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PIBID e Programa de Ensino Integral:
caminhos possíveis para mudanças de paradigmas no processo ensinoaprendizagem
Nilsen Agatha Cardoso de Almeida
Denise Lemos Gomes
Introdução
Debates e reflexões importantes em relação ao atual modelo de escola, a
redefinição do seu papel na vida do aluno e da sociedade, a formação e a valorização do
trabalho docente, assim como a necessidade de mudanças de paradigmas no processo
ensino-aprendizagem vem
amplamente sendo difundidos. Afinal, numa sociedade mutante, é impensável
que práticas tradicionais e cristalizadas baseadas num modelo tradicional de ensino
continuem existindo, pois não reconhecem a singularidade, os interesses e as
necessidades dos alunos; configurando-se como práticas descontextualizadas, as quais os
alunos não visualizam sentido algum, constituídas por atividades de repetições, regras e
memorização.
Segundo Rankel e Stahlschmidt (2009), o trabalho docente deve promover
atividades concatenadas com a realidade dos alunos, sendo que os mesmos devem ser
concebidos como sujeito histórico, social e político, valorizados e respeitados em sua
individualidade. Essa concepção dialoga com as postulações de Freire (2002), sobre o
educador valorizar os saberes e a leitura de mundo dos educandos, ao mesmo tempo que
deve promover o desenvolvimento da criticidade e da autonomia nos mesmos.
De acordo com Beckmann e Tembil (2014), atualmente, busca-se um perfil de
professor condizente com as transformações da realidade social. Ou seja, um profissional
engajado em assumir compromisso político, social e com competência técnica para
atender às necessidades da formação de cidadãos; que seja capaz, ainda, de promover
uma aprendizagem significativa, despertando nos alunos o interesse pela aprendizagem.
O mundo contemporâneo anseia e necessita a atuação de professores que se
preocupem com as questões filosóficas propostas por Costa (2000) relacionadas às ideias
de protagonismo: “Que tipo de ser humano se pretende formar? Que sociedade
queremos construir?”
Atualmente, o discurso oficial das ações governamentais indica que uma das
metas mais importantes a ser alcançada pela educação pública é a melhoria da qualidade
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do ensino. Busca-se, portanto, a oferta de uma aprendizagem significativa e de práticas
pedagógicas inovadoras e emancipatórias que oportunizem aos alunos atuações
protagonistas. A ideia é que tais práticas estejam inseridas num contexto educacional
democrático, no qual os profissionais da área da Educação tenham a oportunidade de
desenvolver um trabalho embasado na perspectiva da prática reflexiva e sintam-se mais
valorizados e assistidos em suas necessidades e desafios.
Ressalta-se, ainda, a importância dessa perspectiva de trabalho permear e
embasar, também, os processos formativos de docentes, diminuindo a dicotomia
existente entre a teoria e a prática, ainda tão presente no currículo das licenciaturas.
Sobre essa questão, Rankel e Stahlschmidt (2009) afirmam que são necessárias mudanças
nos cursos de formação de professores de forma que ocorra a “integração permanente e
contínua entre teoria e prática desde o início da graduação” (RANKEL e STAHLSCHMIDT,
2009, p. 48). Os autores ressaltam, ainda, o quanto essa ação resultará numa melhor
preparação na formação docente, repercutindo, posteriormente, em melhorias
significativas no padrão de qualidade do ensino das escolas de Educação Básica.
O presente artigo aborda e discute o trabalho desenvolvido pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e pelo Programa de Ensino Integral
da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), assim como apresenta
reflexões sobre a relação que ambos programas mantém com a promoção de mudanças
de paradigmas no processo ensino-aprendizagem; tendo-se como objetivo geral:
conhecer a proposta e a política educacional do PIBID e do Programa de Ensino Integral
da SEE-SP e como objetivo específico: refletir acerca das ações do PIBID e do Programa
de Ensino Integral e a promoção de mudanças de paradigmas no processo ensinoaprendizagem deflagrada por tais ações.
O estudo partiu dos seguintes questionamentos: Qual a proposta do PIBID e qual
política educacional a envolve?; Qual é a proposta do Programa de Ensino Integral da SEESP e qual política educacional a envolve?; Quais ações do PIBID nas escolas do Programa
de Ensino Integral que podem favorecer mudança de paradigma no processo ensino
aprendizagem?
Este artigo tem uma abordagem qualitativa e contempla estudo bibliográfico e
entrevista. Utilizou-se a aplicação de um questionário como instrumento de coleta de
dados para a realização da entrevista. O sujeito da pesquisa foi uma coordenadora de área
do PIBID que desenvolve trabalhos em escola pertencente ao Programa de Ensino
Integral.

12

A relevância desse artigo encontra-se na proposta de compartilhar e promover
reflexões e discussões acerca da necessidade da ocorrência de mudanças de paradigmas
no processo ensino-aprendizagem para que a escola cumpra com o seu papel social e faça
sentido na vida dos alunos; bem como, apresentar reflexões sobre a promoção de
mudanças de paradigmas na atuação e na própria formação docente.
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é promovido
pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com
instituições de nível superior (IES) e escolas de educação básica da rede pública. A CAPES
financia o programa e oferece bolsas aos participantes: alunos de licenciatura de cursos
presenciais, supervisores (docentes das escolas públicas) e coordenadores de área
(docentes das licenciaturas).
De acordo com CAPES (2015), o PIBID é regulamentado pelo Decreto 7.219/2010,
consolidando-o como política pública educacional direcionada à valorização do magistério
e ao aperfeiçoamento da formação inicial de professores da educação básica.
Segundo BRASIL (2015), as ações caminham no sentido da promoção da melhoria
de qualidade da educação nas escolas públicas nas quais o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, de 4,4.
De acordo com Beckmann e Tembil (2014) a parceria entre as licenciaturas e o
PIBID, possibilitam aos licenciandos vivenciar a concreticidade da sala de aula das escolas
públicas, articular teoria-prática, conhecer e compreender as dificuldades dos alunos,
trocar experiências com os supervisores e coordenadores de área, refletir sobre práticas
pedagógicas, planejar ações e realizar intervenções (atuar, como docente sob supervisão
do professor) e contribuir com o processo ensino-aprendizagem dos alunos.
Essa afirmação dialoga com considerações de Felício (2014), que enfatiza que
através da docência compartilhada, os licenciandos aprendem com as experiências dos
professores titulares da sala de aula que atuam como coformadores, ao mesmo tempo
em que utilizam os conhecimentos acadêmicos para colaborar com o processo de ensinoaprendizagem dos alunos. Sendo que esse processo promove também mudanças
significativas nas intervenções didáticas dos próprios professores. De acordo com a
autora, os professores sentem-se mais estimulados a realizar melhor a preparação de suas
aulas, passando a utilizar “diferentes estratégias metodológicas de ensino que
contribuem para a melhoria da aprendizagem dos alunos, onde o planejamento e o
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desenvolvimento das aulas sejam diferentes daquelas do modelo tradicional.” (FELÍCIO,
2014. p. 429).
Diante dessa constatação, é possível refletir que o PIBID ao mesmo tempo que
provoca mudanças de paradigmas, promove melhorias no padrão de qualidade do
processo ensino-aprendizagem dos alunos.
Beckmann e Tembil (2014), também ressaltam que as ações do PIBID promovem
mudanças de paradigmas no processo ensino-aprendizagem, consolidando a relevância
da atuação dos licenciandos, uma vez que os mesmos oferecem intervenção pedagógica
individualizada aos alunos que apresentam dificuldades. Essa estratégia vai na contramão
do que antigos métodos de ensino praticavam, pois segundo Rankel e Stahlschmidt
(2009), tais métodos desconsideravam a individualidade e necessidades dos alunos,
entendendo que os mesmos aprendiam e se comportavam da mesma forma. Além disso,
prima-se pela promoção de uma aprendizagem significativa baseada nos interesses,
saberes e realidade dos alunos: “Os alunos devem aprender por interesse e curiosidade,
e não por pressão externa. [...] a proposta de conteúdo de ensino e o incentivo a cada
aluno para navegar pelas relações que estabelece entre os conteúdos da aprendizagem,
a própria cultura e a vida pessoal.” (BECKMANN e TEMBIL, 2014, p. 201).
Felício (2014), apoiando-se nos estudos de Zeichner (2010), compreende o PIBID
como “terceiro espaço” de formação inicial de professores, por ser um espaço onde
ocorre a aproximação da teoria-prática, saber-fazer e universidade-escola, concebendo-o
como espaço tempo e coformador na formação docente. Embasando-se nas
contribuições de Gomes e Felício (2012), entende, ainda, que tal programa promove a
construção de uma nova identidade docente através da relação estabelecida na docência
compartilhada, por meio da qual os atores envolvidos cooperam-se mutuamente,
culminando em novas posturas e práticas de ensino.
Na experiência da UNIFAL-MG, o elemento fundamental para que o PIBID seja
considerado esse “terceiro espaço” de formação é o exercício da docência
compartilhada. Por intermédio dela, professores e licenciandos podem fazer
da aprendizagem da docência uma ação coletiva que favorece o
redirecionamento do foco do ensino para práticas mais emancipatórias, que
se contraponham à caracterização do professor como um mestre do saber e
que o compreendam com um gestor e organizador do processo de
aprendizagem (GOMES; FELÍCIO, 2012) (FELÍCIO, 2014, p. 423).

É possível inferir que as novas práticas e posturas consideradas por Felício como
mais emancipatórias dialogam com os pressupostos e ideais de Freire (2002), retratados
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através de suas críticas direcionadas à prática do “ensino bancário”, ressaltando a
importância do educador contemplar e valorizar os saberes e a leitura de mundo dos
alunos.
De acordo com CAPES (2015), tanto os estudos de Nóvoa (2009) quanto de Neves
(2012) sobre formação e desenvolvimento profissional de professores, norteiam e
edificam os princípios pedagógicos do PIBID, sendo que o programa estimula a
participação democrática dos envolvidos e propõe a (re) construção de uma nova cultura
educacional. No processo há espaço para que a visão de mundo e as diferentes
concepções sobre docência possam ser ressignificadas através das experiências e
socialização de saberes, incentivando nos participantes o protagonismo e o
desenvolvimento da criticidade sobre a visão que possuem sobre educação, docência,
métodos e teorias pedagógicas, necessidades dos alunos, etc. Sendo assim, o trabalho
promove a quebra de paradigmas dos próprios formadores (professores da educação
básica e das IES) através do processo analítico, reflexivo e proativo (ação-reflexão-ação).
De acordo com Felício (2014), apoiando-se em Freire (1998), a experiência com
o PIBID proporciona ao licenciando um constante reavaliar sobre o real sentido do
processo ensino-aprendizagem e sobre a identidade docente, culminando no
desvencilhamento de antigas práticas pedagógicas que reduziam o professor a um mero
transmissor de conteúdos.
O último sentido atribuído pelos licenciandos configura o PIBID como espaço
vivencial em que se consideram novas e múltiplas possibilidades de atuação
com base em diversificadas estratégias pedagógicas em sala de aula. Acentuase, assim, o desenvolvimento da compreensão crítica que aponta a valorização
e o resgate do professor como agente de transformação e construção das
alternativas pedagógicas para o sucesso escolar dos educandos. A atribuição
desse sentido pelos licenciandos sobre a experiência da docência evidencia
que, ao analisarem as estratégias pedagógicas utilizadas, ultrapassam a
dimensão técnica, muitas vezes fundamentadas nas repetições, reforçando a
compreensão de que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua própria produção ou construção” (FREIRE, 1998, p.
52). (FELÍCIO, 2014, p. 426-427).

A consideração de Felício provoca uma importante reflexão que deve pautar o
trabalho docente: além de preocupar-se somente com o que ensinar, deve atentar-se com
o “como” ensinar, criando possibilidades para o desenvolvimento da autonomia dos
alunos. Essa posição dialoga com as orientações do PCN sobre a relação estabelecida
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entre a didática do professor e a qualidade da aprendizagem: “Quando se pretende que
o aluno construa conhecimento, a questão não é apenas qual informação deve ser
oferecida, mas, principalmente, que tipo de tratamento deve ser dado à informação que
se oferece.” (BRASIL, 1997, p. 38).
Beckmann e Tembil (2014), consideram que a parceria entre as universidades e o
PIBID proporciona aos licenciandos uma formação inicial consistente para a atuação na
educação básica, pelo fato de “(..) já que se constitui como espaço de contextualização
dos estudos e discussões sobre ensino e aprendizagem. ” (BECKMANN e TEMBIL, 2014,
p. 107). Ao mesmo tempo, que fortalece a identidade das licenciaturas, intensificam-se
os diálogos com os diferentes níveis de ensino, uma vez, que ocorrem trocas de
experiências entre os atores envolvidos, estimulando-os a assumir compromisso com
reflexões e ações sobre o fazer pedagógico, com a busca de novas práticas educativas
para a construção de um processo significativo de ensino-aprendizagem ofertado aos
alunos, resultando, também, no fomento à pesquisa e à conscientização sobre a
importância da formação continuada.
Ao assumir como prerrogativas a flexibilização curricular, novas metodologias
de ensino focadas numa significativa aprendizagem, na experimentação, na
vivência da interdisciplinaridade e em uma postura permeada pela crítica e
reflexão, o PIBID tem possibilitado, aos licenciandos, uma formação inicial de
maior qualidade por conta de sua inserção no universo do ambiente escolar.
(BECKMANN e TEMBIL, 2014, p. 5).

Conclui-se, portanto, que o trabalho desenvolvido pelo programa PIBID coloca em
“crise” os modos de pensar, agir e reagir à formação, atuação e no que tange à pesquisa,
busca e construção do conhecimento na área educacional, uma vez que encontra-se em
CAPES (2015):
Esse movimento é intencional no Pibid e provoca, além da formação inicial do
licenciando, a formação continuada dos docentes da educação básica e das
IES. Novas formas de “olhar” a escola, de interagir com o campo da atuação
docente e de valorizar o inovador em educação - mesmo que esse inovador
seja o aprimoramento de abordagens e propostas já defendidas em outras
épocas – têm pautado o programa. Defende-se uma ação que modifique os
saberes, inove as práticas didático-pedagógicas e que problematize a
formação na e para escola, na busca de elementos teóricos objetivos,
propositivos e transformadores da realidade educacional brasileira. A cultura
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escolar, neste sentido, poderá ser modificada a partir dos próprios sujeitos que
comungam, reproduzem e (de)formam essa cultura. (CAPES, 2015, p. 66-67).

Programa de Ensino Integral da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP)
Conforme apontado no início desse artigo, é inquestionável a influência exercida
pelas transformações sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e culturais sobre a
escola. Pode-se considerar que toda essa complexidade atravessa os muros escolares
colocando em xeque antigos padrões e posturas tradicionalistas de ensino, as quais
elegiam o professor como sendo o “mestre” e o único detentor do conhecimento, em que
o aluno assumia uma posição passiva no processo ensino-aprendizagem. São posturas
rígidas que não proporcionam nem espaço e nem tempo para os discentes expressarem
a sua individualidade, os seus desejos e os seus saberes. Tais posturas e procedimentos
antiquados, caracterizados por Freire (2002) como “ensino bancário”, não correspondem
às necessidades, às motivações e aos anseios dos estudantes do mundo contemporâneo.
Nesse complexo turbilhão de mudanças, marcado por profundas desigualdades sociais,
faz-se urgente repensar o contexto da instituição escolar, no que tange ao espaço, tempo,
bem como a influência e sentido que a escola exerce na vida dos alunos.
O Programa de Ensino Integral foi implementado pela Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo em 2012 em escolas do Estado de São Paulo, surgindo da necessidade
de se repensar o atual modelo de escola e seu papel na vida e no desenvolvimento do
aluno. Almeja-se proporcionar uma nova dinâmica na escola, visando tanto a oferta de
um ensino com padrão de qualidade, como a valorização do trabalho desenvolvido pela
equipe escolar.
O modelo pedagógico está alicerçado em quatro princípios educativos: a
Educação Interdimensional, a Pedagogia da Presença, os 4 Pilares da Educação para o
século XXI e o Protagonismo Juvenil. A Educação Interdimensional contempla o conceito
de interdimensionalidade desenvolvido por Costa (2008), o qual reconhece as múltiplas
dimensões humanas: racionalidade, corporeidade, sentimentalidade e espiritualidade.
Visa-se assegurar o pleno desenvolvimento do ser humano, o que dialoga com as ideias
de Freire (2002) sobre a necessidade de a formação do educando valorizar as
potencialidades do mesmo, além de contemplar o desenvolvimento da autonomia,
criticidade e ética. Através do vínculo estabelecido entre educador e educando, o aluno
receberá o apoio necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades. De acordo
com Costa (1991), a presença do educador na vida do educando é o alicerce da ação
educativa emancipadora, a qual contribui significativamente para que o aluno se
desenvolva plenamente como pessoa e cidadão.
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Pautando-se nos quatro pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver,
aprender a fazer e aprender a conhecer busca-se ofertar aos discentes oportunidades de
aprendizagens voltadas ao exercício de uma cidadania democrática.
O Protagonismo Juvenil configura-se na premissa mais importante do programa.
O discente terá a oportunidade de desenvolver habilidades e competências para realizar
seu Projeto de Vida, tornando-se protagonista e assumindo cada vez mais
responsabilidade pelo seu sucesso acadêmico, pessoal e profissional.
Segundo a SEE (2015), “o Ensino Integral tem como principal objetivo a formação
de jovens autônomos, competentes e solidários.” (SEE, 2015, p. 15).
Para a implantação da proposta de Ensino Integral são necessárias mudanças de
ordem estrutural, pedagógica e tempo-espacial.
De acordo com a SEE (2015), professores e alunos permanecem na escola em
período integral, possibilitando o aumento do tempo dedicado ao processo ensinoaprendizagem. Nesse sentido, o Programa de Ensino Integral cunha-se na valorização da
atuação da equipe escolar e das necessidades dos alunos. Os professores atuam em
regime de dedicação exclusiva, recebendo gratificação de 75% em seu salário. Assim,
dispõem de mais tempo para participarem do planejamento e implementação das ações,
através de um trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe escolar, onde
propõe-se o desenvolvimento de atividades pedagógicas contextualizadas e significativas
por meio das quais os diversos componentes curriculares são trabalhados de forma
interdisciplinar. Implementando-se, também, a construção de um currículo integralizado
e diversificado, com matriz curricular flexível, em que as aulas e atividades se
desenvolverão em todos os tempos e espaços da escola.
Sobre essa questão de o docente ter maior disponibilidade de tempo dedicada ao
exercício da profissão associada a um aumento de valor em sua remuneração salarial,
Rankel e Stahlschmidt (2009) pontuam que tais condições podem contribuir para o
fortalecimento do sentimento de valorização da carreira docente e, por consequência,
resultados positivos poderão ser gerados na qualidade do ensino ofertado.
O programa também possui um desenho curricular diferenciado, em que os
alunos têm atividades do currículo básico tradicional aliadas às atividades
complementares, tais como: as Disciplinas Eletivas, os Clubes Juvenis, as Orientações de
Estudos, a Culminância, o Acolhimento, o Projeto de Vida e o Protagonismo Juvenil, que
contribuem para torná-los cada vez mais autônomos e seguros. Como estratégia para um
salto na qualidade do ensino, adota-se o modelo de avaliação sistemática e processual,
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sendo aplicada a proposta de nivelamento, através da qual o estudante adquire
conhecimentos necessários para dar prosseguimento nos estudos.
A qualidade do trabalho também se deve à atuação de uma gestão democrática
pautada nos princípios da corresponsabilidade. O trabalho é envolvido pelo espírito de
equipe e colaboração, fortalecendo o sentimento de pertencimento do grupo.
Contempla-se, também, incentivo para que os educadores participem de formação
continuada. Essa ação dialoga com o trabalho do PIBID que através da valorização do
trabalho docente, os profissionais sentem-se mais motivados com a própria carreira,
desenvolvendo a conscientização sobre a importância do comprometimento com o
aperfeiçoamento e atualização profissional; o que vai ao encontro das aspirações de
Rankel e Stahlschmidt (2009), que consideram essencial o professorado comprometer-se
em trabalhar com profissionalismo e ética.
De acordo com a SEE (2015), espera-se que através desse trabalho sério e sólido,
ocorram melhorias substanciais tanto no contexto educacional quanto na vida dos atores
envolvidos: que sejam alcançados resultados positivos nas avaliações externas, nas
internas e nas taxas de rendimento das escolas; ocorra o aumento do índice de
permanência nas escolas; fortaleça-se o sentimento de cooperação e responsabilidade
entre os atores do cenário educacional e que os alunos alcancem sucesso na elaboração
e realização de seus projetos de vida e profissionais, sem deixar de destacar que podem
ser caminhos possíveis para mudanças de paradigmas no processo-ensino aprendizagem.
Entrevista com Coordenador de área do PIBID
Para que se tenha um conhecimento mais abrangente sobre os trabalhos
desenvolvidos pelo PIBID em escolas do Programa de Ensino Integral, assim como os
impactos gerados na área educacional, realizou-se uma entrevista com uma
coordenadora de área do PIBID. A profissional entrevistada possui 23 anos de experiência
na área docente, sendo 15 anos no ensino superior, contemplando, ainda, 3 anos de
experiência de trabalho desenvolvido como coordenadora do PIBID Língua Inglesa em
escola pública integrante do Programa de Ensino Integral da SEE-SP.
O formulário-guia da entrevista continha 11 perguntas. No entanto, o presente
artigo centrar-se-á na análise e discussão de questões específicas referentes à atuação e
à formação inicial dos licenciandos e de questões que promovem o repensar de mudanças
de paradigmas no processo ensino-aprendizagem.
Investigou-se a opinião da coordenadora referente à contribuição do PIBID para
a formação e atuação de professores no país, obtendo-se a seguinte resposta:
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Coordenadora: Contribui bastante. Porque permite o diálogo teoria e prática
tão importante na formação docente; além disso, possibilita ao aluno em
formação vivenciar a sala de aula contextualizados em docência inicial; por
último, por ser um programa de incentivo à docência que assegura ao bolsista
a orientação do coordenador de área em conjunto ao professor supervisor na
escola pública, o que legitima um melhor desenvolvimento de sua experiência
enquanto bolsista.

