vo	a	reflexão	dos	alunos	sobre	suas	rotinas,	como	utilizavam	o	próprio	
o tempo, quais a importância e as consequências do direcionamento que 
dão para o tempo que possuem. 
 O projeto partiu da investigação do conhecimento prévio dos alunos 
e	o	reconhecimento/comprovação	de	suas	dificuldades	em	relação	à	dis-
tribuição do próprio tempo. Em um primeiro momento, depois de feita a 
observação, ocorreu bate-papo bem estruturado sobre o assunto. Usou-se, 
como	instrumento	norteador,	o	texto	“O	preço	da	hora”,	em	que	um	filho	
tenta comprar uma hora do tempo do pai para que obtivesse atenção. A 
primeira leitura foi silenciosa e, em seguida, em voz alta. Na sequência, 
houve discussão sobre o texto e seus aspectos formais. Trabalharam-se, 
assim, a interpretação e a análise crítica sobre o que os alunos pensavam 
e	como	administravam	o	tempo	e	se	essas	atitudes	influenciavam	as	rela-
ções pessoais de maneira geral.
 Em seguida, contextualizou-se o texto com a importância de se sa-
ber administrar o tempo para que se possa atender a todas as necessidades 
pessoais e mais a possível realização dos sonhos, ou seja, dos desejos 
mais fortes dos alunos.
 Levantaram-se, em seguida, exemplos positivos e negativos, obti-
dos de acordo com a maneira que cada um administrou o próprio tempo, 
inclusive levantou-se o tempo dispendido pelos próprios pibidianos. Os 
alunos, na sequência, falaram sobre o que faziam com seu tempo. Para 
concretizar a sensibilização, pediu-se para que cada um escrevesse no 
caderno o tempo que gastava com cada atividade, estudando e navegando 
na	Internet,	entre	outras	coisas.	A	final,	os	alunos	realizaram	a	soma	total	
em horas e minutos, inclusive transformando horas em minutos. 
 A partir desta atividade, os alunos discorreram sobre seus sonhos e 
confrontaram-nos	com	a	rotina	que	descreveram	para	refletir	se	esta	esta-
va de acordo com o que se almejava e se precisaria mudá-la para melhor 
aproveitar o tempo, que poderia ser investido para alcançar os sonhos.
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 Só depois dessa discussão, entrou-se com a problematização. Sepa-
raram-se	itens	principais	–	dormir,	Internet,	escola,	estudo	pessoal,	leitu-
ra,	lazer,	atividades	domésticas	e	atividades	físicas	–	e,	com	esses	dados	
de cada aluno, foi mostrado como fazer a média individual, calcular a 
média	da	turma	e,	ao	final,	elaborou-se	a	rotina	da	turma	do	ano	“8º	A”.	
 Tendo em mãos essa rotina coletiva, elaborou-se o mapa com uma 
terceira rotina criada por todos e considerada ideal para alcançar os so-
nhos/desejos expostos anteriormente por cada um. 
 Na etapa de sistematização do conhecimento, os alunos foram para 
a	sala	de	tecnologia	e	fizeram	gráficos	no	Excel,	comparando	as	três	ro-
tinas:	a	individual,	a	coletiva	e	a	rotina	ideal	–	e	refletindo	sobre	as	dife-
renças entre elas, chegando a questões como: “Por que a rotina da turma 
se aproximava da considerada ideal e a ideal estava distante da rotina 
individual de alguns alunos?”.
	 Após	essa	reflexão,	foi	trabalhado	o	texto	“Nossa	maior	fortuna”,	de	
Tan Correia, com interpretação dos aspectos formais do texto e a relação 
do texto com o cotidiano. Pediu-se, então, que se falasse sobre a impor-
tância que o tempo bem utilizado tinha a partir daquele momento em suas 
vidas,	o	que	fizeram	e	o	que	deixariam	de	fazer	se	já	tivessem	pensado	
antes sobre o tema e sobre o que fariam dali para frente. 
 Cabem aqui parênteses para citar o depoimento de uma aluna do 8º 
A matutino que emocionou todos: “Eu teria aproveitado melhor o meu 
tempo, não teria repetido o ano e nem parado de estudar um tempo, pois 
agora, por causa das dificuldades, eu tenho que trabalhar; era pra eu 
estar em uma série mais avançada”. 
 Finalmente, no passo que diz respeito à generalização para sedimen-
tar o conhecimento, trabalhou-se o texto “Circuito fechado”, de Ricardo 
Ramos; utilizado para instigar a criatividade dos alunos, descreveram a 
pessoa do texto, de forma física e psicológica. Buscou-se entender que 
tipo de pessoa queriam ser e a maneira como deveriam(mos) administrar 
o	tempo	para	se	atingir	o	que	se	deseja.	Por	fim,	escreveram	o	que	acha-
ram do projeto, o que aprenderam com ele e quais as sugestões para os 
próximos projetos.
 Sob o olhar dos supervisores, outros projetos foram desenvolvidos e 
serão descritos em próxima oportunidade.
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CONsIdERAÇõEs FINAIs 

 Em um país em que a educação, na escola e no lar, está muito aquém 
das necessidades efetivas de sobrevivência dos indivíduos, na prática do-
cente, expor o conteúdo contextualizado de forma interdisciplinar conduz 
o aluno a perceber e a estabelecer importante relação do que está sendo 
estudado com a sua própria vida, seu cotidiano e seu futuro. Por meio de 
ações, das quais as anteriores são apenas dois exemplos, o pibidiano e o 
aluno da escola atuam como partícipes da construção e reconstrução de 
saberes, para que possam compreender e resolver os próprios problemas 
sob diferentes primas.
 Um ponto se torna indiscutível: a ação interdisciplinar dos pibidia-
nos3 desperta no aluno mais interesse, participação e dedicação na reali-
zação	das	atividades	propostas.	Isso	fica	muito	mais	evidente	quando	se	
inicia buscando temas transversais, que, com matéria diversa das áreas 
convencionais, trabalham muito próximos à subjetividade, o sentido, ne-
cessidades éticas e morais. A complexidade desses temas faz com que 
nenhuma	 das	 áreas,	 isoladamente,	 seja	 suficiente	 para	 abordá-los.	Ao	
contrário, a problemática inerente aos temas transversais atravessa os di-
ferentes campos do conhecimento (BRASIL, 1997), fazendo com que se-
jam um excelente ponto de partida para trabalhar a interdisciplinaridade, 
independentemente das disciplinas com que se pretende estabelecê-la.
 Através dos discursos orais presenciados durante as aulas de aplica-
ção	dos	projetos	e	dos	textos	finais	dos	alunos,	pode-se	afirmar	que	houve	
aprendizado por esses alunos e pelos docentes em formação e o quanto é 
imensurável o valor do que se aprende com as descobertas e com o con-
tato com a realidade escolar. Os alunos nos lembram, a todo o momento, 
de que nós, professores, em formação ou não, estamos diante de histórias 
de vida em construção
 Estas experiências comprovam que trabalhar e integrar através de 
projetos interdisciplinares, partindo dos temas transversais ou da literatu-
ra, é muito mais produtivo do que o simples oferecimento de conteúdos 
de forma fragmentada, pois a ação coloca ênfase na formação geral e não 
no	domínio	de	técnicas	e	procedimentos	específicos.	
3 No ano de 2015, a escola JGP solicitou que os pibidianos do Interdisciplinar atuassem no turno e não 
mais no contraturno, como em 2014, ano do início do projeto.
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 Essa formação ideal, segundo os PCN, poderia ser alcançada com a 
adoção	de	um	currículo	flexível	a	ser	composto	por	cada	unidade	escolar,	
tomando como critério central a contextualização dos conhecimentos e a 
interdisciplinaridade (TOMAZ, 2012, p. 16)
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INTROduÇÃO

 A construção da identidade docente é assunto essencial aos Cursos 
de Licenciaturas, pois é importante conhecer os elementos que norteiam 
a constituição da identidade. Neste texto, utilizaremos o conceito de iden-
tidade	profissional	cunhado	por	Garcia,	Hypólito	e	Vieira	(2005,	p.	54):	

A	identidade	profissional	dos	docentes	é	entendida	como	uma	construção	social	
marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, resultando numa série de 
representações que os docentes fazem de si mesmos e de suas funções, estabele-
cendo, consciente ou inconscientemente, negociações das quais certamente fazem 
parte suas histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o imaginário 
recorrente	acerca	dessa	profissão	[...].