A fala da coordenadora dialoga com a posição de Beckmann e Tembil (2014), uma
vez que tais autoras ressaltam vários benefícios decorridos da parceria estabelecida entre
as licenciaturas e o PIBID, dentre eles: proporcionar aos pibidianos a vivência da
concreticidade da sala de aula das escolas públicas, a articulação entre teoria e prática e
a troca de experiências com os supervisores e coordenadores de área. Encontramos,
ainda, consonância entre a opinião da profissional entrevistada e a visão de Felício (2014)
no que relaciona-se ao crescimento e ampliação de olhar e da experiência do licenciando
quanto às práticas pedagógicas, pois a autora, em questão, compreende o PIBID como um
espaço coformador na formação inicial docente, permitindo a aproximação da teoriaprática, saber-fazer e universidade-escola.
O relato da coordenadora quanto ao fato do PIBID promover um salto qualitativo
no processo de formação docente do licenciando, encontra correspondência, ainda, em
Beckmann e Tembil (2014), pois tais autoras consideram que as experiências concretas e
contextualizadas de estudos e discussões sobre ensino e aprendizagem, proporcionam
aos pibidianos uma formação inicial mais sólida capaz de melhor prepará-los para a
atuação na educação básica. Sendo pertinente também fazer-se a correlação desse
depoimento com os posicionamentos de Nóbrega e Gomes (2015), pois tais autoras
consideram de grande relevância os licenciandos vivenciarem, ainda na graduação, o chão
da escola, principalmente, se a instituição escolar estiver concatenada com propostas
educativas inovadoras que caminham no sentido da mudança de paradigmas no processo
ensino-aprendizagem; as quais são encontradas em escolas pertencentes ao modelo de
ensino integral. Essas experiências, segundo as autoras, representam um enfrentamento
à resistência desencadeada pelas práticas baseadas num modelo tradicional de ensino.
Foi feito este questionamento: “Você nota diferenças na formação acadêmica
entre alunos participantes do PIBID nas escolas do Programa de Ensino Integral dos alunos
não participantes? Quais?” A declaração foi:
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Coordenadora: Com certeza. Os alunos participantes do Pibid em Programa de
Ensino Integral tornam-se coadjuvantes, se não protagonistas muitas vezes,
nas atuações da escola. Eles são realmente convidados a participar de todas
as atividades na escola: eletivas, culminância entre outras, que potencializam
o engajamento deles na formação docente.

De acordo com a opinião da coordenadora, os pibidianos que atuam em escolas
do Programa de Ensino Integral desfrutam da oportunidade de uma formação mais
qualitativa em relação aos licenciandos que não estão envolvidos com os referidos
programas, justamente, pelo fato dos mesmos atuarem ativamente nas propostas
educativas e não como mero observadores, o que, geralmente acontece em situações de
estágios obrigatórios que fazem parte da grade curricular da graduação. Nos estágios, os
graduandos assumem uma posição passiva frente às diversas situações do contexto
escolar. Assim, de acordo com o relato da coordenadora, podemos verificar que o
trabalho desenvolvido pelo PIBID em escolas do Programa de Ensino Integral
complementa lacunas na formação docente, as quais os cursos de licenciatura através de
experiências de estágios não conseguem suprir. Tais lacunas, são abordadas por Felício
(2014) quando refere-se à problemática das dicotomizações existentes na formação inicial
de professores entre a teoria-prática, saber-fazer e universidade-escola. Podemos, ainda
considerar, tendo como base a entrevista com a coordenadora, que as vivências dos
pibidianos caminham no sentido de suprir essas lacunas e as fragilidades na formação
docente; as quais, de acordo com Beckmann e Tembil (2014), despertavam um
sentimento de insegurança e despreparo por parte dos professores iniciantes pelo fato
de não vivenciarem a correlação teoria-prática durante a graduação.
A fala da entrevistada sobre a participação dinâmica e proativa dos pibidianos,
encontra correspondência em CAPES (2015), pois de acordo com esse referencial teórico,
os princípios pedagógicos do PIBID estimulam a participação dos envolvidos através de
um contexto democrático, incentivando nos mesmos uma atuação protagonista.
Ainda, sobre a opinião da coordenadora, é importante ressaltar a sua visão
referente a correlação entre a atuação protagonista do pibidiano com o seu maior
engajamento com a própria formação docente, onde lê-se: “[...] tornam-se coadjuvantes,
se não protagonistas muitas vezes, nas atuações da escola. Eles são realmente convidados
a participar de todas as atividades na escola: eletivas, culminância entre outras, que
potencializam o engajamento deles na formação docente.”
Encontramos em SEE (2015), que os princípios do Programa de Ensino Integral
contemplam a construção de processos de trabalhos pautados na cooperação e no
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fortalecimento do espírito de equipe, que, uma vez mediados pela atuação de uma gestão
democrática, promovem o despertar de uma maior conscientização, motivação e
comprometimento por parte dos educadores a compartilharem e assumirem
responsabilidades para a tomada de ações e decisões. Portanto, podemos identificar pelo
relato da entrevistada, que o pibidiano encontra-se inserido num contexto que prima pela
valorização da atuação docente, o que, certamente, contribui para o despertar de uma
maior motivação com a profissão e um maior engajamento com a sua própria formação.
O relato da coordenadora também vai ao encontro das observações de Nóbrega
e Gomes (2014), uma vez que tais autoras afirmam que a interação entre os pibidianos e
escola pertencente ao Programa de Ensino Integral promove mudanças significativas no
processo de formação inicial docente, pelo fato dos licenciandos encontrarem espaço
para a elaboração de planejamentos e execução de atividades pedagógicas baseadas
numa perspectiva de aprendizagem construtiva e significativa, além da possibilidade de
serem feitas reflexões sobre teoria-prática, o que culmina em mudanças de paradigmas
no processo ensino-aprendizagem.
A questão: “Quais experiências que você considera exitosas no contexto PIBIDPrograma de Ensino Integral que contribuem para a formação e atuação docente?”, gerou
a resposta:
Coordenadora: Várias são as experiências exitosas, entre algumas: Ao final das
s de ensino-aprendizagem de língua inglesa em pares, tem-se uma brincadeira.
Já conseguimos chegar diversas vezes nessa situação, com: brincar de curling
(esporte de inverno), brincar de viajar de navio, frequentar a biblioteca,
participar de um pen pal (utilizando os netbooks do programa), brincar de
inventor, brincar de servir como garçom, brincar de manifestação e a mais
atual experiência em eletiva: brincar de cinema mudo.

A coordenadora avalia que a parceria PIBID- Programa de Ensino Integral
promove diversas experiências exitosas para a formação e atuação docente, e, podemos
verificar que as experiências mencionadas estão diretamente relacionadas ao ensinar
através da ludicidade. Esta prática pedagógica inovadora vai ao encontro das afirmações
de Beckmann e Tembil (2014), assim como as de Felício (2014), sobre o fato do PIBID
estimular os educadores a construírem novas estratégias metodológicas de ensino e
intervenções didáticas que contribuam para a melhoria da aprendizagem dos alunos,
onde o planejamento e o desenvolvimento das aulas sejam diferentes daquelas do
modelo tradicional; as quais sejam baseadas nos interesses, saberes e realidade dos
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alunos. O que também encontra correspondência em SEE (2015), pois o Programa de
Ensino Integral almeja proporcionar uma nova dinâmica na escola e promover práticas
educativas mais significativas, concatenadas com as necessidades, motivações e anseios
dos alunos do mundo contemporâneo.
Podemos considerar, através do relato da coordenadora, que a oportunidade que
os alunos têm de vivenciarem práticas pedagógicas e educativas mais emancipatórias vai
na contramão do “ensino bancário” tão criticado por Freire (2002), o qual era praticado
pelo método de ensino tradicional, onde predominava a visão do professor como
“mestre” e único detentor do saber, sendo mero transmissor de conteúdos, em que o
aluno assumia uma posição passiva no processo ensino-aprendizagem. Diferentemente,
podemos identificar nas experiências exitosas relatadas pela entrevistada, uma vez que
os alunos têm uma participação ativa e aprendem brincando.
A questão: “Da implantação da parceria entre o PIBID e as escolas do Programa
de Ensino Integral até o presente momento, você notou alguma mudança de paradigma
no processo ensino-aprendizagem? Se a resposta for positiva, cite e comente tais
paradigmas.” gerou a informação:
Coordenadora: Sim, se no início o foco era no caderno do aluno com ênfase
no ensino de gramática, agora o brincar é o ponto inicial das ações nas aulas
de inglês. Do paradigma tradicional de ensino-aprendizagem ao brincar em
perspectiva sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, 1934/ 2008, 2010) Em relação
a perspectiva de linguagem – agora o foco centraliza-se em questões de
gênero invés de foco gramatical [VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente.
São Paulo: Martins Fontes, 1934/2010. VYGOTSKY, L. S. Pensamento e
Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1934/2008].

Sob o ponto de vista da coordenadora, o período que compreende o início da
implantação da parceria entre o PIBID e as escolas do Programa de Ensino Integral até o
presente momento, houve mudança de paradigma no processo ensino-aprendizagem. De
acordo com o seu relato, a quebra de paradigma perpassa pelo desvencilhamento de
antigas práticas pedagógicas baseadas no modelo tradicional de ensino (onde,
geralmente, o ensino apoiava-se somente utilização do material didático e a metodologia
era baseada na transmissão e na memorização de regras de gramática), sendo que as
intervenções didático-metodológicas propostas pela ação do PIBID contemplam a
aprendizagem por meio da ludicidade, como é demonstrado em: “[...]se no início o foco
era no caderno do aluno com ênfase no ensino de gramática, agora o brincar é o ponto
inicial das ações nas aulas de inglês.” De acordo com o relato da profissional entrevistada,
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a aprendizagem envolve as práticas sociais da linguagem e os diferentes gêneros textuais,
o que demonstra que o processo ensino-aprendizagem está concatenado com a realidade
na qual os alunos estão inseridos, sendo evidenciado em: “[...]agora o foco centraliza-se
em questões de gênero ao invés de foco gramatical.”
A percepção relatada pela entrevistada sobre a existência de quebra de
paradigmas no processo ensino-aprendizagem promovido pela parceria do PIBID em
escolas do Programa de Ensino Integral corresponde ao discurso apresentado por
Nóbrega e Gomes (2014), pois as autoras consideram que a parceria entre o PIBID e escola
do Programa de Ensino Integral promove o desenvolvimento e implementação de
atividades pedagógicas mais contextualizadas e emancipatórias, que englobam as
práticas sociais, a realidade e os interesses dos alunos.
É possível também encontrar correspondência entre o relato da coordenadora
com considerações de Hoffart e Vendramini Zanella (2015), pois, segundo as autoras, as
experiências vivenciadas pelos pibidianos em escolas do Programa de Ensino Integral
promovem mudanças de paradigmas no processo ensino-aprendizagem devido ao
desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que aproximam o currículo escolar
ao cotidiano do aluno e às estratégias metodológicas baseadas na aprendizagem lúdica,
associadas à utilização de recursos tecnológicos, à realidade e aos interesses dos alunos.
Pode-se também correlacionar as informações da coordenadora com
constatações feitas por Vendramini Zanella e Carneiro (2015), ao considerarem que a
parceria entre os dois programas configura-se numa oportunidade real de construção de
práticas educativas emancipatórias e significativas, através da qual os educadores
edificam mudanças de paradigmas no processo ensino-aprendizagem por meio de um
trabalho coletivo e da possibilidade concreta de aproximar a teoria com a prática.
Considerações finais
Por meio da análise dos estudos realizados, constata-se que a parceria PIBID Programa de Ensino Integral pode favorecer mudanças de paradigmas tanto no processo
ensino-aprendizagem nas escolas de Educação Básica da rede pública como nos processos
formativos de docentes, pois ambos programas versam para a construção de práticas
pedagógicas mais construtivas, inovadoras e emancipatórias que objetivam a promoção
de educação de qualidade e a oferta de uma aprendizagem significativa, concatenadas
com a realidade e interesses dos alunos, contemplando, ao mesmo tempo, as práticas
sociais e a ludicidade. Sendo que tais práticas educativas concebem o aluno como
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protagonista do processo ensino-aprendizagem, respeitando e valorizando a sua
individualidade, necessidades e a sua leitura de mundo.
O trabalho desenvolvido pelos referidos programas objetiva, ainda, a formação
de alunos autônomos, criativos, críticos e solidários. O que corresponde aos ideais
propostos por Freire (2002), no que tange à responsabilidade do educador em formar
educandos politizados, imbuídos de criticidade, ética e compromisso social.
As ações convergem, também, para a valorização da formação e atuação docente
ao promoverem um contexto de trabalho democrático e cooperativo, permeado por um
processo constante de ação-reflexão-ação (CAPES, 2015), onde estímulos à formação
continuada e ao fomento à pesquisa são intensamente impulsionados.
A parceria caminha, ainda, e é confirmada pela entrevista realizada com a
coordenadora de área do PIBID, no sentido de minimizar fragilidades educacionais
presentes no campo formativo de docentes. Uma vez que, segundo Felício (2014), a
formação inicial de professores no Brasil carrega um legado histórico permeado por
dicotomizações entre teoria-prática, saber-fazer e universidade-escola. Sendo que, de
acordo com Beckmann e Tembil (2014), tais fragilidades geravam frustrações e
inseguranças nos professores em início de carreira devido ao fato de terem tido pouca
oportunidade de articular, de forma efetiva, a teoria com a prática durante a graduação.
Portanto, através das vivências concretas proporcionadas pela imersão nos dois
programas, os licenciandos têm a oportunidade de, ainda, durante a formação,
correlacionar os conhecimentos obtidos no contexto acadêmico à realidade do chão da
escola pública, refletir sobre as reais necessidades dos alunos no processo ensinoaprendizagem e atuar de forma ativa e dinâmica nas atividades do cotidiano escolar.
Sendo que, de acordo com a profissional entrevistada, tal possibilidade desperta no
licenciando uma maior motivação e engajamento com a sua própria formação
profissional.
Este estudo tem a proposta de instigar o olhar para o novo paradigma a partir de
ações exitosas e não tem a pretensão de esgotar o assunto. Espera-se que sirva de
estímulo para que novas pesquisas sejam realizadas, pois acredita-se que o trabalho de
investigação e aprendizado do professor deva ser contínuo, encontrando-se em Freire
(2002) que o educador é responsável por fazer constantemente uma reflexão crítica sobre
sua prática pedagógica quando afirma: “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem
ensino” (FREIRE, 2002, p.27).
Deseja-se que sejam realizadas, permanentemente, reflexões e discussões acerca
da promoção de mudanças de paradigmas no processo ensino-aprendizagem, pois
25

segundo Nóbrega e Gomes (2014), os próprios licenciandos ainda mantém vivas as
práticas tradicionais de ensino.
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A contribuição do PIBID na formação docente dos alunos do curso de
História
Maria Regina Vannucchi Leme
Introdução
O artigo relata a experiência do subprojeto de História vivenciado nas escolas
públicas estaduais e municipais de Sorocaba – SP, desenvolvido pela Universidade de
Sorocaba.
Participaram desse projeto a coordenadora institucional, a coordenadora do
subprojeto, supervisoras, bolsistas e alunos.
Os supervisores atuaram como mediadores no espaço escolar, orientando,
incentivando, articulando num processo de reflexão revendo, muitas vezes, sua própria
prática. Os bolsistas, reunindo a teoria estudada no curso de licenciatura à prática
observada no cotidiano escolar, entraram em contato com o ambiente de trabalho antes
mesmo do término da sua graduação, contribuindo para a dinamização do ensino. Os
alunos receberam aulas com atividades diferenciadas, estimulando –os, atraindo-os para
uma outra percepção em relação ao seu estudo, numa evidente valorização da escola
pública.
Os projetos desenvolvidos em várias escolas tiveram em comum o uso das mais
variadas fontes históricas no aprendizado de História. Não mais a fonte única, a escrita
nos livros didáticos. Assim como, a preocupação dos bolsistas em abordar novas maneiras
de se estudar História, não vendo o conhecimento como algo pronto, mas sim em
constante construção.
Utilizamos a Nova História para mostrar que a História é um processo de
construção coletivo, que está em toda parte, estuda o homem no tempo com diferentes
olhares, observa a duração, a simultaneidade, mudanças e permanências.
Considerando a relevância dessa base de conhecimento para a formação e
atuação docente e levando o assunto sempre mais perto possível da realidade dos alunos,
os licenciandos observaram que diante dessa nova abordagem, as atividades
desenvolvidas tiveram mais participação de todos.
Para um bom andamento dos trabalhos os bolsistas foram divididos pelo número
de escolas e a escolha dos dias de participação ficou a critério das supervisoras. Foram
também realizados encontros semanais entre os bolsistas, e mensais com a coordenadora

29

do subprojeto, visando o acompanhamento dos projetos em andamento, a discussão das
atividades desenvolvidas e o planejamento de novos projetos.
Aprendendo com a docência
O Pibid objetiva a inserção dos licenciados no cotidiano da escola da rede pública
de educação promovendo a integração entre educação superior e educação básica.
Buscando o encontro entre a teoria e a prática no ensino é um programa que prepara o
bolsista para sua futura profissão, ao mesmo tempo que proporciona a formação
continuada para os professores da rede pública. No processo de formação docente a
possibilidade dos licenciandos participarem do cotidiano escolar tem se mostrado
fundamental para a construção do conhecimento e da formação crítica.
No processo de formação docente o curso de Licenciatura em História da Uniso
ganhou um novo sentido quando foi de encontro, de uma forma articulada, com o fazer
docente que acontece na escola, através de ações integradas e dinâmicas.
Assim sendo, o Pibid propicia que a Universidade, a partir dos resultados obtidos
discuta / redefina os modelos de formação de professores que adota. A partir dessa
relação cooperativa propõe-se um trabalho em que o professor da escola pública parceira
e o coordenador do subprojeto, apresentem aos bolsistas das IES os encaminhamentos
metodológicos na área do ensino de História, promova uma discussão sobre a importância
da pesquisa histórica a partir da realidade mais imediata vivenciada pelo aluno e suas
ligações com a produção do conhecimento.
Baseando-se nas orientações da Base Nacional Curricular Comum para as séries
finais do Ensino Fundamental , observando as dez competências gerais e sua articulação
às competências específicas de História, o Subprojeto de História foi pensado em
incrementar a aprendizagem de História como um processo construtivo, do qual
participem ativamente não só os alunos da rede pública e os bolsistas envolvidos com a
sua aplicação, mas todo o conjunto social e comunitário que integra e significa o universo
escolar.
Para tanto, o projeto se pautará nos três procedimentos básicos sugeridos na
BNCC : a ordenação de forma cronológica, a localização no espaço geográfico, a reflexão
sobre documentos ( materiais ou imateriais ), elaboração de críticas e de proposições
próprias, buscando a autonomia crescente do aluno, preparando-os para desenvolver as
habilidades específicas de cada objeto de conhecimento da disciplina. Ainda pela BNCC “é
fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos,
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iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da relação tempo
e espaço e das relações sociais que os geraram” (BNCC, 2017, p. 348).
Observamos também que o valor do ensino da História na formação dos alunos
nem sempre é bem compreendido, e, portanto, devemos destacar a sua importância para
a compreensão dos processos históricos e a sua vinculação ao mundo globalizado do
século XXI, pois lembrando Marc Bloch “a incompreensão do presente nasce fatalmente
da ignorância do passado “ ( BLOCH, s/d, p.42 )
Por conseguinte, o ensino de História tem grande importância na superação da
exclusão social, na compreensão da alteridade, isto é, da empatia, do interesse e , ao
mesmo tempo, de desenvolver o respeito por outros povos e outras civilizações
Pressupõe o desafio da construção de uma prática de ensino reflexiva e dinâmica,
podendo-se afirmar que ensinar História é fazer o aluno compreender e explicar,
historicamente, a realidade em que vive, tornando-o um sujeito ativo e pensante.
Todavia, observamos que se encontra presente no ensino de História a visão eurocêntrica,
linear, progressista, tanto nos livros didáticos como nos guias curriculares. Essa ausência
de problematização, de distância dos conteúdos ensinados com a história de vida dos
estudantes, leva a um desinteresse pela disciplina história, vista pelos alunos como uma
matéria que só existe para falar do passado.
Nesta perspectiva, supervisores, bolsistas e alunos foram estimulados a olhar para
a História utilizando-se de novas e diferentes fontes de estudo, a observar os “silêncios”
sobre determinados temas, a importância de cada indivíduo e seu papel na sociedade , a
imensa diversidade étnica e cultural da humanidade; demonstrando a capacidade de
serem analíticos e críticos o suficiente para compreender o mundo à sua volta e o
relacionar com o que aprende-se, cientificamente, no ambiente escolar.
Logo, ensinar História oferece as possibilidades de interpretar o mundo e se
inserir nele de maneira consciente e atuante, de procurar saber. Pois na interação com o
outro o nosso olhar fica mais amplo. Investigando o sentido do conceito história, Jacques
Le Goff escreveu:
A palavra história (em todas as línguas românicas e em inglês) vem do grego
antigo histoire (...). Esta forma deriva da raiz indo –européia wid, weid “ver”.
Daí o sânscrito vettas, “testemunha”, e o Grego histor, “testemunha” no
sentido de “aquele que vê”. Essa concepção da visão como fonte essencial de
conhecimento leva-nos à idéia de histor “aquele que vê”, é também aquele
que sabe; historein em grego antigo é “procurar saber”, “informar-se”. Histoire
significa, pois, “procurar” (LE GOFF, 1996, p. 17).
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Procurar saber, não no sentido de aprender” de fora para dentro” fugindo das
armadilhas dos determinismos, pois, na história nada está previamente estabelecido, mas
sim propor, instigar, observar a dinâmica entre conhecimento e ação no desenvolvimento
da consciência histórica.
Para tanto, os projetos desenvolvidos pelos bolsistas de História buscaram
incentivar os alunos a pensar historicamente. Os bolsistas se responsabilizaram por
ensinar ao aluno como captar e valorizar a diversidade das fontes e dos pontos de vista
históricos, levando-o a reconstruir, com argumentos, o percurso da narrativa histórica.
Desde 2012 vários projetos foram realizados em escolas da rede pública estadual
e municipal. Dentre eles : Ditadura militar: os anos de chumbos, Pluralidade étnica e
cultural no Brasil, História da minha escola e do meu bairro, Patrimônio Histórico, A
música nas aulas de História, Mitologia e Folclore, Os direitos humanos ao longo da
História, Revisitando a história de Sorocaba, Quem é esse outro que não sou eu?, entre
outros.
Todos esses projetos se pautaram numa aprendizagem colaborativa a partir das
interações entre os alunos, seus questionamentos e as reflexões resultantes deste
processo. O professor não se destacou como detentor do saber, mas sim, incluiu-se no
grupo orientando as discussões, indicando caminhos, sugerindo fontes, para que os
alunos aprenderem de forma autônoma e responsável.
Foram realizadas várias oficinas e todas elas destacaram o fato de que aprender
história é sempre desenvolver a capacidade para se situar no tempo, por meio de
localizações e explicações acerca do passado, e sobre o tempo, relacionando o passado
com o presente e o futuro.
Os alunos foram motivados com o uso de atividades envolvendo fontes variadas,
como, por exemplo, as fontes iconográficas desenhos, mapas, pinturas, fotos, etc.) ; os
relatos orais ( entrevistas, cantigas populares, lendas e mitos, etc.); objetos da mídia (
documentários, filmes, músicas, jornais, etc.) entre outras que podem ser utilizadas numa
pesquisa. Lembrando Lucien Febvre:
A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem.
Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não
existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para
fabricar o seu mel, na falta das flores habituais (...). Numa palavra, com tudo o
que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime
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o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser
do homem (FEBVRE, 1977, p. 48)

Um dos objetivos na escolha dessas fontes foi tornar o estudo mais dinâmico,
fugindo do uso exclusivo do livro didático e das fontes escritas; que durante séculos foram
consideradas as mais legitimas para o estudo do passado. Desde meados do século XIX o
ensino da História era tradicional e positivista, privilegiando o documento escrito como
prova irrefutável do passado a ser transmitido. Porém, com a renovação historiográfica
no século XX iniciada pela Escola dos Annales (influenciado pelos escritos de Marx) a
forma de usar o documento histórico passou por modificações. Primeiramente
desconsideraram o primado do documento escrito assim como sua pretensa objetividade
e imparcialidade.
Todos os vestígios deixados pelo homem, em todas as épocas, voluntários ou
involuntários passam a ser olhados como produto de uma determinada sociedade que o
fabricou, de acordo com determinadas relações de poder.
Como salientou Ginzburg:
No passado, podiam-se acusar os historiadores de querer conhecer somente
as gestas dos reis. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez mais interessamse pelo que seus predecessores haviam ocultados, deixado de lado ou
simplesmente ignorado. Quem construiu Tebas de sete portas? – perguntava
o “leitor operário” de Brecht. As fontes não nos contam nada daqueles
pedreiros anônimos, mas a pergunta conserva todo o seu peso (GINZBURG,
1978, p. 15).