 Sendo uma construção social, a identidade está associada ao con-
texto	sócio-histórico	em	que	esse	profissional	vive	e	em	que	se	encontra	
inserido, por meio das disciplinas do currículo da formação inicial que o 
levam a vivenciar as distintas realidades escolares, construindo, assim, 
relações entre o seu contexto e o da comunidade escolar. Vislumbra nes-
se espaço as dicotomias existentes entre ambos, mas também coloca à 
disposição dos acadêmicos os estudos sobre a atividade docente escolar, 
desenvolvendo com eles trabalhos investigativos sobre a realidade da es-
cola, visando a instrumentalizá-los para uma atitude de pesquisador nas 
suas atividades docentes (PIMENTA, 2008).
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 Outro fator importante para a formação da identidade docente está 
relacionado à própria visão que se tem da docência, diferente da já descri-
ta na História da Educação, como sacerdócio, formação religiosa. Liba-
neo	(1990)	nos	traz	como	sendo	o	fazer	primeiro	da	atividade	profissional	
preparar os estudantes para se tornarem cidadãos ativos e participantes na 
família, no trabalho e na vida cultural e política; na contemporaneidade, 
acrescentamos que isso é garantido por meio da garantia do direito à sua 
aprendizagem.
 A construção da identidade docente na atualidade tem sido também 
invariavelmente cunhada no que tange às condições de trabalho do ma-
gistério. No Brasil, esse trabalho apresenta problemas voltados a questões 
estruturais	e	de	valorização	profissional,	em	que	se	inclui	também	a	luta	
por melhores salários e por uma formação continuada permanente, trata-
se	de	uma	pauta	de	luta	dos	profissionais	da	educação,	mas	que	influencia	
diretamente a construção da identidade docente, principalmente, a deci-
são	pela	escolha	e	continuidade	na	profissão.
	 Nas	Licenciaturas,	o	desafio	consiste	na	construção	de	uma	identi-
dade	profissional	na	qual	o	saber	específico,	técnico,	deve	estar	aliado	ao	
saber	pedagógico	de	significar	os	conteúdos	sem	reduzi-los	ou	simplificá
-los; ao contrário, o esforço consiste em fazer a complexa relação entre os 
diversos componentes curriculares e as áreas do conhecimento de forma 
a	construir	um	conhecimento	que	signifique	o	cotidiano	dos	estudantes.	
 Estamos em tempos de expectativas e de crise de concepções e pa-
radigmas. Segundo Capra (1982, p. 11), “é uma crise complexa, multidi-
mensional,	cujas	facetas	afetam	todos	os	aspectos	de	nossa	vida	–	a	saúde	
e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, 
da economia, tecnologia e política”. Muitas propostas têm surgido, todas 
buscando	encontrar	soluções	para	a	perceptível	deficiência	nas	mais	di-
versas áreas do conhecimento no contexto da Educação Básica. Precisa-
mos ter cautela na busca do caminho para o futuro; quais perspectivas po-
dem ser apontadas para a Educação Básica? Nós, pesquisadores da área 
das Ciências Naturais, temos ideais, esperanças, e olhamos o futuro como 
possibilidade	que,	para	alguns,	se	configura	em	ilusão	e	utopia.	Alguns	
colegas	temem,	inclusive,	o	panorama	futuro	da	nossa	profissão	docente,	
que sequer existe como tal.
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 Neste sentido, a pesquisa da prática pedagógica é fundamental para 
subsidiar os docentes sobre a importância da vivência dos discentes no 
seu	local	de	atuação	profissional	desde	a	graduação,	pois,	como	preconiza	
Freire (1998, 22), “na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental	é	o	da	reflexão	crítica	sobre	a	prática.	É	pensando	critica-
mente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 
prática”. Porém, como nos coloca Imbernón (2001), é necessária uma 
urgente reestruturação das instituições educativas que oportunize condi-
ções	de	reflexão	na	ação,	pois	há	muito	tempo	o	Estado	assumiu	a	tutela	
do ensino e, com ela, assumiu responsabilidades inerentes à viabilização 
de uma educação com qualidade.

O PERCuRsO dA PEsquIsA

 A identidade docente está intrinsecamente relacionada à construção 
do seu saber. Nóvoa (1992, p. 16) destaca essa identidade como “espaço 
de	construção	de	maneiras	de	ser	e	de	estar	na	profissão”.	Ao	longo	do	sé-
culo	XIX,	a	profissão	docente	conseguiu	se	consolidar,	mas	até	hoje	ainda	
é confundida com o sacerdócio e apostolado da época em que a Igreja era 
a tutora do Ensino. 
	 Há	complicadores	que	dificultam	a	afirmação	social	do	professor	e	
temos	visto,	cada	vez	mais,	a	intensificação	das	exigências	em	relação	às	
suas	atividades	 laborais,	ficando	esse	profissional	submetido	a	 tensões.	
Dessa forma, numa tentativa de economia de esforços, realiza apenas o 
essencial. Nesse contexto é que defendemos uma formação inicial que 
estimule	uma	perspectiva	crítico-reflexiva.
 Na formação na área de ciências da natureza, esta construção deve 
se fundamentar em formação teórica consistente, interdisciplinar, con-
textualizada	em	parâmetros	sociais	e	éticos	e	na	alfabetização	científica.	
Assim, é fundamental que os currículos das Licenciaturas assumam como 
eixos	 estruturantes	do	processo	 educativo	a	 reflexão	crítica,	 a	 constru-
ção do conhecimento e a relação teoria e prática (FERNANDES; SILVA; 
BASTOS, 2012), sem se descuidar da inovação nesse processo.
 Na formação da identidade docente, é necessário considerarmos 
também a formação humana integral que se expressa segundo as Diretri-
zes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013, p. 227 e 228): “com base na 
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integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, visando 
à formação omnilateral dos sujeitos”, que se garante por meio do “direito 
a uma formação plena, que possibilite o aprimoramento da sua leitura do 
mundo, fornecendo-lhes a ferramenta adequada para aperfeiçoar a sua 
atuação como cidadão de direitos”. Outro fator importante é o pensamen-
to sistêmico, proposto por Esteves de Vasconcellos (2013), temáticas que 
precisam fazer parte da formação do futuro docente e que, certamente, 
resultarão em impactos de monta no modus vivendi e no bem-estar dos ci-
dadãos. Podemos acrescentar, ainda, as discussões que Capra nos traz, em 
Conexões Ocultas, livro inspirado, segundo o próprio autor, em palestra 
proferida	pelo	estadista	e	dramaturgo	checo	Václav	Havel,	que	afirmou:	
“Educação hoje consiste na habilidade de perceber as conexões ocultas 
entre os fenômenos”. Podemos entender aqui esses fenômenos no campo 
das Ciências da Natureza e das Ciências Sociais e, neste caso, eles deri-
vam para o campo do pensamento sistêmico, ou pensamento de sistemas 
e das redes que o compõem a partir de descrições e análises dos comple-
xos sistemas vivos. Para Capra (2002, p. 11),

No futuro, essa divisão rigorosa [entre as Ciências Naturais e Sociais] já não será 
possível,	pois	o	principal	desafio	deste	novo	século	–	para	os	cientistas	sociais,	os	
cientistas	da	natureza	e	todas	as	pessoas	–	será	a	construção	de	comunidades	eco-
logicamente sustentáveis, organizadas de tal modo que suas tecnologias e institui-
ções	sociais	–	suas	estruturas	materiais	e	sociais	–	não	prejudiquem	a	capacidade	
intrínseca da natureza de sustentar a vida.

 Todavia, podemos pensar em termos de padrões e contextos de for-
mação docente, principalmente se considerarmos as políticas internacio-
nais, os programas e projetos educacionais, compromissos assumidos por 
diferentes países na área da Educação. As Metas Educativas para 2021 e 
os	Desafios	e	Oportunidades	consistem	em	um	desses	projetos,	encampa-
do pelo Instituto Internacional de Planejamento da Educação, da UNES-
CO, e pela Organización dos Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura-OEI.
 Proposto em 2010 pela OEI, este projeto para uma década de Educa-
ção é ambicioso, e seus principais objetivos são: 

conseguir que más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de cali-
dad reconocida, equitativa e inclusiva, en la que participe la gran mayoría de las 
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instituciones y los sectores de la sociedad. Aspiramos a que dentro de 11 años, la 
educación ibero-americana haya recuperado el retraso acumulado durante el siglo 
XX,	esté	inmersa	em	los	procesos	científicos	y	tecnológicos	de	vanguardia	y	sea	
una referencia em el mundo por su forma de reconocer y de vivir sus raíces mul-
ticulturales y multilingües.

	 Para	nós,	formadores	de	educadores,	fica	a	responsabilidade	de	for-
mar	melhores	Profissionais	da	Educação	–	seja	na	Formação	Inicial,	seja	
na Continuada, dentro de novos paradigmas, e tendo por norte pedagógi-
co o olhar sobre a formação docente a partir de práticas interdisciplinares. 
Esteves	de	Vasconcellos	(2013)	reflete	sobre	essa	urgência	de	“surgimen-
to de novos paradigmas” nas diversas áreas de atuação humana e sobre 
nossa	 dependência	 da	 cientificidade	 das	 novas	 bases	 paradigmáticas.	
Contudo, a crise social tem forçado a mudança do paradigma da Ciência 
tradicional,	que	tem	se	mostrado	algumas	vezes	insuficiente	para	a	com-
preensão de diferentes “processos complexos que constituem o mundo 
natural onde evoluem os seres vivos e suas sociedades” (PRIGOGINE; 
STENTEGERS, 1979 apud ESTEVES de VASCONCELLOS, 2013, p. 
23). Por outro lado, sabemos que “a ciência valida nossas explicações e 
compreensão dos fenômenos, valida nossa forma de viver, de estar e agir 
no mundo” (ESTEVES de VASCONCELLOS, 1998). 
 E é a partir dessas constatações que temos trabalhado na Universi-
dade Federal Mato Grosso (UFMT), enquanto grupo de pesquisadores da 
área das Ciências da Natureza que, ao longo de quase três décadas, tem 
refletido	sobre	as	ações,	dada	sua	imediata	relevância	para	exercício	da	
práxis pedagógica (HARDOIM et al., 2015), já que 

Mudanças paradigmáticas, entendidas como ‘mudanças profundas nos pensa-
mentos, percepções e valores que formam uma visão particular da realidade’ têm 
repercussões	ao	nível	do	conhecimento,	da	profissionalidade	e	da	formação	e	edu-
cação [...] (ALARCÃO; RUA, 2005, p. 373).

 É preciso ampliar a preocupação com a formação humana integral 
nos cursos de Licenciatura da UFMT, pois é no campo da objetividade 
que o sujeito produtor do conhecimento tem sua subjetividade descon-
siderada, já que percebemos que alguns cursos de formação docente se 
voltam	muito	mais	para	a	atividade	científica	e
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[...]	raramente	têm	oferecido	aos	estudantes	a	oportunidade	de	explicitação	e	refle-
xão sobre a questão do paradigma de ciência que orienta a produção e a aplicação 
do	conhecimento	científico	em	sua	área,	sejam	as	ciências	físicas	e	biológicas,	se-
jam as chamadas ciências humanas e sociais (ESTEVES de VASCONCELLOS, 
2015, p. 2). 

 Sá e Santos (2012), em uma pesquisa com alunos e professores do 
curso	de	licenciatura	em	Química,	identificaram,	entre	outras,	uma	cate-
goria nos discursos dos sujeitos que indica um desvio bacharelizante da 
formação dos mesmos. O professor universitário não se prepara para ser 
docente, ele se prepara para ser pesquisador, uma vez que, historicamen-
te, não existe uma preparação pedagógica para exercer a docência na uni-
versidade (RIVAS et al., 2007). Muitos docentes que atuam nos cursos de 
licenciatura não são licenciados e não estabelecem relação alguma com a 
escola onde seu aluno irá atuar. Nossa experiência em cursos de formação 
de professores nos permite indicar alguns pontos importantes no processo 
de formação dos formadores de professores, a saber: o seu envolvimento 
na aprendizagem; seu interesse na melhoria da qualidade da educação e 
sua	consciência	de	que	a	profissão	docente	é	necessária	para	a	sociedade.	
 Os formadores de professores devem ser conscientes de que as mu-
danças na sociedade do conhecimento exigem uma formação permanente 
e coletiva que favoreça uma atuação com ênfase em metodologias inte-
gradoras e mais ativas.
 Apesar de correr o risco de parecer mera retórica, não é possível 
falar em perspectiva de formação docente sem mencionar um conjunto 
de determinantes que interferem na qualidade da Educação, a saber, den-
tre outros, concentração de renda, desigualdade social, educação como 
direito, processo de organização e gestão do trabalho escolar que, con-
forme Dourado e Oliveira (2009), “implica questões como condições de 
trabalho, processos de gestão da escola, dinâmica curricular, formação e 
profissionalização	docente”.	Esses	autores	chamam	a	atenção	para	o	his-
tórico conceito de qualidade, que se altera no tempo e no espaço.
	 Avaliar	cursos	de	graduação	pelo	INEP	tem	nos	permitido	verificar	
que alguns cursos de Licenciatura oferecidos em diferentes regiões do 
Brasil são bacharelizados e, raramente, se preocupam com a formação 
para atendimento à Educação Básica. Futuros docentes têm sido forma-
dos por pesquisadores dos ditos “núcleos duros” e, às vezes, também por 
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alguns	 profissionais	 de	 outros	 campos	 de	 formação,	 que	 desconhecem	
princípios básicos da docência, de formação da identidade docente. Al-
guns necessitam, urgentemente, rever seus pressupostos epistemológicos, 
simplificadores	e	fragmentadores	do	conhecimento	biológico	ao	trabalha-
rem	em	contextos	altamente	específicos,	não	integrados	a	outros	conhe-
cimentos, centrados exclusivamente nos conteúdos. Encontramos ainda, 
nessas avaliações, corpos docentes com 

[...] postura pragmática e imediatista em relação à prática pedagógica, ao apostar 
em ‘novas’ técnicas de ensino e materiais instrucionais, em detrimento de atitudes 
mais analíticas, abrangentes e articuladas para a solução dos problemas do Ensino 
de Biologia (SLONGO, 2004, p. 223).