Acreditando que o docente pode ser um mediador entre o objeto a ser
apreendido e os alunos, ao invés de mero transmissor de conhecimento, a ampliação no
uso das fontes possibilita o desenvolvimento cognitivo envolvido na relação ensino /
aprendizado, auxilia o aluno a fazer abstrações, diferenciações o que levará este a
constituir determinados conceitos sobre a história.
Assim sendo, os bolsistas e alunos do Subprojeto de História se debruçaram
sobre várias fontes e tipos de documentos, nessa concepção renovada de documentos
históricos realizando pesquisas, atividades, oficinas na perspectiva que os documentos
não seriam tratados como fim em si mesmos, mas sujeitos a perguntas, dialogando com
o passado e presente, tornando o ensino da História algo muito mais prazeroso.
Observamos que durante o desenvolvimento do projeto, supervisoras, bolsistas
e alunos usaram da pesquisa e criatividade para levar a sala de aula documentos históricos
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variados, usando as mais diversas fontes, reinventado, fazendo novas leituras de
conteúdos já estudados, criando material didático durante as oficinas; tornando o
conhecimento muito mais significativo para todos.
Os bolsistas sentiram que ...
A sala de aula não é apenas um espaço onde se transmite informações, mas
onde uma relação de interlocutores constrói sentidos. Trata-se de um
espetáculo impregnado de tensões em que se torna inseparável o significado
da relação teoria e prática, ensino e pesquisa. Na sala de aula se evidencia, de
forma mais explícita, os dilaceramentos da profissão de professor e os
embates da relação pedagógica (SCHMIDT, 1997, p. 57).

Os projetos tiveram êxito junto ao público escolar. A utilização de diferentes
recursos didáticos foram bem recebidas e possibilitaram interessantes produções por
parte dos alunos do ensino fundamental.

Considerações finais
Relembrar a experiência com o Pibid – História nos impõe uma reflexão do nosso
papel na formação dos futuros professores imersos na experimentação cotidiana da vida
na escola, na cultura escolar; bem diferente do estágio supervisionado. Sujeitos ativos
formando grupos de reflexão, montando projetos e sequências didáticas, enriquecendo o
ensino das escolas públicas com o que aprendeu na universidade e trazendo para a
mesma a experiência da prática vivenciada.
Perceberam, ao término do projeto que
(...) as fontes não falam por si mesmas (...) Ao pensar nas perguntas a fazer,
deve-se, portanto, levar em conta que o documento é sempre , ao mesmo
tempo que objeto da pesquisa histórica, expressão de sujeitos da história, ou
seja, o documento foi produzido por alguém atuante em seu tempo(...) Ao
chegarem até nós pela memória histórica, expressam também a ação de
outros sujeitos históricos (CABRINI, 1994, p. 45).

A formação dos licenciandos ganhou um novo sentido com a experiência tão
próxima de um fazer docente que ocorre na escola, com a diversidade de pessoas em
diferentes estágios de desenvolvimento.
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Portanto, observamos que a proposta do Pibid ampliou as ações dos graduandos
e alunos no cotidiano escolar, promoveu um reconhecimento da realidade social, a
ressignificação dos saberes, a formação inicial do docente e a vivência de uma experiência
pedagógica que enriqueceu o Curso de História da Uniso.
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Teoria e hipótese e suas interpretações
Alisson Fernando Melo Camargo
Após um ano de eleições conturbadas marcadas pelas disseminações de notícias
falsas o Pibid, com a proposta do subprojeto história, me deu a oportunidade de discutir
o tema em sala de aula.
Percebi que havia em geral uma deficiência na população quando a mesma
necessitava interpretar notícias. Os boatos eram espalhados sem um mínimo de critério,
o que me levou a elaborar uma atividade para o 9º ano onde os alunos eram
primeiramente orientados a reconhecer partes importantes de uma notícia como autor,
origem e fontes.
Em seguida propus uma atividade visando aproximar os alunos de sua realidade,
escolhendo notícias relacionadas ao cotidiano da comunidade, algumas notícias falsas e
outras reais. O objetivo era que o aluno reconhecesse os sinais de uma notícia falsa e
prejudicial, como por exemplo uma postagem em redes sociais acusando pessoas de
algum crime.
Entretanto, essas medidas apenas tocavam na superfície do problema, o aluno
ainda poderia ser enganado por uma notícia falsa elaborada com mais cuidado, como por
exemplo citando artigos científicos sem respaldo da academia ou hipóteses já
desmentidas pela ciência, mas ainda propagadas por certos grupos.
Se fez necessário elaborar uma atividade onde os alunos fossem capazes de
entender o processo do método científico e diferenciar uma teoria de uma hipótese.
No semestre seguinte passei a trabalhar com o 7º ano e com novo projeto:
“Fontes Históricas”. De início pensei que seria uma boa ideia mostrar aos alunos como
diferenciar fontes confiáveis e teorias de hipóteses e fontes duvidosas.
A atividade consistia em deixar claro que para ciência não há uma verdade
absoluta, e que uma teoria é simplesmente um conjunto de hipóteses que melhor
explicam a realidade que observamos e que podem ser testadas por qualquer pessoa ou
cientista, desde que este tenha os meios adequados.
Resumindo, uma hipótese é uma ideia que pode ser elaborada de qualquer
maneira, como a observação. Já a teoria necessita de uma série de testes e confirmações
para ser aceita como tal.
Escolhi a mostra de um vídeo intitulado a “teoria dos alienígenas do passado” e
mostrei aos alunos que o filme era uma obra de ficção travestida de documentário
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científico, pois não existem evidências para corroborar uma teoria sobre alienígenas
visitando a terra em seu passado. Os alunos se mostraram curiosos e perguntaram sobre
vários aspectos do filme que foram cuidadosamente escolhidos para enganar o
espectador leigo, como eu havia feito uma pesquisa sobre todos os argumentos que o
mesmo apresentava foi fácil mostrar para os alunos que não se tratavam de evidências e
sim interpretações erradas visando justificar uma ideia ficcional.
Escolhi a temática alienígena por ser popular e que aparenta ser um assunto
inofensivo para quem acredita, mas o problema se esconde ao descartar o método
cientifico, pois se ele for descartado uma vez pode ser rejeitado quando o assunto se torna
mais sério, essa discussão se deu no encerramento da aula.
Deixei claro que não há problema em criar histórias para o entretenimento, mas
há problema quando se vende a história como real, criando na sociedade um certo sentido
de irrelevância do método cientifico, ou até mesmo de desconfiança, o famoso “eles
escondem isso de você” criando uma separação e afastamento da sociedade do meio
cientifico, onde a mesma passa a ver a ciência como algo elitizado e acaba desconfiando
quando um cientista afirma algo embasado em teorias consolidadas.
O ponto de maior relevância foi quando os alunos perceberam os malefícios
trazidos a sociedade quando as pessoas começam a tomar como verdade hipóteses
duvidosas, como por exemplo: remédios milagrosos e os boatos que vacinas causam
autismo, a discussão foi prolífica com os alunos lembrando de vários exemplos onde eles
ou pessoas próximas acabaram sendo enganadas por não procurar maiores informações.
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Pibid: Vivências e formação
Gabriel Ferreira dos Santos
Amanda Ribeiro Ferreira
Sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
A prática da educação exercida em sala de aula, pode se desdobrar para muitas
situações que se distanciam do conteúdo teórico aprendido geralmente nas
universidades, e por mais que a teoria se coloque junto com a pratica como elemento
essencial para o exercício do papel de professor, o profissional encontrará situações
sensíveis para muito além de seu arcabouço teórico e prático prévios. Nessa lógica o Pibid
realiza uma função fundamental para a formação de um docente, pois o coloca em
contato com salas e escolas em contextos muito diversos.
Ao participar do programa podemos desempenhar e desenvolver nossos modos
de construir nossas aulas onde se torne mais confortável e proveitoso tanto para
professor quanto para aluno, essa vivência só se constrói por meio da prática em sala de
aula.
O papel social da Educação e o ofício do historiador
Ao longo do último semestre, pudemos aplicar de forma prática concepções de
educação trabalhadas ao longo do curso na universidade, e observar os processos
internos da educação, no ambiente das escolas públicas. Ao buscar avançar em termos de
democratização e debate pude trabalhar dois temas, em dois semestres diferentes, em
duas escolas também diferentes.
No primeiro caso na Escola Estadual Prof.ª Dulce Esmeralda Basile Ferreira,
pudemos trabalhar o tema de Direitos Humanos, com uma escola localizada em uma das
periferias do município de Sorocaba – SP. Ao trabalhar os direitos básicos que constitui
a humanização do indivíduo e suas necessidades que devem ser atendidas , o tema atingiu
os alunos ao tratar, por exemplo, formas de direitos como moradia, alimentação, saúde
e educação. Notaram a clareza da objetividade ao construir com alunos de 8º ano a
capacidade de analisar o mundo em que estão inseridos. Por outro lado, como notado
pelos que propunham a “Escola Nova Popular” e argumentado por Saviani, as
características do capitalismo e a hegemonia de classe, atingem a educação das
populações periféricas (SAVIANI, 1999), os aspectos de precarização do ensino das
populações periféricas é preocupante e demonstra a necessidade de se pensar novas
formas de trabalho, ou novas formas de aplicar o que é desenvolvido pela academia para
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o sentido da universalização também da qualidade de educação. Quando se debate
direitos básicos em um ambiente onde eles não são atendidos por parte do Estado, os
alunos entendem; pois são seus problemas concretos. A fragilidade da educação e dos
conceitos que não chegam a serem construídos com eles é um empecilho, que pode ser
trabalhado pelos bolsistas do programa, apesar do pouco tempo que não corresponde ao
necessário para se reverter toda uma situação constituída pelas relações sociais da
sociedade de classes.
O segundo caso se dá em uma escola da rede municipal de Sorocaba – SP, EM
Leonor Pinto Thomaz, em uma posição central em relação ao mapa da cidade. Nesse
ambiente trabalhamos o tema “Fontes Históricas” onde pudemos apresentar o ofício do
historiador e articular trabalhos onde os alunos trabalharam com as mais diversas fontes,
sejam elas pinturas, músicas, textos, filmes, cartazes entre outras. O conteúdo trabalhado
parte da linha de entendimento do que é o oficio do historiador e do que se constitui as
fontes que Marc Bloch trabalha em sua “Apologia da história”, “Já o bom historiador se
parece com o ogro da lenda onde fareja carne humana sabe que ali está sua caça.”(Bloch,
s/d). Ao buscar ensinar história através do trabalho prático com as fontes, objetivamos
também uma aproximação do conteúdo com o aluno, um conteúdo que ultrapassa as
barreiras do quadro negro e dos livros didáticos, e se torna então palpável pelas mãos dos
alunos. Assim como, auxilia o aluno no entendimento de ser um ser histórico, que constrói
história e observar que toda atividade humana e toda evidência dessa atividade se torna
fonte da presença do homem ao longo do tempo, toda atividade desempenhada por ele
também é fonte histórica para o futuro.
O ambiente de uma escola diversificada, proporcionada por sua posição central,
que recebe alunos de vários bairros do município, torna a escola trabalhada no segundo
caso um laboratório interessante para a iniciação das práticas de ensino. Observamos
também como se constituem as diferenças entre as escolas, as diferenças do ensino em
uma escola mais central e as fragilidades encontradas nas periferias do município.
Propicia uma observação crítica da educação pública brasileira, se constrói também as
bases para formulações teóricas sobre o tema “melhorias no ensino público”. E, por fim,
o programa também nos dá as ferramentas necessárias para nossa formação enquanto
docentes, conscientes e produtivos.
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A escola dos dois lados: minha experiência
Ivy Marcella dos Santos
Nesse pequeno artigo comento sobre minha experiência enquanto bolsista do
programa PIBID e o quanto ele foi significativo para mim. Quando entrei na faculdade,
com apenas 17 anos, eu não sabia o que queria fazer com o conhecimento que receberia.
Tinha acabado de sair do Ensino Médio e não me passou na cabeça a possibilidade de
voltar a sala de aula de uma escola, ainda mais como professora. Logo no primeiro
semestre eu percebi que várias coisas que me foram passadas, ao longo desses anos em
que estudei história no Fundamental ou Médio, poderiam ter sido propagadas de uma
forma diferente, seja no conteúdo em si ou com uma metodologia mais acolhedora e
excepcional.
Assim, pensei na possibilidade de levar essas informações para outras pessoas, da
forma que eu queria que as mesmas tivessem sido levadas a mim. Era um trabalho difícil,
já que eu não tinha nenhuma experiência em sala de aula ou em me comunicar com uma
grande quantidade de pessoas. Então, justamente nessa época, consegui entrar no PIBID.
Minha primeira escola foi a EM Dr. Getúlio Vargas, e lá eu consegui observar um
pouco realidade da educação no nosso país. Nas primeiras atividades tive dificuldades,
pois eu não tinha nenhuma referência de como desenvolver atividades e aulas, ainda mais
para jovens que já estavam inseridos em um ambiente social/cultural diferente do meu.
Nosso tema era sobre Diversidade Cultural, e lembro bem quando desenvolvi uma
atividade sobre cultura afro-brasileira. Justamente nessa atividade consegui incorporar as
ideias que tinha pensado. Desenvolvi exercícios com música, HQ’s e personagens
históricos que muitas vezes não são mencionados (como Maria Firmina dos Reis). Os
alunos receberam a proposta de forma muito positiva, e o ganho foi para ambos: eu, como
uma nova forma de apresentar uma aula, e os alunos com outra percepção da história
brasileira.
Assim, pude entender que o procedimento didático mais adequado à
aprendizagem de um determinado conteúdo é aquele que ajuda o aluno a incorporar os
novos conhecimentos de forma ativa, compreensiva e construtiva, estimulando e
evoluindo o senso crítico e avaliativo. Esses tópicos a teoria ensina, mas só a prática leva
ao total aprendizado, e é nesse ponto em que o PIBID se tornou essencial para minha
formação acadêmica, pois, só com o contato diário na escola, consegui evoluir meu
desempenho.
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O papel do professor é auxiliar as crianças e jovens, tornando-os mais críticos,
humanitários e justos, ou seja, verdadeiros cidadãos. Hoje, após um ano nesse programa,
consigo ver que fiz a diferença na vida desses alunos, e é isso que me move nesse
caminho, tão árduo e tão gratificante, que é ensinar.
Portanto, todos têm contato com a educação. Parece óbvio essa colocação, mas
a população esquece que o processo de aprendizagem vem de dois lados. Na maior parte
da minha vida eu estive no papel de estudante, e agradeço imensamente ao PIBID por me
proporcionar uma outra perspectiva nesse movimento mútuo. E, como dizia Paulo Freire,
ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa e todos nós
ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre.
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PIBID: entre práticas e experiências pedagógicas
José Antonio Menino Fogaça
“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em
comunhão.” (FREIRE, 1987, p. 29). Está com certeza é a melhor frase que representa o
que o Programa Institucional de Bolsas a Iniciação à Docência (PIBID) significou em minha
formação como professor, ao longo um ano e meio em que participei do PIBID. Pois por
meio das experiências pedagógicas, os erros e acertos em sala de aula e também com as
reuniões e conversas feitas com meus colegas bolsistas, me fez por meio da práxis
questionar e pensar “qual então o papel do professor em sala de aula? ” e ver que a
aprendizagem não é algo que é feita somente da relação aluno e professor, e sim, a
aprendizagem como um processo desenvolvido sob diversas vertentes, construções
coletivas feitas dentro e fora da sala de aula.
O primeiro ano em que estive no PIBID trabalhei na “E.E. Prof. Altamir
Gonçalves.”, desenvolvendo o projeto “Musicando a História” com turmas do 7º e 8º
sendo este também meu primeiro contato como um professor em sala de aula.
Sendo está minha primeira experiência tenho que as críticas feitas pela minha
professora supervisora e colegas bolsistas, foram importantes em que estas provocaram
questionamentos do meu posicionamento em sala de aula, que não vou negar era
bastante fechado e que prejudicava na forma em que me relacionava com os alunos. Pois
mesmo estando em uma escola com ótima estrutura e que tinha por métodos
pedagógicos o ensino integral, ou seja, visava o desenvolvimento dos alunos em conjuntos
nos projetos da escola, acabei tendo uma visão bem restrita de como deveria desenvolver
o projeto nas aulas, por acreditar que o saber deveria criado pelo professor e mesmo
querendo a participação dos alunos na aula, esperava ouvir aquilo que eu queria ouvir e
avaliasse assim se os alunos estavam aprendendo ou não.
Mas com o passar do curso e tendo aulas que abordavam especificamente
questões e problemas a serem debatidos em um curso de licenciatura, como por exemplo:
Práticas de ensino Médio e Fundamental e Psicologia da Educação, e claro também lendo
pensadores da educação, minha visão e forma de trabalhar no PIBID começaram a mudar.
O último ano em que trabalhei, agora na escola “EM. Dr. Getúlio Vargas”, com os
projetos “Diversidade Cultural” e “Direitos Humanos” comecei a colocar em prática aquilo
que achava que precisa mudar. Outro fator importante era que agora eu seria líder do
grupo de bolsistas que trabalhariam na escola. E a liderança teve um papel fundamental
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em mudar a forma como eu estava acostumado a trabalhar em grupo, em que no primeiro
ano mesmo tendo a dinâmica do trabalho em equipe eu acaba agindo de forma individual.
Então uma estratégia que sugeri para os outros bolsistas era que em todas as
nossas reuniões todos tinham que compartilhar um com os outros como organizou o seu
plano de aula e como montava suas aulas, com o intuito destas conversas nós poderíamos
pensar em conjunto como desenvolver o projeto.
Outro pensador que também me ajudou a mudar minha postura nas aulas do
PIBID, foi Lev Vygotsky este pensador não somente me fez refletir sob como funciona a
educação e o processo de aprendizagem, mas também como se dá a relação de educação
com a História.
“O aprendizado é mais do que a aquisição da capacidade para pensar; é a
aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas”
(VYGOTSKY, 1991, p. 55).
Vygotsky ao enfatizar a importância que a linguagem e a relação com meio social
que o aluno se desenvolve em sua aprendizagem, está diretamente ligado com a ideia de
um ensino que incentive o aluno a ter um olhar crítico para a sociedade, fornecendo
práticas de ensino que possibilite total desenvolvimento de suas subjetividades e
compreensão do seu meio social. E a História fornece então ferramentas para o aluno
criticar e melhorar a compreensão da sociedade e do meio em que vive e o
desenvolvimento ao da sociedade longo da história.
“[...] cada pessoa é em maior ou menor grau o modelo de sociedade, ou melhor,
da classe a que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações sociais.”
(VYGOTSKY, 1991, p. 372).
Portanto a principal mudança que o PIBID trouxe em minha formação como
professor é olhar para o ensino e para a profissão como um processo de a ser
desenvolvido de forma coletiva da escola com um todo (alunos (as), professores (as),
diretores (as), país) para o enriquecimento da cidadania pela educação.
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou sua construção.” (FREIRE, 2003, p. 47).
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O PIBID como auxiliador da formação do educador
Matheus Roman de Camargo
A prática do PIBID na escola e sua influência para alunos e educadores em formação
Aluno da Uniso estou no último semestre do curso de História e trabalhei de 2017
a 2019 no PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) que é um
projeto federal que auxilia o desenvolvimento das capacidades práticas para se lecionar.
Sua proposta não só auxilia ao aluno a pagar a sua faculdade, por meio de sua bolsa, como
também tira o aluno do mundo teórico do curso para lhe mostrar o cotidiano escolar e os
problemas que o professor deve resolver.
Entrei neste programa no segundo semestre de 2017, no qual ainda estava
iniciando meus estudos acadêmicos. O PIBID foi muito importante, visto que eu passava
por sérias dificuldades para pagar as mensalidades da faculdade, sendo então com seu
auxílio de bolsa de estudos que pude chegar até o último semestre do curso. Naquele
momento o projeto me abriu os olhos para questões práticas da escola que a universidade
não consegue nos mostrar. Iniciei na E.E. Professor Altamir Gonçalves com o projeto sobre
Música com um sétimo ano. Cheguei a passar ainda por outras duas escolas, a E.M. Leonor
Pinto Thomaz e a E.E. Professora Dulce Esmeralda Basile Ferreira, trabalhando com
novamente um sétimo ano na primeira e um oitavo na segunda escola.
Estas experiências escolares me trouxeram visões e realidades diferentes. No
Altamir presenciei uma escola que recebeu grandes investimentos públicos para se tornar
uma instituição de ensino integral. Sendo assim ela conseguiu propor uma boa estrutura
para a condução do projeto. Localizada na Zona Oestes de Sorocaba os alunos daquela
escola em maioria eram de condição social boa, não existiam grandes problemas no
cotidiano escolar relacionado a vida externa daqueles estudantes. Dentro dessa
estabilidade tive facilidade em conseguir iniciar como professor, o projeto teve uma boa
condução e finalização sendo de proveito para nós, universitários, e para os alunos.
No Leonor, localizada no Centro de Sorocaba a situação escolar dos alunos foi
bastante parecida ao do Altamir. Trabalhando o projeto sobre Diversidade Cultural, meu
enfoque foi na cultura afro brasileira. Tornei-me líder de escola, cargo que acabei por
exercer no Dulce também, e pude contemplar a atividade de administração do projeto e
gerência de grupo, incrementando nas diversas aprendizagens que tive ao longo do PIBID.
Nesta escola tive o primeiro contato com alunos especiais, como surdos e autistas, dando
a possibilidade de adquirir a experiência de como trabalhar com essas crianças.
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Por fim trabalhei no Dulce, escola localizada na Zona Norte de Sorocaba. Esta com
certeza me permitiu a maior aprendizagem ao longo de todo meu percurso no PIBID. Nela
encontrei alunos com problemas familiares, casos de depressão, pobreza, enfim, boa
parte dos problemas externos que dificultam o ensino e a aprendizagem do aluno. Graças
a um bom trabalho feito pela escola, mesmo com essas adversidades, o ensino e a
estrutura escolar me permitiram desenvolver um trabalho bastante enriquecedor com o
tema Direitos Humanos.
Em todas estas escolas consegui notar uma linha de evolução minha na
capacidade de lidar com uma sala e produzir uma aula. Só tenho a agradecer todo o tempo
passado nesses locais e o aprendizado tido com todos eles, com certeza saí diferente de
quando entrei, me tornei muito mais maduro e responsável. Portanto o PIBID é um
projeto extremamente importante para o desenvolvimento do educador, da escola e dos
alunos. Todos que participam do projeto são afetados positivamente de alguma forma e
comigo com certeza não foi diferente.
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A importância do PIBID na minha formação pedagógica
Gabriel Garcia Pavesi Santos
O PIBID foi um grande aprendizado para mim. Durante minha vida inteira
frequentei duas escolas, sempre estudando com as mesmas pessoas e convivendo com
uma realidade social parecida com a que eu vivia. Porém, desde que eu entrei no PIBID
tive a oportunidade de trabalhar em três escolas onde meu aprendizado como professor
aumentou consideravelmente. Imagino o que seria de mim caso tivesse me formado e ido
dar aulas sem ter participado desse programa. Hoje me sinto mais seguro em relação a
como tratar os meus alunos, apesar de sentir que ainda tenho muito a aprender. Todavia,
mais confiante e tranquilo na minha futura profissão.
A primeira escola que trabalhei era estadual, na periferia da cidade, e foi um
grande choque sentir a completa diferença da realidade que eu estava acostumado.
Apesar de todos os problemas que a escola tinha em questão de investimento e nível dos
alunos, possuía excelentes profissionais que faziam de tudo para melhorar a
aprendizagem em condições tão adversas.
Tive contato com alunos autistas e desafiado a pensar estratégias que poderiam
atingi-los e incentivá-los. Montar atividades diversificadas, e a minha timidez inicial foi
sendo substituída por mais confiança no meu trabalho. Os projetos propostos para o
semestre tiveram algumas adequações e me senti gratificado pelos resultados.
A segunda escola que trabalhei era municipal e localizada no centro da cidade.
Me surpreendi com a qualidade da escola pública e tive a oportunidade de acompanhar
as aulas da minha supervisora, uma excelente professora e me senti incentivado a pôr em
prática as orientações do Pibid. O farto material recebido do Pibid auxiliou na montagem
de oficinas, exposições e o programa passou a ser conhecido e socializado com toda a
escola.
A terceira e atual escola que atuo como bolsista é estadual e também localizada
no centro da cidade. Com uma realidade mais parecida com a que estudei antigamente.
Por isso me identifiquei mais com o ambiente, e durante as aulas que participo consigo,
cada vez mais, superar a timidez que tenho e aumentar minha confiança. Hoje, graças a
esse programa, já me sinto bem mais confortável em sala de aula.
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Pibid: minha evolução enquanto pessoa e professora
Ana Laura Kitaoka
Em outubro de 2018 teve início a minha experiência no programa Pibid. Começou
na escola Estadual Profa.Dulce Esmeralda Basile Ferreira, em Sorocaba, com o sétimo ano
do período fundamental. Foi um contato
significativo para mim por ser um bairro mais carente e com as crianças
necessitando de mais atenção.
O que mais me chamou a atenção, no princípio, foi a realidade de uma escola de
periferia e, como, apesar da série, não estavam bem alfabetizados ainda. Isso me
surpeendeu muito.
Minha segunda e atual experiência está sendo na escola Escola Municipal Dr.
Getúlio Vargas, na qual estou há mais tempo e conhecendo novamente outra realidade.
Estou desenvolvendo o projeto para o nono ano e a experiência está sendo muito positiva:
os alunos têm mais idade, tenho abordado temas mais específicos e complexos, as
discussões são ricas e eles refletem sobre assuntos nunca abordados até então.
Os projetos desenvolvidos através do programa Pibid abriu um leque de
possibilidades que um professor pode fazer em sala de aula. Interessar seus alunos, levar
temas atuais, ligar esses temas com suas histórias de vida. Enfim, me senti muito
gratificada e pude sentir que os alunos tiveram contato com outras possibilidades de
ensino.
No primeiro semestre desenvolvi vários projetos com o tema dos direitos
humanos. Esse tema foi muito importante e pude saber suas opiniões em relação a vários
assuntos como: feminismo, machismo, feminicídio, direitos dos trabalhadores e
proporcionar a eles, através do uso de diversas fontes históricas , reflexões mais
aprofundadas, a percepção de diversos posicionamentos a respeito desses temas, e que
estar atento e lutar pelos direitos humanos não é algo difícil, que pequenas atitudes
podem fazer toda diferença .
Viram que no dia a dia, seja na casa, bairro ou escola eles podem ver, de forma
muito concreta esses assuntos virem à tona. Podem se posicionar e agir enquanto um
cidadão.
Dessa forma pude me aproximar e conhecer melhor essas crianças e suas
opiniões.
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Outro aspecto em relação ao Pibid está sendo a aproximação do meu curso de
licenciatura com o programa. Até então, tinha somente a teoria e me angustiava ao
pensar quando eu teria que colocá-la em prática. Hoje me sinto mais segura, estou tendo
a experiência e fazendo as adequações necessárias, conversando com meus professores
sobre minhas dificuldades e sucessos. No meu curso de graduação também me senti mais
confiante em falar em público, comecei a ter mais foco nas minhas atividades e me envolvi
muito mais. E, algo muito importante para mim: reafirmei, intimamente, a vontade de ser
professora.
O contato com os alunos me mudou também enquanto pessoa, observo, com
muita satisfação, que estou fazendo a diferença na vida deles. Muitos alunos estão
satisfeitos com o Pibid e já me agradeceram por estarmos em sua escola mostrando um
outro lado da história para eles e até mesmo deixando as aulas mais interessantes.
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Educação como possibilidade de humanização
João Victor Lourenço de Castro
O PIBID e a prática pedagógica como experiência libertadora
Antes de falarmos sobre a prática pedagógica que o PIBID nos proporciona, que
nos coloca em contato direto com o ambiente escolar e em convívio direto com os alunos,
gostaria de levantar algumas questões trazidas por Paulo Freire para refletirmos sobre a
própria prática pedagógica.
Em seu livro “Pedagogia do Oprimido”, Freire nos traz questões essenciais para
pensarmos o que é ser educador, como ser educador e o porquê de sermos educadores.
O ver-se como problema, compreendendo que pouco sabemos sobre nós mesmos, nos
leva à procura do saber mais, e esta procura leva-nos à formulação de novas perguntas.
Como o próprio Freire coloca:
Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões
desta procura. Ao se instalarem na quase, senão trágica, descoberta do seu
pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam. Respondem,
e suas respostas os levam a novas perguntas. (FREIRE, 2019, p. 39).