 Por outro lado, o acadêmico muitas vezes se fundamenta em um sa-
ber	simples,	superficial,	sem	que	lhes	sejam	exigidas	bases	consistentes	
e	científicas	que	atestem	a	veracidade	das	informações	obtidas,	de	forma	
a lhe permitir, com o aprofundamento, a construção de conceitos e de 
novos conhecimentos. Dewey, em 1916, já criticava o ensino de Ciência, 
pois para ele a educação enfatizava o acúmulo de informações acabadas, 
com as quais os estudantes deveriam estar familiarizados, não sendo o 
bastante para entender a ciência como um método de pensamento e uma 
atitude mental que ajuda a transformar formas de pensamento. 
 Quando a autonomia intelectual dos acadêmicos é estimulada, am-
plia-se	a	sua	leitura	de	mundo	e	capacidade	de	reflexão	crítica,	que	per-
mitirão	sua	atuação	cidadã	consciente	nos	desafios	que	se	apresentam	na	
sua prática social cotidiana, “que perpassa os diferentes âmbitos da vida, 
articula o cotidiano, o conjuntural e o estrutural, assim como o local e 
o global, em uma perspectiva de ampliação de horizontes” (CANDAU, 
2000).
 Para construir um currículo inovador, mais integrado e inclusivo, 
é preciso estar aberto às mudanças e ao novo, reconhecer que vivemos 
em um mundo complexo, com novos jovens protagonistas, recheado de 
incertezas e em constante mudança. Repartir as responsabilidades da for-
mação destes novos sujeitos leva à compreensão das redes complexas nas 
quais estamos inseridos. O ideal é estabelecer parcerias de colaboração, 
em que seja garantido sempre o planejamento coletivo que vise à cons-
trução de conhecimentos interdisciplinares por meio da experimentação 
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investigativa em contextos problematizadores e, ainda, uma avaliação 
processual	a	partir	da	reflexão	na	ação.	Essa	tem	sido	a	prática	do	grupo	
de estudos sobre o Ensino Inclusivo das Ciências Naturais e de Biologia 
(EnCiNaBio), da UFMT, Câmpus de Cuiabá.
 Vivemos na Era do Conhecimento, tudo se movimenta e muda de 
forma rápida e acentuada. Ainda temos necessidade de uma profunda re-
visão da maneira de ensinar e aprender (ALARCÃO, 2003). Precisamos 
assumir	a	reflexão	crítica	e	a	pesquisa	como	atitudes	que	possibilitam	ao	
professor	participar	da	construção	de	sua	profissão	e	do	desenvolvimento	
de inovações educativas. A escola vem desempenhando vários e novos 
papéis na sociedade atual, e o professor tem um novo papel central: é 
ele o principal articulador para a mudança de pensamento e atitude dos 
sujeitos. É o responsável pelo encantamento do aluno, de que Freire nos 
falava, considerando os aspectos cognitivos e afetivos.
	 O	ensino	das	Ciências	da	Natureza	se	configura	como	um	processo	
no qual, considerando seus componentes curriculares, temos uma forma 
privilegiada de envolvimento, uma possibilidade de experimentação in-
vestigativa sobre o mundo natural. Compreender o mundo, os outros e a 
si mesmo, além das interações entre estes vários componentes nos prepa-
ra	para	os	novos	desafios.	Para	Bernadelli	(2004,	p.	1),	“o	Encantar	para	
Ensinar	pode	modificar	nossa	atitude	didático-pedagógica	e	promover	a	
efetivação	de	um	fazer	pedagógico	mais	significativo	e	prazeroso”,	ten-
do como matriz teórica a abordagem sociointeracionista, a aprendizagem 
colaborativa. Há diversos caminhos teórico-metodológicos por meio dos 
quais a Educação em Ciências da Natureza pode se materializar na esco-
la.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 A ciência moderna impõe paradigmas à produção do conhecimento 
simplificador,	e	a	interdisciplinaridade,	segundo	Alvarenga	et	al.	(2011),	
apresenta-se, a partir dos anos de 1960, como uma importante precursora 
não somente na crítica, mas, sobretudo, na busca de uma resposta aos li-
mites	do	conhecimento	simplificador,	dicotômico	e	disciplinar	da	ciência	
moderna. Do mesmo modo, a formação de professores há muito requer o 
engajamento dos formadores para um trabalho que envolve o diálogo en-
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tre diferentes saberes, que permita integrar o currículo e a realidade para 
dar conta de fenômenos complexos.
 No Brasil, a discussão sobre a interdisciplinaridade ganha força com 
o trabalho de Hilto Japiassú, em 1976, e ganha espaço na educação a par-
tir de 1980. No início de 1990, surgem os primeiros projetos interdiscipli-
nares. 
	 Valdir	Pedro	Berti	(2007),	estudando	os	projetos	identificados	como	
interdisciplinares por professores da educação básica, categorizou duas 
concepções de interdisciplinaridade que diferem epistemológica e meto-
dologicamente: a interdisciplinaridade a partir do professor e entre pro-
fessores.	Japiassu	afirma	que	interdisciplinaridade	pode	ser	compreendi-
da como um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências 
ou de áreas do conhecimento: “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela 
magnitude das mudanças entre os especialistas e pelo grau de interação 
entre as disciplinas, no âmbito de um projeto de pesquisa” (JAPIASSU, 
1976, p. 74).
	 A	nossa	experiência	na	UFMT	nos	permite	afirmar	que	a	interdisci-
plinaridade é, na prática, uma conduta metodológica que nos leva a com-
partilhar saberes na construção do conhecimento. Neste sentido, pensar a 
formação de professores na concepção interdisciplinar requer ambientes 
de aprendizagens coletivos e integradores que proporcionam a religação 
dos saberes. Estes ambientes de aprendizagem podem ser propostos nas 
licenciaturas interdisciplinares.
 Os referenciais para as Licenciaturas Interdisciplinares (artigo em 
construção)	definem	essas	licenciaturas	como	cursos	com	formatos	dife-
renciados e inovadores da organização curricular, com ênfase em meto-
dologias integradoras. São cursos de graduação que habilitam professores 
para atuarem na Educação Básica e que se organizam curricularmente 
de modo a favorecer a construção de percursos de formação docente nas 
áreas do conhecimento, caracterizados por um permanente diálogo entre 
essas áreas.
 As metodologias interdisciplinares constituem práticas que não di-
luem as disciplinas no contexto escolar, mas que ampliam o trabalho dis-
ciplinar e promovem a aproximação e a articulação dos docentes, propor-
cionando a busca de novas formas de se compreender a realidade. 
 Projetos desta natureza são implementados em diferentes institui-
ções brasileiras que formam professores nas áreas de conhecimento da 
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Educação Básica, a exemplo da Universidade Federal do ABC, da Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia, da Universidade Federal da Fronteira 
Sul, da Universidade Federal do Pampa e da Universidade Federal de 
Mato Grosso.
 Outros projetos interdisciplinares são implementados nas institui-
ções de ensino superior, integrando pesquisadores em grupos de pesqui-
sas e em ensino de pós-graduação, sendo estes integrantes da área inter-
disciplinar da Capes, instituída a partir de 2008.
 O documento da Capes (BRASIL, 2009) que trata da interdiscipli-
naridade aponta os problemas do mundo contemporâneo com níveis de 
complexidade crescentes, muitas vezes decorrentes do próprio avanço do 
conhecimento	científico,	as	razões	da	criação	da	área:	“[....]	Daí	a	rele-
vância de novas formas de produção de conhecimento que tomam como 
objeto fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares, quando a 
complexidade do problema requer diálogo entre e além das disciplinas”.
 A interdisciplinaridade pressupõe uma forma de produção de conhe-
cimento, porque ela implica trocas teóricas e metodológicas, geração de 
novos conceitos e metodologias e graus crescentes de intersubjetividade, 
visando a atender a natureza múltipla de fenômenos de maior complexi-
dade. 
	 Investir	em	projetos	interdisciplinares	é	confrontar	grandes	desafios	
epistemológicos, teóricos e metodológicos, pois é seu papel estratégico 
estabelecer a relação entre saberes, propor encontro entre a teoria e a prá-
tica,	entre	o	científico	e	o	filosófico	e	entre	a	ciência	e	a	tecnologia.	
 As pesquisas sobre ensino e as experiências em atividades de exten-
são desenvolvidas por um grupo de professores da Universidade Federal 
de Mato Grosso foram as prerrogativas para um projeto de formação de 
professores de Ciências Naturais e Matemática. Considerando que a so-
ciedade do conhecimento requer pensar a formação de professores de 
ciências preparados para atender às necessidades educacionais em cons-
tante transformação, criou-se na UFMT um espaço que proporciona a 
reflexão	sobre	o	trabalho	coletivo.	Como	afirma	Morin	(2002),	o	ensino	
pautado na prática interdisciplinar pretende formar alunos com uma visão 
global de mundo, aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se 
num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos adqui-
ridos”. Trata-se de um espaço que considera também a concepção de que 
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a prática produtiva dos humanos não se dá individualmente, pois ela é, 
antropologicamente falando, expressão necessária de um sujeito coletivo. 
A espécie humana só é humana à medida que se efetiva em sociedade 
(SEVERINO, 1998).
	 Neste	espaço	de	reflexão,	na	década	de	1980,	professores	dos	cur-
sos de Química, Física, Matemática e Biologia organizaram um grupo 
para oferecer aos professores da educação básica, em projeto de extensão, 
apoio e formação continuada em Ciências. Essa experiência resulta na 
criação do Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências (NAEC)
 Em 1991, a UFMT passou a integrar um programa de formação con-
tinuada	com	financiamento	do	FNDE.	Para	atingir	os	objetivos	da	for-
mação	continuada,	a	Universidade	oferecia	oficinas	pedagógicas,	cursos	
de capacitação metodológica, apoio a eventos nas escolas, promoção de 
encontros estaduais de professores de ciências, com apresentação de suas 
experiências e das experiências de seus alunos, produção de material di-
dático,	entre	outros.	O	financiamento	foi	de	4	anos,	mas	o	grupo	estendeu	
o apoio às escolas em municípios de Mato Grosso por 7 anos. 
 Em 2001, a UFMT, com base nas pesquisas que indicavam a grande 
carência de professores de Física, Química e Matemática no Estado e, 
atendendo à solicitação da Secretaria de Educação de Mato Grosso, insti-
tuiu um grupo de trabalho com parte dos professores das experiências já 
relatadas, para a proposta de um curso de graduação, focado na formação 
integral de um professor de ciências naturais. 
 Em 2003, a UFMT deu início ao curso de Licenciatura em Ciências 
Naturais e Matemática para 220 alunos, organizados nas habilitações de 
Física, Química e Matemática. Esta graduação foi ofertada em caráter 
especial, por ser uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação, 
portanto, com duração limitada.
 Foi a experiência interdisciplinar que possibilitou a formação de 
professores de ciências com uma visão integrada das ciências naturais e 
formação verticalizada em um de seus componentes (Física ou Química), 
e para professores de matemática com uma formação integrada com as 
ciências naturais. 
 O	curso	teve	por	finalidade	formar	profissionais	licenciados	com	ha-
bilitação em Matemática, Física ou Química, capazes de atuar no ensino 
de Ciências, com formação adequada, inseridos no contexto social e hu-
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mano,	 considerando	o	desenvolvimento	científico	e	 tecnológico	e	 com	
formação	generalista,	humanista,	crítica	e	reflexiva.	Os	acadêmicos	de-
senvolveram competências para adaptar e criar novos métodos pedagó-
gicos,	atuar	na	identificação	e	resolução	de	problemas	e	a	considerar	os	
aspectos políticos, econômicos, culturais e socioambientais em que seus 
alunos estão inseridos. Em suma, faziam análises concretas do mundo 
atual ante problemas reais. O corpo docente envolvido naquele curso en-
tende que o ensino de Ciências não é oferecido para a formação de espe-
cialistas.	Ao	final	dos	módulos,	analisávamos	criticamente	os	resultados	
obtidos,	a	eficiência	das	estratégias	usadas,	afinal	o	professor	deve	estar	
em	permanente	reflexão	sobre	a	sua	prática.	
 Amadurecida pelo exercício interdisciplinar e estimulada pela ne-
cessidade da formação de professores focados no ensino de ciências na-
turais, a UFMT planejou e ofereceu, a partir de 2009, o curso de Ciências 
Naturais e Matemática na modalidade EaD, como forma de incluir um 
contingente maior de futuros professores em diferentes pontos do Estado. 
Na mesma linha do pensamento interdisciplinar, em 2010, a UFMT ini-
ciou	o	mestrado	profissional	em	Ensino	de	Ciências	Naturais.		
 O trabalho de formação de professores no âmbito das ciências na-
turais da UFMT tem sido tema de diversas pesquisas que resultam em 
defesas de dissertações, teses e outras publicações que visam à resolução 
de problemas existentes nas unidades escolares. 
	 O	desafio	posto	para	uma	Licenciatura	interdisciplinar	é	proporcio-
nar um espaço de comunicação e o diálogo entre os saberes, nos quais os 
componentes curriculares, com os respectivos programas e conteúdos, 
sejam	integrados	à	perspectiva	da	formação	de	um	profissional	com	visão	
mais ampla da Ciência. 
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A CONTRIbuIÇÃO dO PIbId FuRg 
NA FORmAÇÃO dE PROFEssOREs 

dE químICA

SuélenAltenhofen
Aline Machado Dorneles
Maria do Carmo Galiazzi

INTROduÇÃO

 O presente texto apresenta os resultados de uma pesquisa de Mo-
nografia	do	curso	de	Licenciatura	em	Química	da	Universidade	Federal	
do	Rio	Grande	–	FURG.	O	objetivo	da	pesquisa	 foi	 investigar	as	con-
tribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Pibid)	no	processo	de	formação	acadêmico-profissional	dos	licenciandos	
e professores participantes do subprojeto de Química da FURG (DINIZ
-PEREIRA, 2008). Para isso, foram analisadas as respostas a um questio-
nário de avaliação on-line organizado no âmbito do Pibid FURG institu-
cional. Cabe destacar que a pesquisadora também viveu a experiência de 
licencianda	bolsista	do	Pibid	e	por	isso	buscou	compreender	e	reafirmar	
a importância do Pibid na formação de professores nos últimos anos no 
Brasil.
 Organizou-se a escrita do presente trabalho, a seguir, em três mo-
mentos: primeiramente com uma narrativa da história do Pibid na FURG, 
com a primeira edição do projeto em 2009, que teve início no primeiro 
edital proposto no ano de 2007 pela Capes, com as quatro Licenciaturas 
prioritárias naquele momento: Química, Física, Biologia e Matemática. 
Com a participação nos demais editais, o Pibid FURG teve a possibilida-
de ampliar o número de bolsas, contemplando as demais áreas e cursos de 
Licenciatura da instituição. O Pibid FURG vem nos últimos anos cons-
truindo história na formação de professores, com a aposta nas Rodas de 
Formação como modo de aprender a ser professor (SOUZA, 2011).
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 Num segundo momento, apresenta-se a metodologia da pesquisa, 
o questionário de avaliação on-line proposto no âmbito do Pibid insti-
tucional na FURG. O processo de análise às respostas do questionário 
por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 
2013) possibilitou compreender de que forma o Programa contribui no 
processo de formação docente em Química. Para isso, o processo de aná-
lise deu-se pelas respostas à seguinte pergunta do questionário de avalia-
ção: qual razão que motivou a participação no projeto?
 Finaliza-se com as discussões e contribuições do projeto na cons-
trução da formação docente, bem como as análises feitas a partir das res-
postas	do	questionário,	que	geraram	duas	categorias	emergentes	finais:	a	
imersão no ambiente escolar e a decisão pela licenciatura; o Pibid como 
espaço de partilha de experiência e aposta no diálogo. 

A HIsTÓRIA dO PIbId NA FuRg 

 O projeto no âmbito institucional apresenta-se em um breve histó-
rico do Pibid FURG desde sua implementação, no ano de 2007, com a 
participação de quatro cursos de licenciatura da instituição: Química, Fí-
sica,	Biologia	e	Matemática.	O	foco	do	edital	era,	naquele	ano,	específico	
para essas áreas devido ao alto índice de desistência e baixa procura pelos 
cursos de licenciatura. Na época, envolveram-se cerca de 60 bolsistas, 
alguns voluntários e, em média, 450 alunos da educação básica. Eram 
desenvolvidas	ações	específicas	em	cada	subprojeto	do	Pibid,	porém	to-
dos se propunham a realizar atividades semanais na escola e encontros 
semanais em Rodas de Formação, na universidade. Isso proporciona ao 
licenciando uma relação com a ação docente, além da realização de ex-
periências metodológicas supervisionadas, contando com a supervisão do 
professor da escola e do coordenador de cada subprojeto.
 No ano de 2010, o projeto ampliou-se potencialmente na FURG, 
envolvendo outros cursos de licenciatura, com aumento de bolsistas: 80 
licenciandos bolsistas, 14 professores supervisores e mais de 2000 mil 
alunos	das	escolas	de	educação	básica	foram	beneficiados	com	o	projeto.	
Nesse sentido, destaca-se a relevância desta política pública para a for-
mação docente, a parceria escola-universidade, o incentivo à docência, a 
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oportunidade de formação continuada aos professores da educação básica 
e a melhoria do ensino (DORNELES, 2011).
 O projeto, no ano de 2012, totaliza a participação de 15 subprojetos 
do Pibid na FURG: 13 subprojetos disciplinares e 02 projetos interdis-
ciplinares (Gestão Escolar e Educação Ambiental), com a participação 
de mais de 300 licenciandos bolsistas, 44 professores supervisores, 15 
coordenadores de área, 2 coordenadores da área de gestão educacional e 
2 coordenadores institucionais, abrangendo vinte e duas escolas da rede 
pública	de	Educação	Básica	no	município	de	Rio	Grande	–	RS.
 A inserção nos subprojetos interdisciplinares se deu a partir de qual-
quer	curso	de	licenciatura	da	instituição,	a	fim	de	desenvolver	diferentes	
atividades e ações voltadas para a educação básica não somente na pers-
pectiva de conteúdos conceituais disciplinares e metodológicos, mas com 
a contextualização e problematização, explicando fenômenos envolven-
do diferentes áreas do conhecimento, além da experiência e vivência da 
Gestão Escolar, com a participação de professores supervisores atuantes 
na Gestão Escolar de 8 escolas do município.
 Um dos aspectos mais positivos sobre o projeto no âmbito institu-
cional	é	a	ampliação	e	valorização	dessa	política	pública	que	fortifica	e	
incentiva a formação docente. Dentre os editais citados, a FURG conta 
com uma grande participação de bolsistas, professores, alunos da educa-
ção básica e coordenadores, que mantêm (com números expressivos de 
participantes)	e	mostra	a	necessidade	da	formação	acadêmico-profissio-
nal e formação continuada dos professores em exercício para a melhoria 
da qualidade da educação.
 A participação no projeto se dá como forma de incentivo à carreira 
docente, em que o processo de formação está relacionado com a forma-
ção do professor da escola, com a partilha de experiências e desenvolvi-
mento de atividades que viabilizam a contextualização na sala de aula da 
educação básica. Dessa forma, a escola permite uma aproximação dos li-
cenciandos nas salas de aula e uma relação integrada com a universidade, 
onde o professor, além de contribuir com a formação dos licenciandos, se 
encontra em formação continuada.
 Nesse sentido, o Pibid FURG compartilha de objetivos que pro-
piciam a formação docente por meio de Rodas de Formação (SOUZA, 
2010) e o educar pela pesquisa (GALIAZZI, 2003), com a aposta nos 
artefatos culturais, a escrita, a leitura e o diálogo como modo de registro 
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das	aprendizagens	e	 reflexões	 sobre	o	 ser	professor.	Como	exemplo,	 a	
escrita narrativa em portfólio coletivo de responsabilidade do professor 
supervisor e a escrita de histórias de sala de aula são atividades realizadas 
com todos os participantes do Pibid FURG no âmbito institucional. 
 A aposta é na escrita narrativa sobre sua sala de aula e o ser profes-
sor. O exercício da escrita permite a avaliação da sua prática, um espaço 
para repensar e intervir de forma crítica tanto na própria ação quanto no 
seu potencial de conhecimento, já que exige, além de tempo, dedicação. 
Nesse sentido, Dorneles e Galiazzi (2012, p. 566) acreditam que:

Exercitar a escrita narrativa na formação permanente do professor é uma forma 
de	pensar,	repensar	e	refletir	a	respeito	da	sala	de	aula,	das	práticas	pedagógicas	
e	da	vida	profissional.	Nesse	sentido,	o	projeto	PIBID/FURG	aposta	na	escrita	de	
histórias da sala de aula como modo de o professor compreender-se em formação, 
buscando perceber melhor as teorias que suportam sua prática pedagógica.

 A aposta na escrita narrativa no projeto possibilitou a publicação das 
histórias de sala de aula. Até o momento, foram publicados três álbuns, 
com histórias dos licenciandos e professores supervisores dos subproje-
tos. A intenção é oportunizar o sentimento de autoria de sua prática edu-
cativa, como também fazer circular essas histórias em outras Rodas de 
Formação, outras instituições de ensino e cursos de licenciatura.
 Assim, entende-se que o Pibid vem construindo histórias na forma-
ção de professores, com alcance dos objetivos e metas, e do licenciando, 
ao aprimorar e aprender a cada situação, ao vivenciar as diferentes rea-
lidades da escola e da docência. Com o Pibid, é possível o trabalho em 
grupo, discussão de ideias, realização de atividades, desenvolvimento da 
escrita, a exposição e defesa de ideais, além da aproximação da escola, da 
sala de aula e dos alunos da educação básica, ou seja, da realidade escolar. 
Nesse contexto, licenciandos, professores e alunos das escolas aprendem 
juntos, em Rodas de Formação na escola e na universidade, em um pro-
cesso	de	formação	acadêmico-profissional.	