Freire coloca como um dos problemas centrais do ser, se não o central, a questão
de sua própria humanização. E constatar essa preocupação leva-nos a reconhecer a
desumanização “não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica”.
Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos
de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação.
Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores.
Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação
de sua humanidade roubada. (FREIRE, 2019, p. 40).
Para Freire, a desumanização do ser humano é a distorção do ser mais, e, ao
contrário de sua humanização, esta não pode ser vocação histórica, apenas possibilidade
histórica, pois se fosse vocação, não haveria qualquer motivo para resistir ou lutar contra
ela, caberia a nós uma atitude de, como coloca Freire, total desespero. É justamente
porque ela não o é que se faz necessária a luta e esforço pela humanização do ser, contra
o ser menos e a distorção do ser mais.
Os pontos anteriores são a justificativa da pedagogia do oprimido de Paulo Freire.
Estes pontos, acredito, são essenciais para que todo educador compreenda o tamanho e
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proporção de sua responsabilidade1 enquanto exercer tal profissão, e as tarefas que se
apresentam ao todo do qual ele faz parte para que seja possível a humanização e a
consequente libertação do ser.
Participei do projeto PIBID desde fevereiro, iniciando as atividades na escola
municipal Leonor Pinto Thomaz, próxima ao centro de Sorocaba. Em agosto passei para a
escola estadual Dulce Esmeralda Basile Ferreira, no bairro Parque São Bento.
No primeiro semestre de 2019, período em que fiquei no Leonor, trabalhamos a
temática dos direitos humanos, buscando através de atividades, dinâmicas, análise de
vídeos sobre o tema e debates desenvolver perspectivas críticas e autônomas, que
dessem conta de compreender a realidade e a importância da questão dos direitos
humanos em uma sociedade onde são constantemente violados, e geralmente
desconhecidos pela população.
Mais importante do que o conteúdo das aulas e dinâmicas em si, eram as
metodologias utilizadas. É possível perceber que, na questão do processo ensinoaprendizagem, a aula expositiva ou a dinâmica onde o professor a todo momento tem o
controle da aula, conduzindo-a e transmitindo o conhecimento e as experiências
desejadas aos alunos, são pouco eficazes. O aluno perde rapidamente a atenção e o
interesse pela atividade, e mesmo que esteja escutando, parece não interiorizar o
conhecimento, ou ter grande dificuldade na compreensão2. Poderíamos nos questionar
se tal método, que muitas vezes se encaixa na preferência do professor e em suas
comodidades, mas não se adapta às necessidades e vontades dos próprios educandos,
que podem sentir seus interesses frustrados e perder o próprio interesse pela educação,
passando a não ver mais sentido algum na educação, alcança o objetivo de um processo
de ensino-aprendizagem que ajude o ser a construir as condições para a luta pela sua
humanização.
É perceptível nas atividades que realizamos em grupo, onde o educando tem
verdadeira autonomia, e na qual ele pode construir conhecimento juntamente com os

1

Sua responsabilidade, no caso, não seria a de passar o conteúdo e ensinar os alunos que carecem do conhecimento,
pois tal teoria de responsabilidade seria contra a ideia do próprio Paulo Freire, poderíamos simplesmente citar o
nome de um de seus capítulos da obra “Pedagogia do Oprimido” para ilustrar sua opinião sobre tal educação que
trata o aluno como um “vaso vazio”, o capítulo é “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens
se educam entre si, mediatizados pelo mundo”.
2 Tal dificuldade não deve ser vista como responsabilidade do próprio aluno, como se este fosse incapaz ou
“preguiçoso”, como muitos professores, infelizmente, acham. O educando tem subjetividade, necessidades
especiais, está inserido em um contexto social, econômico, político e cultural, e sofre diversas influências
simultaneamente. Há fatores demais que podem influir no processo ensino-aprendizagem que não devem ser
ignorados em troca da facilidade que é colocar toda a responsabilidade, e consequentemente a responsabilidade
pela falha (muito recorrente neste sistema) ou sucesso, sobre o educando, como pretende o modelo neoliberal e
meritocrático.
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outros educandos e o educador, ao invés de simplesmente recebe-lo e assimilá-lo. Claro
que surge aqui uma dificuldade, afinal, como conciliar o conteúdo programado (e
sabemos que muitas vezes há pouco tempo no ano letivo para abordar todo o conteúdo),
com atividades que sejam do interesse do aluno e que correspondam a suas necessidades.
Neste ponto creio que devêssemos refletir sobre a finalidade do processo ensinoaprendizagem e como este está se concretizando. Se os alunos não consideram o ensino
importante e o processo está sendo muito insatisfatório, mesmo que consigamos abordar
todo o conteúdo, estaríamos proporcionando ao aluno experiências que desenvolvessem
seu ser e fornecessem o instrumental para sua humanização e emancipação, criando
autonomia e sujeitos ativos e críticos?
Não há regra, técnica ou modelo a se seguir que corresponda a um resultado
infalível. O educador deve considerar as especificidades de sua sala, confiar nela, buscar
respeitar sua autonomia e conhecimento prévio, e ter sempre em mente os objetivos da
própria educação. Se no cotidiano, frente as dificuldades (que não são poucas), nos
acomodamos e perdemos de vista os objetivos da educação, perdemos de vista a
humanização humana, então a própria educação torna-se estéril, sem sentido, e limitada
à instrumento disciplinar para criar sujeitos dóceis e disciplinados que se adaptem sem
questionamentos ou resistência à sociedade que se impõe.
No entanto, em uma sociedade que busca desumanizar, na contramão da tarefa
do ser, apesar de, de acordo com Freire, a humanização se afirma na resistência à
desumanização, esta ainda apresenta barreiras bem sólidas para um processo de ensinoaprendizagem libertador, ou seja, barreiras para a própria prática do professor. Na escola
Dulce, por exemplo, desenvolvemos um projeto com a temática do Setembro Amarelo,
na qual os alunos poderiam se expressar, se abrir de forma anônima, e desta forma
pudemos conhecer melhor nossos alunos, seu cotidiano, sua vida, seus traumas e medos.
Algumas necessidades dos alunos, descobertas através desse projeto, podem ser
atendidas em sala de aula, no entanto, grande parte delas, causadas por problemas
sociais, econômicos e familiares principalmente, não podem ser completamente
atendidas dentro da sala de aula. Apesar do engajamento, o professor não pode, em sua
prática limitada pela sociedade e sua desumanização, atender a todas as necessidades do
aluno.
Mesmo consciente dessa limitação, o professor não deve render-se à negligência
e à passividade, sua função para com toda a sociedade é o desenvolvimento de um
processo de ensino-aprendizagem libertador e humanizador, caso questões econômicas,
familiares e sociais apresentem barreiras a tal processo, é cabível que o educador exija e
lute para que tais barreiras sejam derrubadas (seja qual for sua natureza).
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Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta possibilidade
[de que a “educação bancária” possibilite o diálogo sobre suas próprias
contradições, assim permitindo sua ruptura]. Sua ação, identificando-se,
desde logo, com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da
humanização de ambos. Do pensar autêntico e não no sentido da doação, da
entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos
homens. Crença no seu poder criador. (FREIRE, 2019, p. 86).

Sobre essa mesma crença, e o companheirismo que surge de seu seio, Freire
também fala:
A educação “bancária”, em cuja prática se dá a inconciliação educadoreducandos, rechaça este companheirismo. E é lógico que seja assim. No
momento em que o educador “bancário” vivesse a superação da contradição
já não seria “bancário”. Já não faria depósitos. Já não tentaria domesticar. Já
não prescreveria. Saber com os educandos, enquanto estes soubessem com
ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização. A serviço da
opressão, mas a serviço da libertação. (FREIRE, 2019, p. 86-87).

O educador deve lutar contra a desumanização, não estar a seu serviço, e está
aqui a sua responsabilidade. Se o educador agir sem qualquer reflexão, não tendo
consciência de seu papel e tarefa enquanto educador, pode, mesmo sem desejar, agir a
serviço da desumanização. O educador não deve temer suas palavras, não deve temer a
ruptura, não deve temer que será punido ou impedido de agir caso busque uma
experiência libertadora e emancipadora que desenvolverá o educando, pois não está
agindo contra a educação, mas sim contra a desumanização. O educador está cumprindo
sua tarefa de promover a aprendizagem que busque a humanização de todos, e não deve
então temer a resposta de forças que buscam desumanizar e oprimir, disciplinar e
controlar, manter as pessoas em uma docilidade fatal para sua própria autonomia. Se não
houvesse qualquer possibilidade de o homem humanizar-se, se a vocação histórica dele
fosse a desumanização, não haveria sentido na própria educação, esta não seria nada
senão um instrumento para ensinar técnica e interiorizar a disciplina. O educador deve
estar comprometido com a tarefa de promover a humanização e buscar o ser mais,
lutando contra sua distorção, contra tudo que busca impor barreiras à emancipação
humana, condição de sua humanização.
Referências
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Divisão e segregação espacial: as diferenças entre uma escola municipal
do Centro e uma Estadual da periferia, e suas especificidades dentro do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
Gustavo Schneider
Paola Menezes
O educador se eterniza em cada ser que educa.
Paulo Freire

A experiência dentro de um programa educacional é sempre enriquecedora, seja
você o educador, seja você o educando, dentro dos métodos e modelos educacionais
brasileiros, a entrada de um programa tão belo quanto o PIBID é um respiro, para alunos,
professores, diretores, até mesmo os pais. O intuito é tocar os alunos de forma a, não só
auxiliar no progresso deste com suas competências usuais do dia-dia (Português,
Matemática, Geografia, Ciências), mas fazer despertar no educando a beleza do
questionamento. É fazer com que este estudante, independente de sua classe social
desperte em si a vontade de aprender, fazer com que ele, intermediado pela educação se
sinta cada vez mais liberto das amarras que o prendiam, o nosso dever como educador é
este, colaborar para a formação do conhecimento deste aluno, não devemos nos colocar
na soberba posição de arautos do conhecimento, muito se aprende com os alunos e eles
muito aprendem conosco. Esta troca de saberes é primordial para educação, é nela que
mora o amor em educar.
O primeiro contato com o PIBID foi feito em agosto de 2018 na E.M Leonor Pinto
Thomaz, uma escola de médio porte no centro da cidade de Sorocaba. A escola abrange
todas as séries de PEB I e PEB II, recebendo assim os alunos bolsistas do curso de história
da Universidade de Sorocaba (UNISO). Ela recebe alunos de diversas localidades, mas,
predominantemente, da região central da cidade Observamos assim uma diferença
desses alunos para os que encontraríamos, um ano depois, na E.E. Dulce Esmeralda Basile
Ferreira. Estes alunos da região central gozam de determinados aspectos que não são
encontrados em regiões de periferia, como é o caso do bairro São Bento onde se encontra
a escola Dulce Esmeralda, principalmente no que diz respeito a estruturas básicas para a
vida, como distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. O Centro da cidade, quase
em sua totalidade recebe tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de
meios de locomoção mais fáceis e a possibilidade de os alunos utilizarem vans escolares
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cadastradas na prefeitura para chegarem as suas escolas. Entretanto na escola Dulce
Esmeralda, temos um cenário completamente diferente, observamos que a maioria dos
alunos moram em locais de ocupação, vários alunos relatam que próximo as suas casas o
esgoto é a céu aberto e em muitos casos eles utilizam a água de um riacho próximo ao
bairro para tomar banho e fazer suas necessidades, outra constante é que não existe um
ônibus entre os bairros que eles moram e a escola, muitos deles relataram que andam
aproximadamente uma hora e meia para chegar na escola, além de muitas vezes, pela
condição da família, fazerem sua primeira refeição do dia na hora do intervalo com a
merenda. Outro relato que nos faz refletir é com relação ao estudo desses alunos. Dados
das Nações Unidas (SANEAMENTO...) apontam que apesar da queda existente ao longo
de 20 anos, no ano de 2014 os jovens representavam 29,6% da População
Economicamente Ativa (PEA), e quase que predominantemente esses jovens se
encontram nas classes menos favorecidas, e que em poucas vezes esses casos estão de
acordo com a Lei de Aprendizagem e, muitas vezes equivalentes as piores situações de
trabalhos infantil e adolescente. Estes alunos além de situações estruturais, tem seu
psicológico afetado principalmente por questões parentais (VIVEMOS...), eles relataram
que seus pais estão presos ou morreram, a mãe assume dois papéis dentro de casa e
quando estes alunos atingem determinada idade entram para o mercado de trabalho
abandonando os estudos em prol de tentar ajudar nos custos da casa e na educação dos
irmãos.
Portanto, temos a seguinte situação: trabalhamos com a mesma sala nas duas
escolas, dois sétimos anos. Pudemos observar que com o sétimo da escola Leonor
obtivemos resultados imediatos em cima da proposta geradora dos semestres em que
estivemos na escola. No primeiro semestre que atuamos na escola, os alunos do sétimo
ano desenvolveram trabalhos muito interessantes e complexos sobre a cultura africana e
afro-brasileira, produzindo máscaras com características de arte africana, desenvolveram
atividades sobre os Griots3, além de serem apresentados a religiões de matriz africana e
músicas com letras e instrumentos tipicamente africanos. A abordagem com estes alunos
era mais ortodoxa, por assim dizer, apesar de fugir dos padrões habituais de aula, em sala
e com cadeiras em fileira, a linguagem era culta e utilizada em todas as aulas. Tínhamos à
nossa disposição sala de multimeios da escola para a apresentação de imagens, músicas,
ilustrações e pinturas onde cada aluno desenvolvia um relato ao fim da aula, sobre o que

3

Sábios das tribos que carregam consigo toda a história de seu povo, todos os rituais e curas. Assim quando um
falece, temos a famosa frase: “Quando um velho morre, se perde uma biblioteca.”.
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ele viu e como aquilo o atingiu. No segundo semestre em que estivemos no Leonor, no
primeiro semestre de 2019, o sétimo abrangido pelo programa teve como projeto os
direitos humanos, com eles atingimos talvez o mais próximo do ideal que vivenciamos no
programa. A sala tinha dois alunos com deficiência cognitiva, então a linguagem foi
completamente modificada, utilizávamos de brincadeiras a fim de fazer com que eles, da
maneira que lhes fosse mais atrativa, fossem atingidos pelo programa e que todos
tivessem suas diversas inteligências (GARDNER, 1995) estimuladas. Os dois alunos com
deficiência cognitiva tinham uma grande inteligência espacial-visual, ou seja, captavam
conceitos mais facilmente com imagens e ilustrações, além de se expressarem de forma
fluida a partir de desenhos e tirinhas. Outros alunos tinham inteligência corporalsinestésica e nestes utilizamos, a partir de atividades expansivas e que necessitavam de
atividades físicas, simulação de um jogo inca parecido com a queimada e um breve teatro
sobre a Inquisição. Além da melhora destes alunos no campo histórico, vimos os alunos
com deficiência se interessarem mais pelas demais aulas, sendo mais participativos e
melhorando seu rendimento escolar. Também os bolsistas cada vez mais se motivavam
pelos objetivos atingidos. Identificar quais as inteligências especificas de cada aluno foi
primordial para o desenvolvimento do projeto nesta classe em questão.
O Conhecimento emerge apenas através da
invenção

e

da

reinvenção, através da

inquietante,

impaciente,

esperançosa

investigação

contínua
que

os

e
seres

humanos buscam no mundo, com o mundo e
uns com os outros.
Paulo Freire,
em A Pedagogia do Oprimido.