O PIbId químICA dA FuRg

 O Pibid Química começa em 2009, com 19 licenciandos bolsistas, 
04 professores da educação básica e um coordenador da área. Com a 
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aposta na articulação da educação superior (universidade) com a educa-
ção básica (escola), o projeto procurava promover uma formação inicial 
sólida,	visando	à	qualificação	da	educação	da	escola	pública,	assim	como	
a formação continuada dos professores em exercício da rede estadual en-
volvidos na proposta.
 A imersão do licenciando na escola deu-se por meio de ações pro-
movidas e pensadas no coletivo, como atividades experimentais na sala 
de aula, o planejamento e desenvolvimento de unidade de aprendizagem 
para o ensino médio com enfoque na abordagem Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (MORAES, GOMES, 2007).
 No edital de 2012, o Pibid Química segue na proposta de inserção do 
licenciando na escola, assim como no edital anterior, favorecendo e aper-
feiçoando o conhecimento dos alunos na rede de educação básica. Nesse 
edital, contou com a participação de 20 bolsistas licenciandos do curso de 
Química, 04 supervisores bolsistas, professores da rede pública, atuando 
em quatro escolas estaduais de Rio Grande, com a coordenação da área 
mediando os encontros e as atividades.
 Como pressuposto em que a formação docente se dá no compar-
tilhamento e no desenvolvimento de atividades com o outro, o projeto 
apostava nas Comunidades Aprendentes, sujeitos que aprendem com a 
prática	do	outro,	possuem	afinidades	em	comum	e	visam	à	resolução	de	
problemas (BRANDÃO, 2005).
 Entre as ações desenvolvidas na escola, o licenciando deveria propor 
atividades problematizadoras que pudessem dar conta do planejamento 
das aulas de Química; participar nas Rodas de Formação; organizar e 
planejar unidades de aprendizagem para o ensino médio e/ou Ciências; 
aplicar experimentação na sala de aula da educação básica; pesquisar os 
recursos didáticos disponíveis para o professor: o livro didático adotado 
pela política do PLND e os recursos disponibilizados no Portal do Profes-
sor do MEC1.
 No edital de 2013, o Pibid Química propõe a potencialização das 
rodas	 de	 formação	 acadêmico-profissional	 de	 professores	 por	meio	 de	
experimentação investigativa no ensino de Química, pelos sujeitos en-
volvidos no projeto, com a articulação universidade e escola. Foram 12 
bolsistas licenciandos, 02 professores supervisores da rede pública e 01 
1 Disponível em: www.portaldoprofessor.mec.gov.br.
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coordenador da área. Nos encontros semanais de formação, realizaram a 
investigação de atividades experimentais no ensino de Química, através 
da revista Química Nova na Escola, em anais de eventos, como ENEQ 
e EDEQ, livros didáticos, sites e demais publicações. Assim, a inserção 
do licenciando na sala de aula permitiu discussões e estudos acerca dos 
experimentos que puderam ser realizados na educação básica, com parti-
cipação, orientação e planejamento dos professores supervisores.
 As rodas de formação do Pibid Química foram, cada vez mais, for-
talecendo a relação entre educação superior e educação básica. Os licen-
ciandos na formação inicial estão mais próximos da realidade escolar, 
já que as rodas propiciam essa aproximação com a prática docente, com 
partilhas e contribuições dos professores em exercício da rede pública. 
Nesse	sentido,	Albuquerque	e	Galiazzi	(2012,	p.138)	afirmam	a	intenção	
de	propiciar	aos	interessados	essa	formação,	a	fim	de	melhorias	no	ensino	
público das escolas:

O	PIBID	é	caracterizado	por	propiciar	espaços	de	mediação	reflexiva	entre	uni-
versidade,	escola	e	sociedade.	Esses	espaços	refletem	objetivos,	interesses	e	preo-
cupações do curso, possibilitando a existência de uma rede de partilha de saberes 
e construção de conhecimento. É por meio dessas relações que as Rodas do PI-
BID de Química da FURG se tornam espaços privilegiados de questionamento e 
investigação	da	prática	profissional.

 A aproximação do licenciando com a realidade escolar se dá, ini-
cialmente, pela inserção na sala de aula do ensino básico. Então, espaços 
de	reflexão	sobre	ações	pensadas	e	realizadas	na	escola	permitem	que	a	
formação inicial seja permanentemente contínua, assim como o profes-
sor em exercício. Para este, a participação do licenciando no desenvolvi-
mento de atividades na sala de aula e na contribuição de planejamentos 
que problematizem os conhecimentos aos alunos propiciam a formação 
continuada, já que há a troca de experiência e de saberes entre os pares e 
fortalece a parceria entre a universidade e a escola.
 Albuquerque e Galiazzi (2012, p. 135) destacam a importância da 
participação no projeto desde o início da graduação, vivenciando a reali-
dade com que o professor lida durante sua caminhada na sala de aula:

O PIBID de Química da FURG, assim como os estágios previstos no currículo 
dessa licenciatura, oportuniza o contato dos licenciandos com a escola desde cedo, 
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tendo eles a possibilidade de vivenciar situações reais. Por meio dessa vivência, 
os licenciandos poderão perceber as limitações que possuem os professores para 
resolver problemas do dia a dia escolar.

 É na aproximação entre a escola, a sala de aula e o professor que o 
licenciando vai percebendo o exercício da docência. A vivência do sujeito 
inserido na realidade escolar permite uma visão ampliada das ações que 
poderão ser desenvolvidas na sala de aula, na prática dos estágios, em que 
o licenciando atua diretamente como professor.

O PERCuRsO dA PEsquIsA

 Com o intuito de investigar a importância e contribuições do proces-
so de formação docente proporcionado no espaço do Pibid FURG de cada 
bolsista, foi proposto um método de análise que visa pesquisar os sujeitos 
que participaram do subprojeto de Química.
 O planejamento do questionário foi desenvolvido no segundo se-
mestre de 2013, período em que o projeto realiza suas últimas atividades, 
com os editais dos anos de 2011 e 2012 em vigor, contava com a partici-
pação de cerca de 290 participantes, entre eles licenciandos, professores 
supervisores e coordenadores dos subprojetos.
 O questionário foi respondido por coordenadores, professores e bol-
sistas do Pibid da FURG, com o objetivo de conhecer um pouco mais dos 
sujeitos que participavam do projeto e analisar a visão com que o dis-
cente se percebe naquele espaço. No período de realização da pesquisa, 
226 (licenciandos e professores supervisores das Escolas) responderam o 
questionário.
 Os bolsistas do Pibid responderam algumas indagações referentes 
à participação no projeto. Entre dados pessoais e imersão no projeto, al-
gumas questões eram relacionadas à participação no projeto, contando 
com	cinco	questões	descritivas,	que	visam	procurar	as	influências	que	o	
Programa Pibid tem sobre a vida acadêmica e na constituição da sua iden-
tidade	profissional.
 A investigação a respeito da avaliação dos participantes sobre o pro-
jeto é importante, já que os sujeitos estão imersos nas escolas e salas de 
aula, vivenciando experiências de iniciação à docência e, por esse motivo, 
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suas histórias devem ser compartilhadas e discutidas. Além das reuniões 
dos	subprojetos	e	das	escritas	registradas	e	reflexivas	sobre	a	participa-
ção, a compreensão do projeto no âmbito institucional ajuda a compor 
o contexto e a formação de cada licenciando, bem como analisar de que 
forma o programa intervém no processo discente.
 O questionário foi composto por questões de cunho pessoal e quali-
tativo a respeito do projeto. As questões de cunho qualitativo foram: Qual 
a principal razão que motivou sua participação no Pibid? Quais ativida-
des realizadas no Pibid motivaram sua compreensão pela docência? Qual 
a importância das histórias de sala de aula na sua formação docente? Qual 
a importância da escrita coletiva no portfólio?
	 A	 presente	 pesquisa	 de	monografia	 centrou-se	 na	 compreensão	 a	
respeito da principal razão que motivou a participação no Pibid Quími-
ca, destacando quais as contribuições que o projeto permitiu ao longo 
do	 caminho	 profissional	 escolhido	 pelos	 bolsistas	 desse	 subprojeto.	O	
subprojeto Pibid Química, no ano de 2013, contava com 24 bolsistas (en-
tre licenciandos e professor da educação básica) e o coordenador da área. 
Todos os bolsistas participaram do questionário de avaliação on-line do 
Pibid FURG. As 24 respostas foram analisadas através do método de aná-
lise qualitativo, a Análise Textual Discursiva (ATD), descrita por Moraes 
e Galiazzi (2013, p. 118):

Como um processo que se inicia com uma unitarização em que os textos são se-
parados	em	unidades	de	significado.	Estas	unidades	por	si	mesmas	podem	gerar	
outros conjuntos de unidades oriundas da interlocução empírica, da interlocução 
teórica e das interpretações feitas pelo pesquisador. Neste movimento de interpre-
tação	do	significado	atribuído	pelo	autor	exercita-se	a	apropriação	das	palavras	
de outras vozes para compreender melhor o texto. Depois da realização desta 
unitarização, que precisa ser feita com intensidade e profundidade, passa-se a 
fazer	a	articulação	de	significados	semelhantes	em	um	processo	denominado	de	
categorização.	Neste	processo	reúnem-se	as	unidades	de	significado	semelhantes,	
podendo gerar vários níveis de categorias de análise.

 Para realizar o processo de análise das respostas do questionário, 
utilizou-se de Tabelas no Microsoft Excel para organização das informa-
ções, facilitando a realização das etapas de unitarização e categorização 
e, posteriormente, a escrita dos metatextos com o processo de interpreta-
ção e compreensão. Para isso, utilizaram-se códigos (de forma a registrar 
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onde	o	trecho	foi	encontrado),	unidades	de	significado	(processo	de	inter-
pretação das repostas do questionário, expressando as principais ideias), 
palavra-chave	(correspondente	à	palavra	mais	significante	do	relato),	tí-
tulo	(indicador	da	ideia	principal	da	unidade	de	significado)	e	a	categoria	
correspondente à ideia da resposta.
 A questão de cunho qualitativo sobre a principal razão que motivou 
a participação no Pibid Química da FURG foi analisada de modo a iden-
tificar	as	categorias	emergentes	que	surgiram	da	interpretação	do	pesqui-
sador	frente	às	respostas,	a	fim	de	conhecer	o	contexto	dos	bolsistas	do	
projeto. Levando em consideração as diversas etapas da metodologia de 
análise (ATD), sobretudo a fragmentação e categorização surgem à com-
preensão	e	interpretação	das	respostas	e	levam,	ao	final	da	análise,	a	uma	
agregação	de	categorias	de	mesmos	significados	e	que	trazem	as	diversas	
visões e contextos dos bolsistas do projeto.
 Essas categorias induzem a interpretação do pesquisador e se rela-
cionam teoricamente com alguns pesquisadores. Nesse viés, cabe res-
saltar que o acompanhamento teórico surge das categorias que buscam 
compreender,	de	forma	mais	crítica,	a	respeito	das	reflexões	dos	bolsistas	
sobre o programa.
	 As	categorias	finais	foram	construídas	a	partir	de	quatro	subcatego-
rias	anteriores,	que	deram	origem	a	duas	finais:	a	imersão	no	ambiente	
escolar e a decisão pela licenciatura; o Pibid como espaço de partilha de 
experiências	e	aposta	no	diálogo.	Elas	trazem,	de	forma	simplificada,	ar-
gumentos	suficientes	para	analisar	as	contribuições	do	projeto	Pibid	Quí-
mica na formação dos bolsistas em relação à principal razão que motivou 
a participação no programa.

A ImERsÃO NO AmbIENTE EsCOLAR E A dECIsÃO PELA 
LICENCIATuRA

 A imersão na realidade escolar é um dos aspectos que o licenciando 
procura vivenciar durante o curso de Licenciatura em Química e, quando 
participa do Pibid, essa experiência é possível com a aproximação da sala 
de aula e do ambiente escolar, muitas vezes, antes da experiência de está-
gio supervisionado.
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 O interesse na sala de aula e no dia a dia da escola é percebido e 
narrado pelos bolsistas licenciandos do Pibid Química, de modo que ex-
pressam a motivação pelo exercício da docência e perguntas que lhes 
surgem	sobre	a	futura	profissão.	Destacam-se	duas	respostas	em	relação	
ao contato do licenciando no ambiente escolar, a partir da motivação pela 
participação no projeto: “O contato com as escolas, inserção antecipada 
e ativa do aluno da graduação na rede de ensino básico” (Licenciando 
CH). “A aproximação do aluno e das atividades na escola” (Licenciando 
AR).
 É na vivência da escola, na aproximação dos alunos, nas ações e 
iniciativas	que	podem	ser	tomadas,	a	fim	de	melhorar	sua	aprendizagem,	
que	os	licenciandos	buscam	fazer	parte	desse	grupo	que,	entre	outros	fins,	
almeja o progresso da educação básica.
 As experiências de sala de aula mostram a realidade que o aluno 
vive na escola, e, portanto, a realidade que o professor encontra quando 
em exercício da docência. Dessa forma, é relevante um espaço de forma-
ção que promova a aproximação dessas instituições e a parceria entre elas 
para que o licenciando perceba a importância de ambas na sua formação.

Conhecer melhor o trabalho de um professor, poder ter contato desde o início 
de minha formação com a escola, perdendo certos medos e receios (Licenciando 
CR).

A possibilidade de formação integrada entre professores da escola, da universi-
dade e licenciandos integrando todas as licenciaturas (Licenciando SM).

 A importância da formação integrada da escola e da universidade 
colocada como uma das razões que motivam a participação no Pibid for-
talece o processo do ser professor, chamado de formação acadêmico-pro-
fissional	por	Diniz-Pereira	 (2008).	A	participação	em	um	programa	de	
formação de professores promove a visão da realidade escolar e o desen-
volvimento	de	projetos	inovadores	que	beneficiem	os	alunos	da	educação	
básica, fortalecendo o processo docente. Nesse processo, o Pibid promo-
ve essa participação e imersão antes mesmo dos estágios supervisionados 
dos cursos de licenciatura.
 O Pibid permite, de fato, o espaço para o desenvolvimento de planos 
de aula e atividades coerentes com o contexto da escola, a elaboração 
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e o estudo de diferentes ferramentas e materiais didático-pedagógicos, 
procura conhecer o projeto político pedagógico das escolas e em que este 
influencia	a	escola	como	um	todo.	
 Nesse sentido, o projeto fortalece o processo de constituição docen-
te, à medida que há um vínculo com a escola, com os alunos e com os 
professores,	sendo	as	experiências	vivenciadas	na	sala	de	aula	reflexões	a	
respeito do exercício de professor:

Cursar licenciatura e futuramente ser um professor é uma tarefa árdua e por isso 
devemos sempre estar o mais preparado possível. Como os estágios no curso de 
Química acontecem no meio do curso, sinto que precisava estar preparada para 
enfrentar	essa	profissão	docente	o	quanto	antes.	Frente	a	isso,	surgiu	à	possibili-
dade de ingressar no PIBID e ter contato mais direto com a sala de aula e o espaço 
escolar, sendo assim achei uma ótima oportunidade para meu aprendizado indivi-
dual e até mesmo coletivo (Licenciando MN).

 Os fragmentos acima remetem à importância do Pibid para fortale-
cer a decisão pela docência, como também para a constituição da identi-
dade	profissional,	assim	como	destacam	Nietzelet	al.	(2013,	p.	100),	que	
fortalecem a ideia da decisão da experiência na sala de aula como decisão 
pela licenciatura.

[...] podemos pensar o quanto as experiências vividas na vida escolar e os pro-
fessores	formadores	 influenciam	nas	escolhas	dos	professores.	Focando	mais	a	
formação inicial, podemos pensar que, para além da teoria necessária, a prática 
associada a uma experiência consolidada poderá trazer uma formação mais sólida 
e inovadora.

 Desta forma, a escola e a universidade são os espaços mais impor-
tantes que promovem essa inserção e permitem as experiências de sala 
de aula e a vivência com os alunos. Como sugere Diniz-Pereira (2008), 
a	formação	acadêmico-profissional	deve	permitir	a	relação	e	a	parceria	
entre a Universidade e a Escola, de modo que ambas possuam responsa-
bilidade no processo de formação.
 O projeto então possibilita, entre as Rodas de Formação e partilhas 
de saberes, pensar na formação levando em consideração as experiências 
vivenciadas desde as primeiras situações com a escola. O licenciando se 
constitui professor não apenas pela formação inicial, na graduação, mas é 
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influenciado	pelas	situações	vivenciadas	no	espaço	da	escola,	constituin-
do-se	como	formação	acadêmico-profissional.
 Nesse caso, não bastam um espaço e programa de “formação ini-
cial”, como também projetos e ações compartilhadas em conjunto. O pro-
jeto	 deve	possibilitar	 ao	 licenciando	 a	 reflexão	de	 que	o	 professor	 e	 a	
escola são tão formadores quanto a instituição de ensino superior, que 
dá	o	suporte	para	o	ensino	específico	da	formação.	Para	a	escola	e	para	a	
universidade,	o	projeto	fomenta	a	melhoria	dos	profissionais	formados	e	
a melhoria da educação.
 Além disso, a imersão no ambiente escolar é uma das principais 
razões	para	que	o	bolsista	reflita	sobre	a	escolha	da	licenciatura.	Muitos	
licenciandos acreditam que é no exercício da docência, na prática da sala 
de aula, que a decisão pela formação docente se dá como sucesso ou in-
sucesso: 
 

A principal razão foi que eu tinha dúvidas sobre ser professor e então entrei pro 
PIBID, o que me ajudou muito na decisão (Licenciando LD).

Motivação pela docência, onde o PIBID possibilita estarmos na escola, com nos-
sos alunos antes da nossa graduação (Licenciando DC).

	 Sendo	a	escola	o	espaço	profissional	dos	licenciandos,	a	reflexão	so-
bre a escolha pela licenciatura envolve a atuação e o desenvolvimento do 
exercício	da	profissão	e,	por	esse	motivo,	a	decisão	pela	docência	passa	
interligada à sala de aula.
 As práticas e os estágios realizados no currículo da formação inicial 
possibilitam que o licenciando tenha argumentos e experiências acerca 
da	realidade	da	sala	de	aula	e	da	escola;	por	 isso,	permitem	a	reflexão	
sobre	o	sucesso	ou	insucesso	profissional.	Porém,	sabe-se	que	somente	as	
práticas vivenciadas na sala de aula durante o período de estágio não são 
garantias de que a escolha pela docência seja “decisiva”.
 A aproximação dos licenciandos com os alunos da educação básica, 
pelo Pibid, não se dá de forma instantânea e permite que o bolsista se vin-
cule ao ambiente escolar por um tempo maior, além de uma menor res-
ponsabilidade sobre a turma, como quando nos estágios (pois não assume 
a turma como professor). Nesse sentido, o projeto permite a atuação do 
bolsista antes do período de estágio (no caso do curso de Química, o está-
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gio é iniciado no 4º semestre), o que se considera importante no processo 
de formação, conforme o fragmento retirado abaixo:

Pela possibilidade de estar em contato com a escola e sala de aula antes do está-
gio e pela oportunidade de novos conhecimentos que considero de suma impor-
tância para minha docência (Licenciando JO).