No segundo semestre de 2019, fomos remanejados para E.E. Dulce Esmeralda
Basile Ferreira, como já citado, nos deparamos com uma situação diferente da qual
convivemos durante o último ano. Entramos em uma escola de periferia, com suas
especificidades e seus problemas, vários alunos vinham de famílias disfuncionais,
morando em locais de risco e com dificuldades financeiras. Diante deste cenário, as
primeiras aulas foram exploratórias, queríamos identificar possíveis deficientes, alunos
hiperativos ou com déficit de atenção. Quando identificamos todos as disparidades,
utilizamos o método Paulo Freire, com nossas alterações, para atingir estes alunos.
Olhamos para realidade destes alunos e buscamos ligar esta realidade com assuntos
propostos pelo projeto gerador, utilizamos a histórias dos alunos para que eles buscassem
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identificar fonte históricas em suas vidas, mostramos como ler documentos primários
usando sua certidão de nascimento e registro geral, fazendo perguntas para que eles
respondessem algumas perguntas feitas, brincando com a moda da “selfie”, mostramos a
importância da fotografia como fonte histórica e como modificá-la. Tínhamos um grande
número de alunos com disgrafia e tentamos da melhor maneira possível nos basear no
método de Freire para auxiliar na aprendizagem destes alunos com a escrita. Nos
aproximamos desses alunos, tivemos um bom relacionamento e eles começaram a pedir
por nossas aulas. Conforme o tempo foi passando observamos uma evolução dos alunos
deste sétimo ano, alunos mais quietos começaram a ser mais expansivos e falantes, os
alunos mais falantes começaram a ser mais comedidos e a ter seu rendimento
aumentado. O fato mais feliz que presenciamos foi o de um aluno com autismo, que numa
apresentação para toda a escola, começou a dançar e a cantar. Ele era, até então, muito
introspectivo e quieto, falava e fazia o mínimo, após esse dia começou a participar mais
das aulas e a interagir com alguns colegas. Observamos como, aos poucos, a educação vai
libertando esses alunos, como eles se tornaram mais empáticos uns com os outros, como
uma educação libertadora pode fazer a diferença no Brasil de hoje.
Como a epígrafe deste artigo diz, cada aluno que passa na vida de um educador
leva um pouco dele e, certamente, cada educador leva consigo um pouco dos alunos que
passaram por sua vida. O PIBID, além de ser um excelente programa para os alunos das
escolas, tem tamanha importância para os bolsistas que estão nele. Todos já riram,
choraram, se estressaram, mas conforme você conhece seus alunos, observa suas
realidades e seus problemas e utiliza essas realidades para educar, recebemos um olhar
de agradecimento. Muitas vezes o aluno não irá se lembrar do que era um feudo, ou de
como era a estrutura da sociedade inca, mas com certeza este aluno irá se lembrar de
quando o professor o ouviu, o aconselhou, brincou com ele, todas as lembranças de
quando ele foi tocado pelo PIBID ficarão com ele, e certamente ficará no educador. Todos
os bolsistas entram com medo, não sabem o que esperar de suas turmas e nem como
essas turmas o receberão, mas, quando você se despede deles e do programa, saímos não
só professores melhores, mas sim pessoas melhores, pessoas sensíveis e que farão a
diferença nessa sociedade tão violenta e desigual que é a sociedade brasileira. Um
professor e seus alunos podem, realmente, mudar o mundo.
Referências
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A experiência do Pibid na minha formação acadêmica
Sabah Machado Farah
Lecionar nem sempre esteve em meus planos. Quando decidi cursar História, no
primeiro ano do Ensino Médio, não tinha dimensão de sua importância para o
entendimento deste mundo. Ainda que me causasse estranheza a forma na qual alguns
conteúdos foram trabalhados, não sabia (e nem poderia saber) que estes foram
selecionados em resposta a determinados eventos e que essa seleção foi feita com
objetivos concretos. Por que estudar a Segunda Guerra Mundial e não a Revolução do
Haiti? Onde estava a Índia em todo aquele tempo? Ou os povos da costa ocidental da
África? Como tudo se desenrolou?
Desta forma, com a mente curiosa e o coração carregado de energia para
questionar e levantar o tapete de tudo que estava posto, decidi que este seria meu papel:
conhecer o mundo que vivo e a forma na qual tudo se deu. A questão é que não fiz isso
sozinha. A curiosidade sempre esteve presente mas esta não anda sem uma alavanca,
sem uma lupa, sem um suporte; e o meu, por sua vez, chamava-se Marcelo. Eu já tinha
entendimento da relevância do papel do professor pois havia muitos na minha família,
mas a minha experiência com estes era baseada em relatos e com o Marcelo foi baseada
em vivência.
Professor de filosofia, Marcelo Estrela, vulgo Diógenes, foi aquele quem abriu as
portas para o caminho que estou seguindo. Não porque amo filosofia, não porque amo
ler, não porque adorava Platão ou Hobbes, mas sim pela sua forma de lecionar. Estudei
em escola pública, portanto, o uso da apostila era obrigatório ainda que esta possuísse
falhas e não correspondesse à experiência de professores em sala de aula, e, neste
cenário, meu professor de filosofia carregou na ponta do seu giz (que, curiosamente,
pouco usava) toda a verdadeira responsabilidade de ser professor.
Julgo esse relato importante em vista da minha experiência enquanto aluna,
gremista, e, hoje, iniciante na área da docência. Minha licenciatura em História é em nome
dos meus professores, mas, principalmente, em nome daqueles que entenderam a
verdadeira essência do lecionar. São muitas as metodologias que possibilitam um melhor
desempenho em sala de aula e acredito que a troca entre aluno/professor é a principal.
Diógenes escutava as experiências de seus alunos e a partir destas passava a introduzir o
conteúdo que seria trabalhado. Não que os outros professores não fizessem isso, o fato é
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que sua aula dinâmica e de conversação fazia com que nos sentíssemos parte da História
(uma vez que a Filosofia nos permite entendê-la ainda mais).
Graças à Academia hoje tenho material suficiente para compreender que todo ser
humano é um agente histórico e não carrego dúvidas de que os estudantes são aqueles
que serão responsáveis pelas grandes mudanças que ainda estão por vir. Sem debruçarme completamente à utopia, evidentemente, e sim debruçando-me às mil e uma
possibilidades de abertura para o conhecimento que a sala de aula permite.
É nesse sentido que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
permitiu que toda admiração que construí fosse colocada em prática, desta vez, com
embasamento teórico paralelo à minha escolha da metodologia decorrente de toda
experiência já vivenciada de ambos os lados que podemos ocupar em sala. Participo do
Programa há pouco mais de um ano e pude trabalhar com sextos, sétimos e oitavos anos.
Neste semestre o tema em andamento espelha-se na utilização de Fontes Históricas para
dimensionar as atividades que foram e ainda serão aplicadas.
Estudantes de escolas públicas estão à margem de todo acesso à uma educação
emancipadora, principalmente quando o ambiente em questão é o interior do Estado de
São Paulo. Bem como esperado, milhares de crianças e adolescentes em formação são
submetidos a uma não-valorização por parte daqueles que organizam o conteúdo dos
livros e apostilas, da estrutura da escola, do material que será proporcionado e até mesmo
da merenda; o que refletirá em problemas que cerceiam todo território brasileiro: evasão,
desinteresse, e, o maior perigoso de todos, analfabetismo funcional.
Dado o exposto, o PIBID é aquele caminho de tijolos dourados que escancara os
portões do conhecimento e da própria condição dos alunos enquanto seres históricos em
seu tempo e espaço. Privados de uma educação de qualidade e que possua finalidades
não voltadas ao tecnicismo ou ao ingresso no mercado de trabalho, meninas e meninos
não possuem material suficiente para compreender o espaço que ocupam e as
divergências que enfrentarão pelo caminho. Os tijolos dourados são introduzidos aí. Os
tijolos são, na realidade, a desmistificação. Fontes Históricas não se restringem à
documentos e livros desde a Escola dos Annales, mas isso não significa que todos possuem
essa compreensão. Logo, encaramos nossos alunos na intenção de lembrá-los que tudo
que produzem, tudo que escrevem, tudo que escutam, são fontes que permitem o estudo
de seu tempo. Acreditam que não apreciam poesia até o momento em que, ao estudar o
período imperial do Brasil, recitamos um rap chamado “Até quando Brasil Colônia?” em
que estão expostas as problemáticas que são vivenciadas pela população na atualidade
mas que claramente são frutos desses períodos; foi nesse momento que desconstruímos
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a distância que até então os alunos acreditavam que existia entre eles e o prazer de
estudar História.
Vivemos em um estado de constante avanço tecnológico e faz-se necessário
usufruir desta ferramenta para entrar ainda mais no universo do Ensino Fundamental II.
Deste modo, utilizei essa ferramenta para abordar os privilégios existentes na sociedade
contemporânea e a ausência dos mesmos no cotidiano da região periférica de Sorocaba
que é onde se localiza a escola que trabalho. Assistimos um vídeo em que um garoto relata
sua vivência como estudante, trabalhador, dependente de transporte público enquanto,
ao mesmo tempo, do outro lado da cidade em que vive, outro garoto relata sua ida até a
aula de bicicleta e seu cotidiano dividido entre estudo e planos para o futuro. Além disso,
ao estudar sobre os bandeirantes, utilizamos o tweet do atual vice-presidente da
República onde o mesmo alega que a grandiosa construção do nosso país se deve aos
senhores de engenho, tropeiros, donatários, e, com toda sua eficácia, os próprios
bandeirantes. Enquanto professora não cabe à mim colocar valores às questões sociais, e
sim abrir um leque de perspectivas para que os alunos possam a partir de suas próprias
vivências acatar ou não ao que melhor se encaixar em seus princípios tão recentemente
criados. Desta forma, discorremos sobre o posicionamento do General Mourão, uma vez
que ao afirmar que somente aqueles foram os grandes empreendedores para que nosso
país esteja no patamar que está, faz com que ausente-se todo o restante da população
que participou ativamente da construção dos ideais, da culinária, dos costumes, e, enfim,
do desenvolvimento do Brasil.
Retomo à minha inspiração enquanto profissional na área da educação que foi
Diógenes Estrela. Em classe carreguei em falas e em giz das cores mais variadas o maior
instrumento que o ensino nos permite utilizar, a troca. Em aulas expositivas e interativas
estive em conjunto dos alunos para que pudéssemos olhar na mesma direção. A cada
momento que levantava uma informação nova eles associavam a algo que já haviam visto,
e, em decorrência disso, aprendemos juntos sobre as inúmeras possibilidades de
compreender a História e o nosso papel na sociedade. Não há como contar as vezes em
que me senti lisonjeada a cada momento que vi um aluno acrescentar algo ao que eu
tinha dito. O Programa permite que estejamos aptos o suficiente para enxergar tudo
aquilo que os livros que estudamos não abrange, que é ver em carne, ossos e olhinhos
curiosos, o reflexo de tudo que está posto desde o início da socialização do ser humano.
Assim sendo, me encontro satisfeita pela oportunidade de iniciar a docência de
forma tão abrangente e tão cheia de possibilidades/modos de atuação. “Espetacular” é o
adjetivo que mais se encaixa nas minhas conclusões todas as vezes que falo sobre o
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Programa ou que volto pra casa depois de ver dar certo a atividade que preparei. Continua
sendo espetacular quando volto e me deparo com uma satisfação não tão grande em
relação ao resultado que esperava da aula, pois não há meio melhor de aprender senão
dentro de sala e com a chance de fazer diferente na semana seguinte. É espetacular
participar da criação da identidade dos alunos bem como é espetacular saber que nem
sempre atingiremos o objetivo e que está tudo bem, somos iniciantes, somos professores
em formação e recebemos o privilégio de atuar em sala e aprender junto de 30/35
adolescentes que tem tanta sede de novidade quanto nós mesmos.
Em suma, o PIBID é aquele fundo de esperança que todo estudante de licenciatura
carrega, tendo em vista que é uma das poucas correntes que permitem nosso ingresso
em sala assim como o aprendizado baseado no método empírico. Levarei comigo toda
disposição para auxiliar no projeto de continuação do Programa e na busca para que o
mesmo seja valorizado. Não há como perder recursos se estes estão voltados à ciência e
à pesquisa que é justamente o que o Programa aborda e que colocamos em prática toda
semana em todas as escolas públicas do país. Escolher ser professor no Brasil é escolher,
desde o princípio, ser submetido à julgamentos equivocados e desonestos. Portanto, é
nesse sentido que devemos permanecer fiéis ao principal fator que faz com que um
professor seja didático e ao mesmo tempo leal ao cenário que os alunos estão inseridos
para, por meio disso, fazê-los compreender as matérias e os acontecimentos do planeta
terra e de todas as órbitas que nossos satélites alcançam. Finalizo esse artigo sem concluir
absolutamente qualquer questão que abordei, sigo em estado de constante aprendizado
e com a determinação de que o respeito entre as diferentes condições sociais deve ser o
primeiro meio para começar a introduzir qualquer matéria ou assunto. Lecionar em
História é semear lealdade aos inúmeros fatores de todas as sociedades e aos
acontecimentos mais minuciosos que demonstram grandes aspectos das mentalidades
dessas sociedades. É, enfim, ser responsável por apresentar mundos sem acrescentar
valores e, sim, vertentes e mais vertentes para que os estudantes possuam conhecimento
suficiente para eles mesmos carregarem de valores ou ideais o que melhor lhes couber.
Sem mais, finalizo com uma grande colocação de Sérgio Vaz: “Porque ensinar é regar a
semente sem afogar a flor.”
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Setembro Amarelo, educação na periferia e a narrativa individual: “Qual
é a sua máscara?”
Bruno Amaral Silva
No segundo semestre de 2019 ingressei no subprojeto História, no Programa
Pibid, em uma escola de periferia. A temática do semestre era o uso de fontes históricas
nas aulas de História. Esta, propunha o trabalho em classe do estudo da história a partir
de fontes primárias onde o principal objetivo era trazer a vivência de como se constrói a
historiografia.
Enquanto um bolsista em uma escola estadual na zona periférica de Sorocaba,
vivenciei juntamente com meus colegas, diversos desafios devido a estrutura educacional
e a condição psicossocial dos educandos. Levando em consideração esses dois fatores
primordiais para o processo de ensino e aprendizagem da escola, a coordenação cedeu
espaço para que desenvolvêssemos um projeto no mês de setembro, projeto esse
desenvolvido a partir da campanha nacional “Setembro Amarelo”.
A primeira dificuldade foi ligar um subprojeto de vivência com a historiografia e
atividades temáticas do Setembro Amarelo. Dessa forma o projeto teve seu primeiro
molde: a narrativa. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao
suicídio, suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15
e 29 anos em 2016 (fonte: OPAS Brasil). Com isso em mente, elaborei o que se tornou a
principal dinâmica de todo o projeto da escola.
O documentário “The Mask You Live In” (2015, direção: Jennifer Siebel Newsom)
questiona o que é ser homem, buscando desconstruir conceitos de masculinidade e
expondo, através de especialistas, como ela afeta não somente homens de todas as
idades, mas também como molda parte de nossa estrutura social. O que sempre me
fascinou sobre esse documentário foi uma atividade apresentada e executada dentro de
um grupo de jovens do sexo masculino (desde alunos do nosso fundamental até o ensino
médio) em algumas escolas. Nessa atividade o professor afirma que todos nós vestimos
uma máscara para sairmos de casa, vestimos essa máscara para que possamos ocultar
nossas vulnerabilidades, assim nos sentindo mais seguros. O documentário, enfático nas
problemáticas masculinas e suas consequências, acaba também sendo excludente, e com
isso em mente, adaptei a dinâmica para melhor servir as necessidades dos jovens.
Afinal, qual o conteúdo da máscara?
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Na face exposta a todos da máscara, mostramos o que queremos que outros
vejam em nós, seja isso felicidade, um sorriso ou humor, não existe um absoluto, porém
expomos o que nos faz sentir seguros. Mas e no outro lado, o lado da máscara que apenas
nós conseguimos enxergar? É lá que escondemos o que ocorre em nossas vidas, mas não
nos sentimos seguros para expor.
Agora, com isso mais claro, a dinâmica. Como nosso objetivo era ir ao maior
número de salas de aula possíveis dentro de uma semana (o que tivemos sucesso),
estruturei a atividade em duas aulas: na primeira aula, conversávamos sobre o Setembro
Amarelo, suicídio enquanto um problema real e então explicávamos a ideia da máscara.
Pedíamos para que retirassem uma folha de seus cadernos e essa folha representaria a
máscara de cada um, portanto, em um lado da folha eles expressariam (escrevendo, às
vezes juntamente desenhando) o que eles permitem que os outros vejam neles e, no
outro lado, o que realmente acontece com eles, a justificativa para que precisem vestir
uma máscara todos os dias. Já na segunda aula, após uma rápida leitura dos registros, eu
me expunha para a sala, contando o que fazia e faço com que eu precisasse vestir uma
máscara. Enfatizei como todos nós vestimos uma, nós bolsistas, nós professores, nós
colegas de sala. Busquei não somente documentos, mas também tive a intenção de criar
um processo que humanizasse a nós professores, desconstruindo a imagem autoritária
enraizada nos olhos dos alunos, e que humanizasse também a todos por termos
problemas psicológicos e sociais que nos afetam no cotidiano.
Registramos produções escritas, orais, poemas, rimas e músicas. Diversos
documentos de uma classe social jogada a margem. Registramos a dor de jovens que se
calam por ouvirem que seus problemas não são problemas e, exatamente por isso
questiono: como um auxílio psíquico dentro de escolas não é obrigatório? Jovens se
suicidam por terem problemas, não saberem lidar com eles, por não terem um lugar
seguro de discussão. Por que a escola não pode ser esse espaço ideal?
Minha experiência com as atividades do Setembro Amarelo foi incrível. Pude
vivenciar algo único e necessário para compreender os anseios de uma comunidade
marginalizada. Levantamos um exercício de autorreflexão e conhecimento documental
para os educandos. Permanecerei grato pela existência do Pibid que disponibilizou essa
oportunidade para mim e para diversos jovens, cada um com sua forma de aprendizagem.
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PIBID: um diálogo entre bolsistas e alunos
Caio Ramanauskas Santorum e Silva
Douglas de Souza Braga
Letícia Soares Ferreira
Urubatan Lemes Cipriano Jr
Esse artigo enfoca nossa experiência enquanto bolsistas do Pibid. O programa
que estabelece laços entre licenciandos e a experiência real em uma sala de aula,
possibilitando a melhor formação de um profissional da educação, tanto no desempenho
do graduando dentro do próprio curso, como para os futuros professores, que já tiveram
contato com uma sala de aula; orientados por professores já experientes na arte de
lecionar, culminando numa desenvoltura maior no aprendizado dos pibidianos. Temos a
chance de fazer uma troca com os alunos, ensinando e aprendendo, ainda mais, dentro
do conteúdo que ministramos. A História auxilia na compreensão do aluno como sujeito
da sua realidade e no seu papel enquanto sujeito histórico. Por isso, o estudo e a
pesquisa, apoiados nas fontes históricas enriquecem a experiência do aluno. Por exemplo,
diante de um documento, o aluno é alertado a observar sobre quem o escreveu, em que
contexto e em quais condições vivia. Colocamos em foco a importância das fontes
históricas, como instrumento de combate à história única e a exclusão e omissão de
outras perspectivas. Esse foi o nosso projeto para o segundo semestre de 2019.
Desenvolvemos com os alunos a importância do papel da ciência, da cultura, do
uso de diversas fontes na pesquisa e do papel do historiador, como o agente que passa
para a História o estudo da relação do ser humano no tempo e suas realizações, tanto
no aspecto material ( mais fácil de visualizarmos) ,como no imaterial , as transformações
mentais, que resultam em grandes transformações sociais. Priorizamos o estudo a partir
da realidade do aluno, a sua função de construtor da história, fugindo da simples
memorização de nomes e datas. Mostramos a função do historiador como o profissional
que também a constrói, mas também estuda, revê a produção historiográfica e toda a
contribuição que é deixada como fontes historiográficas para podermos entender o nosso
presente.
No projeto que construímos com nossos alunos dos oitavos anos utilizamos as
fontes jornalísticas como fonte histórica. Enfocamos o período imperial no Brasil e os
alunos desenvolveram jornais temáticos, se colocando como os próprios sujeitos da época
e produzindo o jornal sob sua realidade. Os temas foram abordados a partir das seguintes
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perspectivas: da Igreja, da mulher, dos abolicionistas e dos escravocratas; onde
observaram os interesses e práticas de cada um. A partir da produção de uma fonte
histórica dos supostos sujeitos históricos no contexto do Império, os alunos “venderam”
seus jornais, tendo como objetivo enfrentar uns aos outros, com argumentos que
convenceriam o leitor a acreditar na sua versão dos fatos narrados, uma vez que os temas
causaram embates entre eles.
O nosso objetivo foi a interação dos alunos com a fonte histórica e a percepção
de que, em qualquer época quem constrói a história são os seres humanos e que o papel
da História, é tornar o mais presente possível a atuação deles no seu tempo, ludibriar a
passividade e permanecer resistente à ideia desonesta da história única. No decorrer das
atividades atribuídas, os questionamentos dos alunos foram aparecendo e junto com eles
as dificuldades de incorporar e defender a mentalidade do período em que se baseou a
atividade. Ao final do projeto, por intermédio dos bolsistas, os alunos conseguiram
identificar a proposta da pesquisa e entender a importância de se analisar o contexto em
que a consciência é construída.
O programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é de extrema
importância na formação de um docente em especial para estudantes de História. Essa
oportunidade de viver em um ambiente escolar, criar projetos, ter contato com os alunos
e professores experientes contribui para a criação da identidade do novo professor.
Vivemos em um momento de renovação e por isso precisamos buscar novos
conceitos, técnicas, dinâmicas, relacionamentos que nos ajude a proporcionar um
ambiente agradável e produtivo em sala de aula para melhor aprendizado. E através das
experiências adquiridas com nossos colegas em formação, nos permite identificar melhor
nossas características e a desenvolver nossas habilidades.
Esse momento em que vivemos em sala de aula, nos proporcionou a
oportunidade de conhecer alunos de diferentes níveis sociais, cor, raça, cultura, origens,
sexo e essa diversidade nos ajudou a criar sentimentos de empatia e nos motivou a
contribuir com a formação desses alunos.
Fazer parte de um projeto com o intuito de preparar novos professores, nos
permite ter um sentimento de responsabilidade e ao mesmo tempo nos motiva a ser
melhor a cada dia, não apenas para nossa formação, mas principalmente para os alunos
que vão nos receber, pois temos que estar preparados e a disposição. Dessa forma
estamos aproveitando ao máximo cada momento para apresentar um conteúdo de
qualidade que nos proporcionará também o crescimento profissional e pessoal.
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Portanto, a importância do Pibid não é exclusiva à formação de futuros docentes,
mas proporciona, também, uma experiência positiva junto aos alunos. A escolha das
fontes históricas como forma de gerar novas perspectivas historiográficas, permitiu aos
alunos olhar as narrativas predominantes de forma crítica e atentar-se ao perigo da
história única e as consequências da mesma. Seguindo essa ideia, ser professor é ser um
mediador/provocador/instigador e, no nosso caso, por meio da história, observamos os
grandes momentos que nos inspiram para seguirmos em frente e transformar não só o
mundo, mas a nós mesmos. Quando alcançarmos nossos objetivos certamente nos
lembraremos desse momento, enquanto alunos bolsistas, que nos ajudou a crescer e a
enxergar um futuro pela frente.
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ARTE
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Relato de experiência PIBID – Arte/Música
Elizete Aparecida de Souza Gomes
Ana Beatriz Stacheski Yoshimura
Ana Paula Brisola
Beatriz de Oliveira Vicente
Camila Fabiano de Souza
Fabricio Santos de Moraes
José Felipe Barboza da Silva
Laura de Carvalho Aleixo Costa
Márcio Alexandre dos Santos Júnior
Marcus Vinicius Coutinho
Sthéfani Caroline Pires Domingues

A experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca.
Larrosa Bondía

Arte significa, segundo o dicionário Aurélio, aptidão inata para aplicar
conhecimentos, usando talento ou habilidade, na demonstração uma ideia, um
pensamento.
No Ensino Fundamental o componente curricular Arte está centrado nas
seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens
articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de
criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade,
a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de
expressão no processo de aprendizagem em Arte.
Ainda que na Base Nacional Comum Curricular as linguagens artísticas das Artes
visuais, da Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, as
experiências e vivências dos sujeitos em sua relação com a Arte não acontecem de forma
compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular Arte leve em conta o diálogo
entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de possibilitar o contato e a
reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a
performance.
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa
política de formação inicial de docentes, criado pelo decreto n° 7.219/2010 e
regulamentado pela Portaria 096/2013, visa principalmente, a valorização do magistério.
Segundo site da CAPES os objetivos do PIBID são: incentivar a formação de
docentes em nível superior para a educação básica; contribuir 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, proporcionandolhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; incentivar
escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores
dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para
o magistério; e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.
Os alunos inscritos no programa de bolsas têm como função acompanhar os
docentes responsáveis no dia-a-dia escolar e fazer anotações diárias dos acontecimentos
em sala de aula. Porém, a participação como bolsista muitas vezes se amplia durante as
práticas, como podemos observar em alguns depoimentos de alguns alunos: “Oi
professora Ana4! Tudo bem. Sei que você não é minha professora, mas foi mais que uma
ajudante da Grazi, mas sim professora. Estou muito triste em saber que suas aulas estão
para acabar, por isso em forma de uma carta venho me despedir e agradecer por ser essa
professora MARAVILHOSA. Bjs de sua querida aluna Ana Julia 6°B”.
Também foi muito importante para nós, bolsistas, refletir a respeito do cotidiano
escolar: “A experiência PIBID tem sido muito nova e desafiadora, é você poder enxergar o
ambiente escolar com outra ótica, agora de professor. É a responsabilidade de
transformar vidas, de possivelmente ser o único exemplo bom de adulto na vida daquela
criança, e imaginar o que aquela vida irá se tornar daqui uns 20/30 anos." e para a bolsista
Laura Carvalho5, "É você ver e entender o cansaço dos professores quanto a vida escolar
mais com seus problemas particulares que em conjunto se tornam uma bola de neve, mas
mesmo assim utiliza de seu pouco tempo em casa para organizar as próximas aulas,
corrigir provas e ainda lidar com algumas barreiras dentro das escolas. É você não estar

4
5

Ana Stacheski, bolsista da E.E Professor Roberto Paschoalick.
E.E Beatrhis Caixeiro Del Cistia.
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apenas em uma escola, mas dar várias aulas ao dia para completar a renda da casa”. Para
Fabrício de Moraes6 “Ser docente é mais do que transmitir só conhecimento, é transmitir
valores”.
Por fim, torna-se claro a importância desse programa social. Se hoje busca-se
superar problemas básicos na educação brasileira como, por exemplo, a superação de
estereótipos e preconceitos dentro e fora dos muros da escola, é por meio de projetos
como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que conseguimos
abrir caminhos para alcançar objetivos, começando a mudança pelo profissional que é
símbolo de educação: o professor.
Referências
LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de
Educação, Campinas, Universidade Estadual de Campinas, n. 19, jan./abr. 2002.
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E.E Professor Roberto Paschoalick.
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Relato de experiência PIBID – Arte/Artes Visuais
Elizete Aparecida de Souza Gomes
Irina Rodrigues Alves
Jaqueline Thiemy Nagahama
Maria Luiza Agostinho
Sarah Rafaella Pacheco
Yanka Rodrigues Teixeira
PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é uma
iniciativa política de formação inicial de docentes, criado pelo decreto n.º 7.219/2010 e
regulamentado pela Portaria 096/2013, visa à valorização do magistério. Cria uma ponte
entre a universidade e as escolas municipais e estaduais para que os alunos universitários
tenham suas primeiras experiências no magistério de forma a acompanhar docentes em
suas rotinas e aulas, desde a criação do plano de ensino do período letivo, até a execução
dos planos de aula.
Os alunos universitários inscritos no programa têm como função acompanhar os
docentes em suas jornadas dentro das escolas, e participar integralmente de reuniões e
preparações para tais tarefas dentro da universidade.
Este capítulo reúne as experiências dos alunos de Artes Visuais com o PIBID.
Irina Rodrigues
Neste Programa, para desenvolvermos as atividades da linguagem das Artes
Visuais na sala de aula utilizamos a abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa,
dessa maneira, os alunos propuseram, juntamente com a professora, a contextualização,
fruição e leitura das obras de arte, trazendo à tona ideais historiográficos do
Renascimento, Modernismo e o papel da mulher na Arte.
É visível a contribuição do Programa dentro das escolas, considerando que
atualmente a estrutura de muitas escolas públicas é precária para o ensino integral de
crianças e jovens, com salas lotadas, ventilação escassa ou inexistente, falta de incentivo
aos professores e alunos. O aproveitamento do conteúdo e da aula é imensuravelmente
menor nesse contexto.
Muito diferente em uma sala em que os alunos podem ser divididos em grupos,
entre uma docente, a professora supervisora e três universitários bolsistas. A aula torna-
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se mais leve, o aproveitamento é integral, os alunos podem ser observados e auxiliados
de uma forma mais precisa durante a aula.
E, também é possível notar que, os alunos universitários inscritos no PIBID se
tornam mais engajados no processo de docência e os alunos assistidos pelos docentes se
tornam mais interessados no conteúdo desenvolvido, que desta maneira pode chegar até
eles mais integralmente e menos difratado.
Jaqueline Nagahama
Ao participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência nos
inteiramos e entendemos a realidade das escolas estaduais. O projeto proporciona
aprendizado e apoio para o início da nossa trajetória nas escolas possibilitando espaço
para trocas de conhecimentos assim como a utilização de recursos adequados.
Percebe-se que os recursos materiais em escolas estaduais estão sempre
escassos, o que dificulta o ensino das Artes Visuais e tal problemática interfere
diretamente na aprendizagem do aluno e o entendimento sobre o objeto artístico
estudado. O aluno que não entende e não vê a arte como algo da realidade em que ele
vive, aprendendo apenas a teoria, sem ter a experiência real do fazer artístico, não
consegue experienciar processos de criação.
Sabe-se que a arte trata-se de uma linguagem, quase que predominantemente
prática, e necessita de tal auxílio para estimular a criatividade do aluno, portanto apenas
a teoria não é o suficiente para a apreensão artística. Outro fator que vale mencionar é
que, a falta de recursos materiais acaba por desestimular o professor, em muitos dos
casos, a aula se torna repetitiva e monótona para os alunos.
O PIBID incentiva e valoriza a formação do professor proporcionando espaço para
criação possibilitando uma melhor experiência no processo de ensino-aprendizagem e
estimulando a superação dos problemas de escassez encontrado na rede pública de
ensino, com esses recursos materiais e humanos pudemos trabalhar algo que dificilmente
o aluno destas escolas poderia ter contato.
Maria Luiza Agostinho
Entrar em contato com o magistério por meio do PIBID é extremamente
importante e benéfico para os alunos de Licenciatura no geral. A experiência em sala de
aula e toda aprendizagem proveniente da prática com os alunos prepara profissionais
mais capacitados para o futuro.
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Entender de maneira clara a atual situação educacional do país (mais
especificamente a pública) pode ser bastante assustador e decepcionante. Todo o
descaso do atual governo com a Educação do país se ilustra nas próprias escolas, nos
alunos e funcionários. Mesmo assim, com a primeira impressão negativa que os bolsistas
recebem, ainda é possível enxergar porque muitos ainda escolhem o magistério como
suas profissões para a vida.
Dentre as atividades propostas dentro da sala de aula pelos bolsistas, muitas são
de música ou atividades teatrais. Estas costumam cativar um grande número de alunos,
pois os retira de suas zonas de conforto (sentados escrevendo) e os transporta para uma
linha de ônibus (como em um jogo teatral) ou uma roda rítmica (um projeto musical).
Na escola em que participei como bolsista propusemos aos alunos estudar
técnicas de desenho, pois estes demonstraram grande interesse pelo assunto ao ver os
desenhos de uma das bolsistas. O projeto ainda está em andamento, mas é uma
experiência a ser aproveitada e citada mesmo assim.
Sarah Pacheco
O PIBID é um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência que
oferece bolsas aos alunos de cursos presenciais que se dediquem a aprendizagem da
docência nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o
exercício do magistério na rede pública. Tendo o objetivo de antecipar o processo entre
os futuros Professores e as salas de aula.
Antes de começar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), em minha mente, pensei que entraria em uma sala de aula e seria um bicho de
sete cabeças, algo muito complicado.
Durante o Pibid, fiquei dentro de uma sala de aula com mais dois alunos do
programa, porém de cursos diferentes, mais a professora. O primeiro dia de aula, tivemos
uma simples conversa com os alunos explicando o que era o programa, o que faríamos
durante nossas idas para a escola e explicamos um pouco sobre cada curso, mas a
conversa ficou um pouco curta, creio que os alunos estavam tímidos com nossa presença
na sala de aula, então a professora sugeriu que déssemos algo para interagir com eles,
pedimos permissão para que levássemos os alunos para o pátio da escola, eu e os dois
alunos do programa conversamos e passamos algumas brincadeiras para eles (RI RU RA e
Os três mocinhos da Europa).
Os alunos se divertiram, saíram um pouco daquele dia a dia monótono da sala de
aula. Posso dizer que nem todos quiseram participar de início, então pedimos para que
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eles olhassem e se eles ficassem interessados, poderiam entrar na brincadeira quando
quisessem. Dito e feito, no meio da brincadeira todos estavam participando, até mesmo
a professora.
Durante o período de visita a escola, a professora nos pediu para que a
ajudássemos em um projeto sobre a Consciência Negra. Juntei-me aos alunos do PIBID do
curso de Música para fazer algo para apresentar.
No começo de 2019, ajudei a professora em um projeto sobre os 100 anos de
Bauhaus, mas apenas para o sétimo ano. Passamos uma teórica básica para que eles
pudessem entender melhor sobre o tema do projeto. Logo ensinei a eles a fazer um vitral
origami, com um papel pardo e celofanes nas cores azul, vermelho e amarelo, demorou
um pouco para que ficasse pronto, mas no fim deu tudo certo, os alunos se divertiram e
aprenderam um pouco mais sobre a Bauhaus.
Em agosto, novamente com o sétimo ano do ensino fundamental, ajudei a
professora a falar sobre o Folclore (Cultura Popular), passamos novamente a base do que
é um folclore e fizemos uma roda de conversa para saber o que os alunos conheciam
sobre o tema, cada um falou uma coisa, então adentramos mais no assunto, logo em
seguida passamos um trabalho sobre as culturas regionais para eles pedindo para que
eles pesquisassem o que cada região do Brasil tinha de único em sua cultura, como nas
Músicas, Danças, Parlendas, Comidas típicas, etc.
Sabia que ser professora não era uma das coisas mais fáceis do mundo, pois
estaríamos lidando com muitas crianças ao mesmo tempo, crianças muito enérgicas e que
tinham pensamentos diferentes umas das outras, gostos diferentes e jeitos de agradá-las
diferentes também. Mesmo sabendo que estaríamos lá para ajudar a professora de Arte
da escola, aquilo me dava um frio na barriga, mas não algo ruim, mas sim um sentimento
de animação para mostrar que a Arte está em todos os cantos e que podemos aproveitálas de uma forma mais sólida dentro da escola pública.
Yanka Rodrigues
A partir da participação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência pudemos finalmente entrar em contato e entender o cotidiano de uma escola
estadual, sua realidade e dos alunos que a frequentam. Com o projeto tivemos a
possibilidade de conhecer o meio no qual pretendemos trabalhar, componente este que
a Universidade não teria como nos ensinar.
Quando fomos iniciados ao PIBID, vimos a distância criada entre os alunos e a
Arte, visto que infelizmente as escolas estaduais não dispõem de recursos ou mesmo
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incentivo para que tais alunos se interessem ou mesmo entendam melhor a arte como
um todo; partindo disso e de aulas que assistimos, começamos a tentar solucionar o
problema, que até então era justamente essa distância e principalmente falta de
informação sobre artes visuais, música, dança e teatro, componentes que só poderiam
ser aprendidos se houvesse atividade prática.
Sabe-se que para o ensino de certos componentes o simples uso de caderno
pautado e caneta não compreendem tudo que precisa ser ensinado. O ensino da arte é
árduo e complexo, porém não é tratado como tal, o que desestimula não apenas os
alunos, como principalmente os professores que em sua maioria ficam acuados à aulas
pouco abrangentes, ou recorrem à compra de materiais com seu próprio dinheiro, até
porque em muitos casos os alunos não teriam condições de contribuir; se o professor não
tiver condições, as aulas acabam por se tornarem desinteressantes aos olhos dos alunos
ou, pior, aulas vagas, sem serventia.
O PIBID não só valoriza o meio de ensino da arte, como também é um enorme
incentivo e proporciona experiências incríveis para os bolsistas que podem conhecer a
maneira como uma escola funciona e ainda podem dispor de materiais para um ensino
de arte muito mais eficaz e diversificado, fazendo com que alunos muitas vezes
desinteressados acabem por descobrir que adoram arte. A experiência desde o início
ajudou imensamente a dar a chance que os alunos da escola pública merecem assim como
todos os outros, o contato com a arte.
Considerações
O Pibid é hoje um dispositivo que além de apresentar ao professor em formação
o ambiente escolar, trabalha na solução dos problemas educação de dentro para fora, ou
seja, da realidade escolar internar agindo especificamente sobre pontos que
urgentemente merecem atenção na educação brasileira: a formação de profissionais
qualificados ao meio educacional e o incentivo a práticas de pesquisa metodológicas de
ensino.
Nesse sentido, torna-se clara a importante desse dispositivo social. Se hoje buscase superar problemas básicos na educação brasileira como o relutância na adesão de
novos modelos de ensino que efetivem o conhecimento e um mundo hipermoderno, ou
a superação de estereótipos e preconceitos dentro e fora dos muros da escola, é por meio
de projetos como o Pibid que pode-se abrir caminhos para atingir tais objetivos,
procurando começar tal mudança por aquele profissional que é um símbolo da educação:
o professor.
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Relato de experiência PIBID – Arte/Dança
Elizete Aparecida de Souza Gomes
Alexia Fernanda Sokolovithc Fragoso
Pietra Bricoli Fernandes
Sofia Maria Alexandrino Dalla Pace
Thailini da Rocha Tulio
Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude
crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de
submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo, como faz com muita frequência a
educação em vigor num grande número de países do mundo, educação que
tende a ajustar o indivíduo à sociedade, em lugar de promovê-lo em sua
própria linha. (FREIRE, 1979, p. 19).

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, é uma iniciativa
que visa melhorar e valorizar a formação de professores para a educação básica.
Alunos de licenciatura são incentivados a desenvolverem projetos didáticopedagógicos com orientação e supervisão de docentes em licenciatura e professores
efetivos da rede básica de ensino.
A integração entre a educação superior e básica tem como objetivo estimular a
pesquisa e criação de novos caminhos para a educação em escolas públicas em que o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo de 4,4 (quatro,
quatro), a média nacional.
O projeto é abraçado por escolas e professores disposto a renovação e inovação
trazida por àqueles que têm ainda fresco na memória as lembranças do ensino básico e
suas dificuldades, além do entusiasmo de quem se inicia agora na profissão. A troca de
conhecimentos entre o professor efetivo, com seus anos de experiência e tato com a rede
básica de ensino, e o aluno contemplado pelo PIBID também é de extrema valia e agrega
no processo de formação do docente.
No ensino de Arte, na rede básica de ensino, ainda há muitos professores de
formações não abrangentes a todas as linguagens hoje obrigatórias pela BNCC - Base
Nacional Comum Curricular, e que vem com muito bons olhos o estimulo as quatro
linguagens: artes visuais, dança, música e teatro, pois acreditam também no seu poder
educacional transformador.
A arte estimula valores e competências que são a base de um futuro
transformador, porque ela é uma ferramenta que estimula a criatividade nas
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pessoas, mas crianças, e assim transformar o mundo do futuro. Temos
problemas de permanência de alunos nas escolas públicas do Brasil, muitos
abandonam o ensino antes mesmo de terminar o colegial e, de acordo com
estudos norte-americanos, a arte é uma das disciplinas que faz com que os
jovens permaneçam nas escolas.