 Assim, acredita-se que uma política pública educacional que viabi-
liza a experiência na rede de educação básica, desde o início do curso, 
favorece	a	reflexão	e	compreensão	sobre	a	prática	docente	e	sobre	seus	
próprios anseios e desejos do ser professor, bem como de sua escolha 
profissional.

O PIbId COmO EsPAÇO dE PARTILHA dE EXPERIêNCIA 
E APOsTA NO dIÁLOgO

 A outra categoria emergente se baseia na partilha de experiências 
que acontece entre os envolvidos no projeto e que simboliza a busca em 
atingir os objetivos que são propostos, as experiências e vínculos sociais 
e	profissionais	que	são	criadas	durante	o	processo	acadêmico-profissio-
nal.
 Os espaços que possibilitam a formação nas escolas e nas universi-
dades, e que mantêm professores em exercício e em formação inicial em 
processo, promovem a partilha de saberes do ser professor (DORNELES, 
2011), destacando a importância de compartilhar experiências nas Rodas 
de Formação e no diálogo, propostos pelo projeto (SOUZA, 2011).
 O projeto do Pibid na FURG se constitui em um espaço dialógico, 
em que as rodas de formação possibilitam essa partilha de saberes, de tro-
ca de experiências entre os licenciandos, entre o professor em exercício e 
o professor supervisor. Os encontros presenciais são articulados, para que 
se	reflita	sobre	as	práticas	pedagógicas,	se	desenvolvam	ações	voltadas	à	
escola e aos alunos, se partilhem saberes que constituem cada professor.
 Assim, destaca-se essa categoria como sendo relevante no sentido 
de que as ações pretendidas do Pibid Química perpassam discussões e 
debates que possibilitam o desenvolvimento de proposta para a sala de 
aula e para a escola.
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 Nesse sentido, os fragmentos demonstram a razão que motivou a 
participação	no	Pibid,	levando	em	consideração	esse	espaço	para	refletir	
sobre o ser professor:

Possibilidade de diálogos e partilhas e também melhorar e atualizar minha prá-
tica docente (Licenciando TB).

Pela necessidade do professor estar em constante formação continuada, pelo PI-
BID se constituir em um espaço de diálogo, de reflexão, de ações que nos levam 
a repensar nossa prática quanto professor de Química (Professor EB).

 Esse diálogo, então, se torna necessário na relação entre o licencian-
do e o professor, possibilitando a melhor aprendizagem dos alunos. É no 
coletivo do planejamento e na inquietação pela melhoria da educação 
que se desenvolvem os conhecimentos e as metodologias que permitem o 
processo de aprendizagem dos alunos na escola. Dorneles (2011) reforça 
a importância do Pibid como processo de formação que desenvolve e pla-
neja no coletivo, em que o professor do ensino básico se sinta formador 
como da universidade e pertencente à Roda.
 As aprendizagens que os licenciandos e os professores constroem 
durante	processos	de	formação	devem	contribuir	para	a	atuação	profissio-
nal e para o aproveitamento do aluno na sala de aula.
 O trabalho, quando em coletivo, mostra ao aluno que o professor 
procura pensar sobre sua prática e visa à aprendizagem dos discentes, ao 
mesmo tempo em que proporciona ao licenciando um espaço de expe-
riência e prática, favorecendo o processo de troca, assim como sugere o 
fragmento:

Pela oportunidade de compartilhar experiências, auxiliar na formação de futu-
ros professores e aprender e continuar aprendendo com os colegas, professores e 
alunos do curso de licenciatura (Professor RN).

 Dessa forma, essa categoria vem a contribuir em relação à anterior, 
no sentido de que a parceria da Universidade com a Escola no proces-
so	acadêmico-profissional	do	licenciando	também	deve	favorecer	a	troca	
de experiências e vivências na realidade escolar, como destaca Dorneles 
(2011, p. 62), na iniciativa de cursos de formação, promover esse espaço 
para	além	da	graduação	e	intensificar	tal	parceria:
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A iniciativa dos cursos de formação, de promover tal parceria no começo da gra-
duação, já é um começo, mas é necessária a articulação com os processos de 
formação, com as Rodas de Formação, com as Rodas de Conversas sobre a sala 
de aula, nas quais o professor do ensino básico, os licenciandos e o professor da 
universidade bordam suas aprendizagens e partilham os saberes de ser professor.

 A partilha de vivências nas reuniões do Pibid é favorecida nas histó-
rias contadas e escritas narrativas dos quais se apropriam os “pibidianos” 
da	Química,	espaço	em	que	se	propiciam	o	diálogo	e	a	reflexão	sobre	a	
prática. Souza (2013, p. 236) aponta a importância da partilha em Roda, 
em que “[...] a oralidade e o respeito ao que o outro diz constituem o es-
paço dialógico construído por um professor em sua sala de aula, então a 
aposta é que esse professor, ao narrar sua experiência na roda, partilhan-
do-a,	a	ressignifica	para	si”.
 Desse modo, a partilha sobre experiências de sala de aula e de escola 
entre	os	professores	e	licenciandos	traz	sentidos	e	significados	para	quem	
conta	e	para	quem	compreende,	refletindo	sobre	sua	própria	ação	e	sobre	
as	práticas	dos	colegas,	como	Neitzelet	al.	(2013,	p.	120)	afirmam	sobre	
o projeto do Pibid,

[...]	há	o	incentivo	ao	desenvolvimento	profissional	dos	professores	da	rede	públi-
ca e a interação entre os saberes da experiência e os do campo acadêmico. Essa di-
nâmica produz uma forma inovadora de produção do conhecimento pedagógico.

 A relação entre o licenciando, o professor da educação básica e o 
professor universitário inserido na formação de professores deve se dar 
num processo dialógico e na reciprocidade de ações que buscam atingir 
os objetivos do projeto e produzem, então, possibilidades de sala de aula.
Nesse sentido, o processo de formação abrange desde a escola até a uni-
versidade, e o Pibid propicia essa partilha de experiências entre os profes-
sores, como destacam Neitzelet al. (2013, p. 115):

Ao ser inserido no espaço escolar para compreender seu cotidiano e aprender a 
agir diante das mais diversas situações, o licenciando passa a ter uma formação 
mais sólida, uma vez que se torna mais evidente a correlação entre prática e teo-
ria. O programa possibilita ao professor da rede pública ser um coformador dos 
licenciandos, participar de atividades de formação e desenvolver projetos inova-
dores na escola alterando sua rotina. Por outro lado, os professores universitários 
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passam	a	participar	também	da	rotina	da	Educação	Básica,	qualificando,	assim,	as	
atividades curriculares desenvolvidas na universidade.

	 O	projeto	proporciona,	portanto,	esse	espaço	de	partilha	e	reflexões	
acerca dessa política pública educacional, que vincula diretamente a uni-
versidade com a escola e mostra cada vez mais os efeitos que o projeto 
proporciona aos licenciandos, professores e alunos das escolas. É no es-
paço de diálogo, na partilha de experiências e nas vivências de sala de 
aula	que	os	“pibidianos”	constroem	suas	reflexões	sobre	a	realização	pro-
fissional	e	sobre	o	ser	professor.

CONsIdERAÇõEs FINAIs

 A imersão na realidade escolar é um dos principais meios de estar em 
contato	com	a	sala	de	aula	e	com	a	escola,	e	sendo	esse	a	finalidade	dos	
licenciandos, consegue permitir o vínculo da Universidade e Escola com 
ambos os formadores. Assim, além das disciplinas pedagógicas do curso 
de licenciatura e os estágios desenvolvidos no currículo desta, a imersão 
no projeto possibilita que o licenciando tenha argumentos e experiências 
acerca da realidade da sala de aula e da escola e, por isso, motivos para a 
reflexão	sobre	o	sucesso	ou	insucesso	profissional.	
	 A	pesquisa	possibilitou	refletir	sobre	as	práticas	que	são	desenvolvi-
das nas salas de aula e como nos tornamos professores à medida que são 
construídos vínculos com a escola e os alunos, além do desenvolvimento 
e planejamentos de aulas. O vínculo com a escola e as experiências que 
vivenciei	no	projeto	me	fazem	refletir	sobre	sua	importância	na	formação	
dos licenciandos e na formação continuada dos professores em exercício, 
que atinge também os alunos da educação básica. 
	 Desse	modo,	 acredita-se	 que	 as	 reflexões	 construídas	mostram	 as	
contribuições da relação Universidade e Escola e como a política pública 
educacional do Pibid enriquece o processo de formação de professores, 
favorecendo a compreensão sobre a sua prática e sobre seus próprios an-
seios e desejos do ser professor. Além disso, promove a valorização do 
exercício do professor, tanto pela sociedade quanto pelos alunos, que bus-
cam	a	melhoria	da	educação	básica	e	o	reconhecimento	profissional.
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