Assim diz Evelyn Ioshpe (1989), do Instituto Arte na Escola defensora de
atividades didático-pedagógicas interdisciplinares a partir da Arte. A arte como expressão
capacita o indivíduo a interpretar ideias por meio de diferentes linguagens e formas.
Já a arte como cultura relembra o conhecimento da história, a trajetória de figuras
públicas e a importância de cultos e tradições. Ao vivenciarmos as linguagens e sua
história, enriquecemos nosso repertório acerca de nosso país e mundo. O conhecimento
da arte como um todo, colabora com a formação do pensamento, da criatividade, da
percepção e da sensibilidade do aluno e por isso devem ser trabalhadas de forma
integrada, favorecendo o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e de
criação.
Podemos reconhecer que o Pibid tem sido uma forma de perceber a profissão na
tentativa de que cada aluno continue identificando-se na licenciatura do qual ele faz parte
e construindo sua identidade profissional.
A partir de nossas vivências no projeto, acreditamos que o envolvimento colabora
para que tenhamos uma formação teórica e prática. Investigando junto ao professor
efetivo da escola assistida, lendo e discutindo as informações e dificuldades que servirão
para o crescimento profissional do aluno em licenciatura da educação básica.
As ações dos bolsistas selecionados são desenvolvidas por meio de atividades
propostas especificamente por cada linguagem dentro da Arte. O Pibid ainda proporciona
o contato com professores graduados em seu local de trabalho, o diálogo com os alunos
da rede e o convívio em ambiente escolar, facilitando a comunicação e trocas de
experiências, discussões, além das observações e regências em sala de aula, que são
realizadas em dupla.
Atuar na escola e na sala de aula, principalmente durante o período de
observação do ambiente escolar e das aulas ministradas pela professora supervisora,
pudemos conhecer o funcionamento do ensino regular sob todos os ângulos, desde a sua
estrutura física, dos suportes e insumos disponibilizados para a comunidade escolar em
geral, mas também a diversidade de uma sala de aula.
Tudo isto possibilitou a reflexão sobre todos os elementos que envolvem o
processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes destas unidades. E por meio das
experiências conseguimos visualizar o verdadeiro cenário educacional da rede pública de

77

ensino, nos motivando a pensar em políticas públicas que favoreçam a qualificação da
educação básica e que nos encorajem a enfrentar os desafios do nosso futuro profissional.
Com isso, percebemos que lecionar não é uma tarefa fácil, mas é imprescindível,
pois construímos a profissão docente pelo conhecimento teórico e prático fundamentado
e da experiência em sala de aula.
Com os projetos em andamento, as alunas de Dança assistidas pelo PIBID,
experimentam e experienciam o movimento para àqueles que não tem vivência, estímulo
e muitos, tão pouco, referência sobre a dança, que não a vista em programas de TV ou na
Igreja.
Muitos são os extremos, as dificuldades motoras por falta de estímulo são muitas,
as restrições quanto apreciação de música são maiores ainda, os alunos têm grande
resistência para ao mover-se pela grande corrente opressora que se faz dentro da própria
escola ao colocarem os alunos em constante vigília para que não corram, pulem, dancem
ou se esparramem pelos corredores.
A idade também é um fator a ser considerado, por estarem na pré-adolescência,
se tratando dos últimos anos do fundamental, muitos carregam o medo do julgamento
do outro, a necessidade de manter aparências e ser aceito.
No entanto, ainda assim, os minutos de experiência com a dança são vistos com
entusiasmo e muita empolgação por todos eles que se sentem estimulados pelo novo. O
processo coreográfico respeita as limitações e os estágios de aprendizado onde se
encontram os alunos de cada sala, a música passa por aprovação dos alunos e os
movimentos são pensados de acordo com a realidade onde estão inseridos. Como
resultado, ao final de cada aula, temos alunos que transpiram, sorriem e discutem dança.
Nós, como aspirantes a professores da rede básica de ensino, entendemos que
estar em sala de aula é conhecer e enfrentar. E o PIBID/Arte é um importante lugar de
formação profissional. Que muito tem nos auxiliado no contato direto com os estudantes
da educação básica, nos oferecendo melhor compreensão sobre o papel do educador e
nos fazendo acreditar que podemos fazer brotar o interesse dos alunos em relação aos
estudos como um todo.
Referências
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Relato de experiência PIBID – Arte/Teatro
Elizete Aparecida de Souza Gomes
Antonio Anderson da Silva
Samuel Fernandes do Nascimento
Camila Barbagallo Momisso
A cultura – por oposição à natureza, que não é criação do homem – é a
contribuição que o homem faz ao dado, à natureza. Cultura é todo o resultado
da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu
trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros
homens. A cultura é também aquisição sistemática da experiência humana,
mas uma aquisição crítica e criadora, e não uma justaposição de informações
armazenadas na inteligência ou na memória e não "incorporadas" no ser total
e na vida plena do homem (FREIRE, 2000, p. 21).

A arte está presente em todas as camadas da sociedade, em qualquer grupo
social, de qualquer povo. Arte é expressão e também é cultura. Não existe povo que não
se expresse por meio da arte, assim como não existe povo sem cultura, e não se conhece
um país, ou seus habitantes, sem conhecer sua arte.
A linguagem da arte é representacional, e subjetiva dos sentidos, transmite
significados e sensações que não conseguem ser transmitidos por nenhuma outra
linguagem, de qualquer outro discurso, tornando-a mais humana e assim, insubstituível.
Segundo Ana Mae Barbosa (2009)
[...] por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação para
aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de
maneira a mudar a realidade que foi analisada.

A educadora expressa aqui como é o processo de transformação pela arte.
Embora a expressão artística seja muito específica do seu contexto de origem, e esteja
presente naturalmente no cotidiano e na vida de toda comunidade, ela pode e deve ser
usada como ferramenta de conhecimento, enxergando-a como potencial de
transformação social.
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A Arte na escola colabora com a formação do pensamento crítico, consciência,
percepção e sensibilidade do indivíduo, mas os benefícios do desenvolvimento artístico
vão muito além do individual, afetando todo o meio social onde está inserido.
Além de conhecer e entender a sua própria cultura é preciso conhecer diferentes
manifestações artísticas, de diferentes contextos e linguagens para formar um repertório
de conhecimento mais rico e assim construir opiniões, formular ideias críticas e
construtivas, que vão reverberar em melhorias no ambiente em que vive.
É nesse ponto que a escola se torna essencial, sendo responsável por levar esse
conhecimento até os alunos, para propiciar a democratização desse conhecimento. A
partir do momento em que a população se apropria de determinado saber, ela pode
aplicá-lo na sua comunidade, e trazê-lo para o contexto em que vive.
Para Vygotsky (1999), a arte “[...] amplia a personalidade, enriquece-a com novas
possibilidades, predispõem para a reação concluída ao fenômeno, ou seja, para o
comportamento tem por natureza um sentido educativo”. A arte é transgressora, e tem
papel importante na educação de qualquer ser humano, sendo que é parte fundamental
da nossa existência.
A arte torna as pessoas, que por ela são tocadas, menos alienadas para que assim
possam ver o mundo de maneira diferente, considerando novas ações e possibilitando
novas possibilidades de futuro que não lhe foram apresentadas antes. É uma ferramenta
de reflexão que traz autonomia de decisão, o que já é transformador, principalmente em
camadas mais pobres da sociedade, nas quais não se vê tantas opções de futuro.
Na visão de Grotowski (1987), “A arte é um amadurecimento, uma evolução, uma
ascensão que nos torna capazes de emergir da escuridão para uma luz fantástica”, o
teatro do diretor tem uma forte função transformadora, que vem da sua percepção de
que a arte modifica a sociedade, de forma coletiva e individual.
A arte traz, além de esperança e sonhos, a consciência de que mudar, apesar de
difícil, é possível. É esse pensamento que nos permite evoluir e progredir. É uma
linguagem universal, que entre diversos outros fatores (como geográficos, étnicos ou
econômicos) caracterizam determinado grupo de pessoas, que expressam sua realidade,
suas crenças, tradições e vivências por meio da arte, sendo ela manifestada pela música,
pela dança, teatro ou pelas artes visuais. A arte dá voz e identidade a esses grupos.
A partir dessa perspectiva, qual seria a importância do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência?
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - dedica-se de
modo absoluto ao incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo
80

de formação de docentes para a educação básica, vinculado a Diretoria de Educação
Básica Presencial – DEB – e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES.
Como descrito no parágrafo acima o – PIBID – transforma-se em um programa de
grande relevância para o desenvolvimento educacional, tanto na esfera acadêmica,
quanto na educação básica, em parceria efetiva com os bolsistas contemplados,
coordenadores de área – docentes das licenciaturas – e dos supervisores – docentes das
escolas públicas onde exercem suas atividades, comprometendo-se de modo sistêmico e
positivo, potencializando o ensino e o aperfeiçoamento pedagógico.
O programa cria um elo bem-sucedido entre o estudante de licenciatura,
contribuindo de forma empírica na sua formação acadêmica, a instituição de ensino que
o recebe e o processo de ação formativa concatenando a teoria adquirida na universidade
e a docência supervisionada no ambiente escolar.
Nesse sentido, quais seriam então os recursos fundamentais ou estruturas
necessárias para o bom andamento do projeto PIBID?
A partir das experiências arrecadadas nos ambientes escolares, observou-se que
se faz necessária a adição, a conservação e a aceitação de instrumentos pedagógicos que
auxiliem no desenvolvimento das atividades pedagógicas que, ao longo da duração do
projeto, foram propostas.
A escola, enquanto prédio destinado ao aprendizado pode, frequentemente, não
contemplar muitas das necessidades básicas para a realização de iniciativas que surgem
durante o andamento do Programa.
A impressão que se tem é que a instituição “escola”, e suas configurações
internas, não cede espaço para outras abordagens educacionais que não seja a tradicional
“sala de aula”. Nesse sentido, trazer à tona um novo modelo educacional, que amplie
horizontes, depende, em grande parte, de uma estrutura básica que permita a sua
aplicação; um apoio material mínimo para a sua execução.
Noutra perspectiva, no entanto, o que se percebe é que em outros espaços
escolares o que falta é a preocupação na manutenção de equipamentos que já existem
naquela realidade escolar específica. Notou-se durante o percorrer desse Projeto que
falta, por vezes, um senso de cuidado e proteção em relação a esses equipamentos que,
por vezes, a escola foi contemplada.
A falta de noção de pertencimento dos alunos para com a escola desemboca em
um desligamento da sua própria realidade. Assim, comentários livres de criticidade em

81

relação a possíveis melhoras que poderiam ser aplicadas no seio escolar relevam tal
naturalização das problemáticas que se tornam cotidiano.
Além disso, um recurso que se torna fundamental dentro da relação Escola/PIBID
é o apoio da própria instituição escolar que recebe o projeto, mas que não o abraça
completamente.
O que se tem, não tão raramente, são os instrumentos básicos necessários para a
prática sugerida pelo grupo de docentes em formação, mas não o apoio institucional para
a execução dessa mesma atividade. Nesse sentido, uma barreira invisível é tecida entre o
projeto e a sua real execução.
Por fim, o que se percebeu é que o modelo escolar atual, ainda baseado em uma
estrutura tradicional de escola, não abre margem para o que se vem propondo dentro e
fora das salas de aula hoje. Além disso, observou-se que as novas tendências que se
apresentam viram júri dos que ainda entendem educação como uma abordagem
unilateral.
Nessa perspectiva, as sugestões “vanguardistas” são barradas pelo filtro do
“clássico”, logo, o que chega até os alunos são apenas as brisas sussurrantes do que
poderia ser uma nova visão de uma aprendizagem mais significativa para o mundo de
hoje.
A partir das informações supracitadas, torna-se fato que os empecilhos sociais
sempre estarão tentando cercear as sugestões que nascem em prol de uma sociedade
mais justa. Mas buscar as soluções mais efetivas para cada uma das barreiras impostas
torna-se a matéria prima de um bom educador; que vai procurar propor uma solução que
perpasse pelos entraves e instaure um novo processo educacional que busque de forma
crítica e consciente entender a “vanguarda”, tentando contemplá-la, e saber aproveitar o
“clássico”, buscando adequá-lo.
O Pibid pode ser entendido como ação complementar e suplementar na educação
brasileira. Nesse sentido, nas atividades abordadas pelos docentes em formação ouve
sempre a preocupação em tratar as aulas como encontros contínuos na qual cada aula
não se encerraria ao término do horário, mas seria continuada como uma atividade de
exercício constante.
Englobando linguagens artísticas como as Artes Visuais, a Dança, a Música e o
Teatro, as práticas exercidas nas escolas procuraram apresentar aos alunos múltiplas
visões de mundo, trabalhando sobre essas visões valores como o respeito e buscando
estimular a autonomia do discente em relação à pesquisa e aos estudos.
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Trabalhando ao lado do professor-orientador de arte, o contemplado com a bolsa
Pibid também serviria para completar as ações imaginadas pelo professor no seu plano
de ensino. Desse modo, para além das experiências arrecadadas em sala de aula, os
exercícios de planejamentos foram trabalhados nesse contexto.
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Apresentação do subprojeto de Pedagogia/2018, da Universidade de
Sorocaba (UNISO), para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID)
Denise Lemos Gomes
Catarina Hand
Os Cursos de licenciatura buscam propiciar ao futuro docente condições para
vivenciar e refletir acerca das teorias e práticas durante o processo de formação. Essa
ação possibilita ao discente experienciar situações desafiadoras, do ambiente escolar
Nesse contexto o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência)
é um programa de formação de professores do Ministério da Educação (MEC), junto às
instituições de ensino superior parceiras, que tem como objetivo propiciar aos alunos
universitários que estão cursando a primeira metade do curso de licenciatura, uma
vivência no contexto real das escolas públicas de educação básica.
Ele viabiliza a parceria entre a universidade e a escola e isso leva a bons resultados
na formação do educando, pois quando o aprendiz se aproxima da prática pedagógica das
escolas, observa, analisa, reflete, discute, aprende e auxilia os docentes nas diversas
questões pedagógicas referentes à aprendizagem, enquanto também complementa a sua
própria formação docente. É um processo formativo contínuo e colaborativo. O Programa
visa estimular o aluno universitário, desde o início de sua formação, à observação e à
reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas.
É preciso ultrapassar os muros das instituições de Ensino Superior e a formação
inicial antes fechada, ir a campo. É fundamental trabalhar com um espaço híbrido de
convivência de docentes da educação básica e do ensino superior para viabilizar trocas de
experiências e ideias, aprimorar e repensar em conjunto o processo ensino aprendizagem.
Tais espaços devem ser planejados, articulados e orientados objetivando o
aprimoramento da formação e mudanças na atuação dos educadores.
O PIBID consiste em grupo colaborativo que envolve parceria entre professores
universitários e professores da escola básica, tendo como foco de análise as práticas de
ensinar e aprender na educação básica.
Os licenciandos em formação serão acompanhados por um professor da escola,
denominado Professor Supervisor, e por um docente da instituição de educação superior,
denominado Coordenador de Área.
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O fazer diário do docente, isto é, sua prática pedagógica depende dos seus
conhecimento formais, das observações acerca do seu próprio trabalho e também das
reflexões sistemáticas e contínuas a respeito de suas ações formativas.
O início do funcionamento do Programa deu-se com o interesse da Uniso
(Universidade de Sorocaba) em participar do programa, apresentando à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão pertencente ao MEC, seus
projetos de iniciação à docência conforme os editais de seleção publicados.
Após a instituição ser selecionada pela Capes, os bolsistas do Pibid foram
escolhidos por meio de prévia inscrição e seleção obtida através de entrevistas e análise
de currículo. Nesta fase pudemos usufruir de um importante instrumento tecnológico,
com as inscrições sendo efetuadas no blogspot. http://pibidrpuniso.blogspot.com/
As escolas públicas de educação também fizeram suas inscrições e foram
validadas pelas redes de ensino. Somente os professores atuantes nas escolas validadas
pelo respectivo sistema (estadual e municipal) foram credenciados para as inscrições.
Estes foram selecionados através da análise do currículo e entrevista, considerando
classificação adquirida em atendimento ao Edital da Universidade.
Os objetivos gerais do Programa, conforme publicação da Capes, são: “incentivar
a formação de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir 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 participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério; e contribuir para a articulação entre teoria e prática
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura”. (http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid)
Como nossa referência é o curso de licenciatura plena em Pedagogia, a
experiência aqui será desenvolvida em escolas que oferecem o ensino fundamental nas
séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).
A proposta do subprojeto de Pedagogia para o PIBID constitui-se de um núcleo de
iniciação, voltado ao município de Sorocaba/SP, com a inclusão da parceria de três escolas
públicas, sendo duas municipais e uma estadual e considerou, primordialmente, os
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princípios estabelecidos para a iniciação à docência, conforme o item 9.7.1 do Edital nº
07/2018 da CAPES:
“Desenvolvimento de atividades em níveis crescentes de complexidade em
direção à autonomia do aluno em formação; valorização do trabalho coletivo e
interdisciplinar; intencionalidade pedagógica clara para o processo de ensinoaprendizagem dos objetos de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular;
estímulo à inovação, à ética profissional, à criatividade, à inventividade e à interação dos
pares e aperfeiçoamento das habilidades de leitura, de escrita e de fala do licenciando”.
Com foco nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Projeto inicial dá ênfase à
alfabetização e letramento. Alfabetização aqui entendida como processo de
aprendizagem em que se desenvolve a habilidade de ler e escrever, enquanto
letramento como o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. De
acordo com Magda Soares, professora e pesquisadora da educação, a diferença está no
domínio que o sujeito tem sobre a leitura e escrita.
As ações do subprojeto junto às escolas parceiras visam um trabalho que busca o
desenvolvimento e aprendizagem da criança, através de atividades com jogos; resolução
de problemas; brincadeiras tradicionais; parlendas; poemas; cantigas populares e contos
de fadas. Entende-se que os estudos e práticas com jogos e brincadeiras visam contribuir
para alunos e professores aprenderem a utilizá-los como instrumento de facilitação no
desenvolvimento da leitura e escrita, criando e gerindo situações de aprendizagem de
acordo com a diversidade e realidade das crianças. O lúdico é uma possibilidade de
desenvolver os aspectos afetivo, o motor, o cognitivo, o social, o moral e também
viabilizar a aprendizagem de conceitos. O jogo só é educativo quando o educador o
desenvolve com o objetivo e intencionalidade, caso contrário é apenas uma brincadeira.
Como o jogo envolve operações entre pessoas, contato social, a situação problema dá ao
participante oportunidade de empregar procedimentos cooperativos para alcançar o
objetivo.
Os conteúdos de Língua Portuguesa (Alfabetização e Matemática) foram
contemplados neste projeto, segundo a Base Nacional Comum curricular (MEC, 2017). A
alfabetização das crianças deverá ocorrer até o 2º ano do ensino fundamental, com o
objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler e escrever e nossa proposta
tem por objetivo contribuir com a escola para que essa meta seja atendida. Algumas
habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos no período da alfabetização, conforme a
BNCC (MEC, 2017), serão contempladas nas atividades e são elas: Em Língua Portuguesa
- ler e escrever espontaneamente palavras, frases, textos curtos nas formas de imprensa
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e cursiva de forma alfabética, recontar oralmente histórias, ler e compreender, com
autonomia, textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura e
vários outros. Em Matemática: o letramento; o desenvolvimento do raciocínio lógico
através de resoluções de problemas e a comunicação e representação, conforme propõe
a BNCC. O trabalho entenderá a alfabetização em seu conceito mais amplo, envolvendo a
leitura de mundo. Esta proposta será estendida para todas as turmas do Ensino
Fundamental1 (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano), mas também podendo atender alguns alunos das
turmas seguintes que ainda têm dificuldades na leitura, escrita e raciocínio matemático.
Os alunos do curso de Pedagogia, após levantamento das necessidades das
turmas realizado juntamente com os professores das classes e o professor supervisor,
fizeram pesquisas das atividades específicas para cada necessidade dos estudantes,
escolhas e/ou confecção dos jogos; planejamento dos trabalhos; realização das ações com
as crianças, avaliação das atividades e relatório do projeto. Vale ressaltar que a nossa
proposta não é de reforço escolar, mas de oferecer oportunidade de as crianças
aprenderem e se desenvolverem através das atividades.
Descrição da dinâmica de acompanhamento dos discentes
O acompanhamento deverá ser feito em dois âmbitos:
•

Na IES, ficará a cargo do coordenador de área a supervisão e orientação das
seguintes atividades: pesquisa bibliográfica; reflexão sobre prática docente,
língua e ensino; articulação das atividades de ensino e pesquisa com as ações
do subprojeto; relatos da experiência individual e descrição das ações
implementadas; planejamento e elaboração de atividades didáticas.

•

Nas escolas parceiras, os professores supervisores deverão orientar e
acompanhar diretamente as ações dos licenciandos, fornecendo-lhes os
meios necessários à aplicação de atividades previamente planejadas e
elaboradas; proceder à conferência dos relatórios de frequência e descrição
de atividades realizadas no período; produzir relatórios contendo registros
escritos e fotográficos das ações implementadas no subprojeto. Alarcão
(2001) salienta que função do supervisor, também pode ser compreendida
como um processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais
informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu
desenvolvimento humano e profissional.

88

Ações Previstas
MÓDULO: CONTEXTO EDUCACIONAL
•

Levantamento das diretrizes e instrumentos legais que regem a escola básica,
tanto no campo geral da educação como no âmbito de Alfabetização em
Língua Portuguesa e Matemática, em especial o estudo detalhado da BNCC
(2017);

•

Levantamento da situação da escola parceira no contexto educacional e sua
inserção na comunidade;

•

Diagnóstico do perfil cognitivo e socioeconômico do alunado da escola
parceira e, particularmente, dos alunos envolvidos com o subprojeto;

•

Produção de texto com registro do levantamento referido no item anterior.

MÓDULO: A ESCOLA E OUTROS ESPAÇOS FORMATIVOS
•

Reconhecimento do espaço escolar, para além da sala de aula: laboratórios,
bibliotecas, salas de leitura e de artes, espaços recreativos e desportivos,
secretarias, diretoria, salas de professores, hortas etc.;

•

Conhecimento do modelo de gestão da escola e sua organização
administrativa e pedagógica;

•

Conhecimento do Projeto Pedagógico da escola parceira e participação nas
reuniões de planejamento;

•

Identificação de espaços de caráter formativo (ambientes culturais, científicos
ou tecnológicos), preferencialmente no entorno da escola, como potenciais
espaços de diálogo com a comunidade escolar. Para essa finalidade, serão
aplicadas entrevistas na comunidade, trabalhando-se modelos de elaboração
e de síntese dos dados coletados.

MÓDULO: APORTE TEÓRICO
•

Levantamento e estudo de referenciais teóricos nos campos da formação
geral e da educação escolar;

•

Revisão bibliográfica sobre o processo de ensino-aprendizagem de
Alfabetização e sobre os conteúdos programáticos dessas competências nas
séries iniciais do Ensino Fundamental;

•

Produção textual no formato de Resenha comentada.
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MÓDULO: ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA
•

Análise e discussões sobre casos didático-pedagógicos apresentados na
literatura e seu cotejamento com a prática e a experiência dos professores
envolvidos com a alfabetização na escola parceira;

•

Estudo de caso.

MÓDULO: INTERVENÇÕES
•

A partir das problemáticas e dificuldades detectadas nos diagnósticos e/ou
informadas pela escola, as ações de intervenção serão planejadas,
desenvolvidas, testadas e aplicadas, avaliando-se estratégias didáticopedagógicas e instrumentos educacionais, incluindo a proposição de
metodologias ativas, jogos e uso de tecnologia.

MÓDULO: REGISTRO E AVALIAÇÃO
•

Sistematização e registro das atividades realizadas no âmbito do subprojeto,
na forma de acervo fotográfico e relatórios coletivos e individuais;

•

Organização, coleta e registro de depoimentos de professores da escola
parceira.

MÓDULO: SOCIALIZAÇÃO
•

Produção de um artigo acadêmico por equipe de trabalho, sobre a vivência
teórico-prática no âmbito do subprojeto, que deverá ser apresentado para a
comunidade acadêmica da IES e que poderá compor coletânea de trabalhos
similares na forma de e-book.

Forma de registro dessas atividades pelo discente, bem como avaliação e a socialização
dos resultados.
•

Registros das ações na forma de preenchimento de formulários específicos,
discriminando a descrição das atividades, seus objetivos e os resultados
alcançados;

•

Registro fotográfico de todas as atividades do mês;

•

Relatórios bimestrais apresentados pelas equipes de trabalho;

•

Relatórios individuais, a serem apresentados ao término de cada semestre;

•

Produção de um artigo acadêmico por equipe de trabalho, sobre a vivência
teórico-prática no âmbito do subprojeto, que deverá ser apresentado para a
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comunidade acadêmica da IES, fazendo parte do EPIC/PIBID/2019, evento
anual de pesquisa e extensão, e que poderá compor coletânea de trabalhos
similares na forma de e-book.
Resultados Pretendidos
•

Engajar a licenciatura em Pedagogia na redefinição do modelo de formação
de professores;

•

Auxiliar na implementação do currículo definido na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2017);

•

Levar o licenciando de Pedagogia a refletir criticamente sobre a carreira
docente e o papel do professor alfabetizador no processo de ensinoaprendizagem;

•

Estimular a investigação permanente, permitindo o aporte teórico necessário
às ações a serem implementadas na prática da alfabetização;

•

Permitir ao licenciando de Pedagogia o aprofundamento das concepções de
Alfabetização.

•

Levar o licenciando de Pedagogia a conhecer a realidade da sala de aula na
escola básica, permitindo-lhe cotejar o conhecimento acadêmico à prática do
professor de Alfabetização;

•

Permitir ao licenciando de Pedagogia o conhecimento da dinâmica do
trabalho docente, desde o planejamento das atividades didáticas, passando
por sua aplicação, até a aferição dos resultados;

•

Levar o licenciando de Pedagogia ao conhecimento do alunado da escola
básica, permitindo-lhe conceber o perfil desse público, por meio do
diagnóstico das necessidades, expectativas e dificuldades apresentadas no
processo ensino-aprendizagem;

•

Promover a articulação entre a IES e as escolas parceiras, criando condições
ao intercâmbio de conhecimentos e à aplicação de práticas inovadoras de
ensino;

•

Estimular a produção e divulgação de conhecimento na área específica do
componente;

•

Contribuir com a melhoria da qualidade do ensino na escola básica;

•

Promover a socialização, com a comunidade interna e externa, dos resultados
obtidos no subprojeto.
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Alfabetização sem papel
Alessandra Alves de Almeida Pontes
Uma das fases mais importantes, e ao mesmo tempo, mais difícil e cheia de
expectativas é o começo da alfabetização.
Em decorrência a esse fato, esse artigo visa trazer algumas contribuições para um
repensar sobre a formação (tanto a inicial quanto a continuada) desses futuros
profissionais da educação, bem como os que já atuam em sala e também, quanto às
crenças e sentimentos em relação ao ensino da linguagem e da matemática. Logo,
corresponde a necessidade de investigar as formas de como se programar
institucionalmente a articulação da formação do profissional docente com a prática
escolar.
Esse cenário sugere a relevância de se buscar uma compreensão sobre o porquê
de práticas arraigadas em uma prática retrógrada e tradicional, bem como, uma direção
importante a ser explorada na análise do conhecimento de linguagem e matemática
veiculado no processo de formação inicial do professor, em sua trajetória como
profissional, situando-o em como fazer uma prática prazerosa e significativa numa
perspectiva da Didática da Matemática pensando no Sistema de numeração decimal e
também a linguagem, referente a
Consciência Fonológica.
A preocupação com a formação dos bolsistas é o meu papel como supervisora do
Pibid em uma Escola Municipal e isso me motivou na busca de teorias, vivências, práticas
e reflexões que pudessem ser ricas para a formação dos licenciandos e ampliar a prática
dos professores que fazem parte da escola.
Elaborar esse artigo que tem como objetivo analisar o processo de alfabetização
realizado na escola, nos primeiros anos do ensino fundamental, compreende a
necessidade de esforço e busca por parte das pibidianas, de aprimorar seus
conhecimentos teóricos, a partir da prática, e sobre o que é realmente “alfabetizar sem
papel”, por meio de jogos e brincadeiras, buscando perceber os avanços alcançados e o
que precisa melhorar no processo de alfabetização. Ao mesmo tempo, mostra aos
professores que já atuam na escola, outra forma de alfabetizar nossas crianças.
Para a realização de todo o trabalho foram utilizados referenciais que deram aos
autores do projeto subsídios para que realmente compreendessem a temática em
questão, sendo os principais: Emília Ferrero, Ana Teberosky, Lev Vygotsky, Jean Piaget,
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Katia Smole, Constance Kamii, Fernando Capovilla, Alessandra Seabra, além de outros que
realizaram estudos acerca do assunto e que pudemos nos basear na teoria para
desenvolver uma prática por meio de jogos e brincadeiras.
A intenção foi de subsidiar e repertoriar as alunas para pensarem, refletirem,
questionarem, discutirem, para depois, confeccionarem o material desenvolvido com as
crianças.
As ações do Projeto de Alfabetização sem papel permitiram que estudantes dos
Cursos de Licenciatura em Pedagogia, bolsistas de Iniciação à Docência, tivessem a
oportunidade de vivenciar o dia-a-dia no exercício das atividades profissionais do
professor alfabetizador em uma escola pública do ensino básico.
Diante disso, o papel das pibidianas no processo de alfabetização dos alunos é
trabalhar da melhor forma possível para promover uma aprendizagem, fazer com que o
aluno utilize estratégias próprias, construa a escrita, bem como os números e operações,
sem contar, que promovam meios para que os alunos se interessem em aprender, pois
será dessa forma que saberão se relacionar melhor com as pessoas e a construir
conhecimento para si próprio.
E como foi possível ajudar as crianças a avançarem neste processo? Por meio de
agrupamentos produtivos, Intervenção pontual e Jogos / brincadeiras tanto de linguagem
(Consciência Fonológica) quanto de matemática (Sistema de Numeração Decimal).
A compreensão de cada pibidiana quanto à construção do conhecimento e do
aprendizado de cada aluno é fundamental para pensar em qual atividade será necessária
para promover o avanço.
Como tudo aconteceu?
O trabalho se deu no período da manhã (contraturno), no primeiro dia do projeto
(3ª feira) foi oferecido para os alunos do 1º A e B e, no segundo dia (4ª feira), para os
alunos do 1º C e D. Carga horária de 3h (1x por semana). Atendimento de 50 alunos (no
máximo). Para cada turma de primeiro ano foram ofertadas vagas para 12 alunos. Durante
o projeto, também foram oferecidos aos alunos que estavam em processo de
alfabetização dos segundos anos, atendendo mais 5 alunos.
Também aconteceu no período da tarde onde as alunas atuaram em sala de aula,
juntamente com a professora nos quatro primeiros anos com uma atividade de linguagem
e outra de matemática. Inicialmente aplicaram as atividades em minha sala para que eu
pudesse fazer as devidas orientações e alterações, se necessário, para depois, irem para
os outros anos. Nesta dinâmica, 90 crianças do período da tarde foram atendidas em dois
dias da semana.
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A ideia então foi sair dos modelos antigos e tradicionais para uma “alfabetização
sem papel”.
O trabalho desenvolvido para o ano de 2019 foi realizado com:

•

Utilização de jogos e brincadeiras para a alfabetização tanto de
linguagem quanto de matemática;

•

Conteúdos de linguagem: Consciência Fonológica (consciência de
palavras,

silábica,

fonêmica,

aliteração

e

rimas);

Atividades

permanentes: Atividades diagnósticas para acompanhar as hipóteses;
•

Conteúdos de matemática: Sistema de Numeração Decimal (SND) e as
operações; Atividades permanentes: Regularidades do sistema de
numeração decimal, contagem, sobrecontagem e agrupamentos.

Conseguimos promover encontros com os alunos de forma prática, diversificada
e descomplicada, na disseminação do conhecimento, com estratégias lúdicas, divertidas
e mais práticas. Afinal, criança gosta de brincar não é mesmo?
As diversas atividades desenvolvidas possibilitaram que os estudantes de
licenciatura tivessem contato direto com a plenitude da ação docente no ensino oferecido
pela escola pública. Essa experiência contribuiu para a formação e atuação profissional
dos futuros professores.
O PIBID se consolidou como instrumento da integração da universidade com as
escolas de ensino básico, numa relação de troca que beneficiou a ambas. Essa situação
torna-se evidente na repercussão do PIBID tanto nas escolas como na universidade.
O PIBID então, tem se destacado no curso de licenciatura em pedagogia como um
programa que aproxima os estudantes da educação básica, articula as disciplinas
curriculares e fomenta a relação teoria e prática.
O projeto então, tem sido de extrema relevância para formação do professor
(continuada), para instituição escolar apoiadora, para pesquisa e produção acadêmicocientífica. Aconteceu de forma positiva, agregando produções e impactos relacionais
entre instituição superior e básica, possibilitando trocas importantes de experiência,
enriquecendo a formação profissional por meio do aprofundamento e contato direto
dentro da escola, além de pesquisas e estudos elaborados. Também possibilitou novas
ideias, colaborações e parcerias, pensar, refletir e manter o movimento de transformação,
contribuindo na formação docente, inicial e continuada.
O impacto das atividades desenvolvidas neste ano de execução do Projeto
Alfabetização sem papel é perceptível na formação e avanço dos alunos participantes, das
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pibidianas, bem como dos professores que atuam na escola. Ficou perceptível em
mudanças na concepção sobre a realidade da escola, redução das resistências ao uso de
jogos e brincadeiras pelos professores que já atuam nos primeiros anos, no processo de
alfabetização e a percepção da necessidade de formação continuada. Com relação à
escola participante percebeu-se um interesse dos alunos no envolvimento com as
atividades programadas e realizadas pelas bolsistas de iniciação à docência e, o mais
importante, promoveu o avanço dos alunos na alfabetização.
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A influência das singularidades do aluno no processo de aprendizagem
Agnes Cristine Alves
Isabelle Cristine Toledo Roque
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência foi o que nos
possibilitou a primeira impressão com o ambiente escolar em caráter profissional. Ao
iniciarmos, já tínhamos a consciência de que seria de muita importância para nossa
formação

acadêmica,

nos

proporcionando

valores

e

aprendizados

que

consequentemente desenvolveriam nossa postura como docentes.
Esperávamos nos deparar com diferentes fatores que poderiam prejudicar o bom
andamento do projeto, entre eles, falta de recursos, ausência frequente e falta de
interesse por parte dos alunos. Porém, destacamos aqui, a influência do contexto de vida
do educando no processo ensino-aprendizagem.
Antônio (nome fictício), era um garoto de 8 anos. A maioria dos alunos de sua
turma já estavam alfabetizados, enquanto ele ainda apresentava dificuldade em tarefas
que envolviam leitura e escrita. Não conseguia identificar determinadas letras, recusavase a participar das atividades, aparentava estar constantemente cansado, além do grande
número de ausência.
No decorrer das aulas, Antônio fazia pequenos desabafos:
– Sabia que eu sou inventor? Estou vendendo minhas invenções – disse com tom
de tristeza.
– Ah, que legal! Mas por que você está vendendo suas invenções?
– Estou precisando de dinheiro.
– Posso saber o motivo?
– Minha mãe está desempregada, está faltando comida e eu preciso ajudar.
Esse diálogo confirmou nossas suspeitas, Antônio não conseguia se concentrar
nas atividades propostas por conta dos conflitos que vivenciava fora da escola. Não só ele,
mas a maioria dos alunos com dificuldades escolares possuíam atritos mal resolvidos em
determinadas áreas de suas vidas. Atritos esses que podem ter maior proporção quando
o profissional não se atenta a ver o aluno como um sujeito e não como um objeto.
De acordo com Freire (2011 p.68)
[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que
ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho
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gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e
aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em
função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais.

A educação por muito tempo atribuiu aos educandos o papel de receptores do
conhecimento, valorizando apenas o aspecto cognitivo, negligenciando a experiência de
vida que esses traziam para a sala de aula. Hoje, sabemos a importância de conhecer a
realidade vivida pelo aluno, pois ela implica em sua formação de modo integral, quando
o processo da aprendizagem se torna significativo, ou seja, que faça sentido para o aluno,
possibilita um aprendizado duradouro e aplicável em suas práticas cotidianas. Quando o
professor conhece a realidade do aluno passa a adequar as experiências de aprendizagem
ao contexto da criança.
Freire (2011 p.68) continua dizendo
Especificamente humana, a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso
política, é artística e moral, serve-se de meios, técnicas, envolve frustrações,
medos, desejos. Exige de mim, como professor, uma competência geral, um
saber de sua natureza e saberes especiais, ligados à minha atividade docente.

Assim como uma pessoa é diferente da outra, o processo de aprendizagem se faz
de maneira singular. O educador que considera a diversidade, vê em sua prática de
ensinar um desafio, entender como cada aluno aprende, considerando as dificuldades e
motivações dos mesmos.
Ter esse olhar sobre o trabalho docente nos serviu como inspiração para buscar
novos meios de atrair, incluir e motivar os educandos na construção de sua própria
aprendizagem, levando em consideração os aspectos físicos, emocionais, sociais,
culturais, econômicos e cognitivo dos discentes. Partindo desse princípio, elaboramos
uma grade de atividades que pudesse suprir as necessidades singulares e coletivas.
Passamos a dar ênfase para a realidade vivenciada pelos alunos fora do ambiente escolar.
Em consequência disso, o vínculo professor-aluno foi estruturado, havendo cooperação
entre ambos.
Nós, enquanto educadores passamos a ter um olhar mais sensível com relação
aos alunos, estimulando a expressão, criticidade, autonomia e respeitando suas
peculiaridades. Os alunos por sua vez reagiram de forma positiva, resultando em
mudanças comportamentais e progresso na realização das atividades propostas.
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Ao todo o trabalho foi satisfatório, gerando aprendizado mútuo, tanto para nós
bolsistas como para os alunos. Agregamos um amplo repertório de experiências positivas
e negativas que podem ser aproveitadas em nossa prática profissional. Nem tudo ocorreu
como o planejado, nos ensinando a necessidade de sermos flexíveis e estarmos aptos às
mudanças em prol da plena formação do aluno.
Referências
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A importância do lúdico para as crianças de 1º ano
Alícia França
Durante meu primeiro semestre no Programa Institucional de Iniciação à
docência, após alegrias, dificuldades, erros e acertos, compreendi como o programa
amplia nossa visão sobre ensino, sala de aula, sobre cada aluno e sobre a importância do
ensino lúdico para os alunos do Ensino Fundamental I.
Inicialmente não entendi o porquê não conseguíamos aplicar atividades da
maneira que planejávamos, algo sempre saia do nosso controle e nossos projetos
raramente davam certo. Com o passar das semanas o programa me trazia muito mais do
que realmente é estar em sala de aula. Gosto de dizer que primeiro aprendi a aprender
para que assim começasse a aprender a ensinar. Nos adaptamos a realidade deles e a
cada semana era uma vitória de um projeto bem-sucedido ou a tristeza de um projeto
mal aplicado. Após muita sondagem e conversa avaliamos que o defeito que nos impedia
de ter o resultado esperado em cada atividade era de fato não abordarmos os alunos da
maneira correta, entendemos que a necessidade maior para os alunos era de um ensino
mais lúdico, algo fora do que eles já estavam acostumados todos os dias na escola,
carteiras enfileiradas, uma folha impressa e uma explicação na lousa.
Percebemos a falta que fazia para os alunos daquela sala um aprendizado fora do
que estavam acostumados dentro da sala de aula, discutimos o quanto precisávamos
trazer algo mais lúdico para que aquela turma tivesse o estímulo para rever o conteúdo
que já havia sido ministrado pela professora, porém de maneira mais leve e clara. Talvez
eu, com minha pouca experiência em sala, tenha demorado algumas semanas a entender
a falta que o lúdico faz nesta etapa, pois demorei a perceber o que nos impedia de chegar
da forma certa até eles. Mais que isso, agora vejo que o ensino lúdico faz falta durante
todo o processo de aprendizado de um aluno em qualquer faixa etária no Ensino
Fundamental I. Segundo Vygotsky (2003), a brincadeira favorece a evolução da zona de
desenvolvimento proximal.
A escola precisa ressaltar a importância do brincar não apenas como passatempo
ou como um entretenimento para a criança, mas como parte do processo ensinoaprendizagem. É necessário que o educador tenha a brincadeira como uma ferramenta
neste processo.
Após esta reflexão, ao longo do semestre, nos planejamos de forma diferente
para que aplicássemos as atividades da maneira mais lúdica que conseguíssemos,
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reformulamos atividades, montamos jogos e brincadeiras baseados nos conteúdos
aplicados em sala e passamos a perceber que na grande maioria das atividades estávamos
obtendo os resultados esperados. Percebemos que nos dias de PIBID eles estavam mais
animados e já entendiam que naquele dia as atividades seriam diferentes.
Ao olhar este semestre que passou só posso dizer que as experiências obtidas no
Programa foram intensas, me trouxeram um pouco do gosto do que verdadeiramente é
estar à frente em uma sala de aula, me trouxeram a experiência mais próxima do que é
ver uma sala pelo olhos do professor, o medo de não alcançar o objetivo proposto, a
frustração de uma atividade sem sucesso, a alegria de uma aula que saiu como o esperado
e a satisfação de entender o sentimento de ter escolhido a profissão certa.
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Aprender brincando: um percurso sobre a aprendizagem lúdica
Aline Virgínia Pontes Bertolli
O Trabalho na escola municipal Flávio de Souza Nogueira iniciou em agosto de
2018. Nosso desafio era fazer uma intervenção em uma turma de segundo ano, com 23
alunos. A sala era vista como "problemática pelos corredores da escola”. Muitos alunos
com dificuldades de alfabetização e com problemas de comportamento, era o que diziam.
A primeira observação desta sala despertou-me para várias reflexões a respeito
do processo ensino-aprendizagem. Fiquei me questionando se era adequado e produtivo
colocar todas aquelas crianças tão potentes e criativas dentro de uma sala, enfileiradas
em carteiras, tendo que permanecer imóveis e sem possibilidade de escolha. A escola era
enorme e sempre me perguntava se projetos coletivos e de eixos transversais não
poderiam

ser

a

solução

para

"aquela

sala

problemática".

No decorrer do semestre, tiramos as crianças da sala. Levamo-las para o pátio,
para o laboratório, para o parque, para uma cozinha improvisada. Fizemos gincanas,
brincadeiras, preparamos um bolo e, claro, lemos e escrevemos muito. Fomos nos
conhecendo, ajustando as demandas dos alunos em diferentes formatos de trabalho,
experimentamos e vimos o que funcionava e o que não fazia sentido. Como diz Paulo
Freire (2018), ensinar é aprender, e juntos, fomos todos aprendendo.
Certo dia, em uma das atividades que estávamos realizando, o comentário de um
aluno fez-me ter mais certeza que precisávamos reavaliar a maneira como estamos
querendo que as crianças aprendam:
C. era um menino de 7 anos que tinha muita dificuldade em se concentrar, talvez
porque tivesse muita dificuldade em compreender o que as letras e as palavras queriam
dizer. Não estava completamente alfabetizado, lia com muita dificuldade, escrevia as
palavras de forma inadequada e se desinteressava rapidamente pelas atividades quando
elas envolviam leitura e escrita.
Um dia, quando terminamos a tarefa, C. começou a escrever várias coisas na
lousa, então o questionei:
– C., durante as atividades você não quer escrever, mas na lousa você escreve,
né? E ele me respondeu:
– Ah, mas na lousa é legal.
O comentário de C. ficou ecoando dentro de mim por semanas e a partir disso
comecei a pensar como a escrita e a leitura precisam ser estimulantes para essa as
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crianças, escrever era legal, mas escrever trancado numa sala, em moldes tradicionais,
com tempo estabelecido, não era algo que fazia sentido e por isso, provavelmente, não
aprendia.
O processo de aprendizagem precisa ser motivador para que a criança se interesse
e se envolva. Trazer aspectos do cotidiano para dentro da sala de aula e propor atividades
de forma lúdica podem ser saídas interessantes, principalmente para os alunos que têm
mais dificuldades de aprender com o ensino tradicional. Para mim, esse tem sido o grande
desafio da educação e cabe a nós, futuros professores, sermos agentes de transformação
dentro das instituições que muitas vezes já estão muito cristalizadas e arraigadas na
cultura de ensino tradicional.
Em uma simples oficina de culinária, por exemplo, conseguimos trabalhar
questões relativas a diferentes disciplinas, e o interesse das crianças em aprender uma
receita é muito maior do que se apenas tivéssemos lido-a com eles. Nesse momento
envolvemos a família, os professores de outras salas, os funcionários da cozinha, e nesse
sentido, a troca se torna mais rica e proveitosa. Crianças aprendem melhor quando
vivenciam o processo.
Buscamos, através das atividades desenvolvidas durante o semestre, nos colocar
no processo junto às crianças, tentando compreender suas dificuldades, seu contexto
social, suas emoções e sempre tentando estimular sua autonomia no processo de
construção do conhecimento. Em alguns momentos, ouvir o que eles estavam sentindo
nos ajudava a nortear por qual caminho deveríamos seguir e isso facilitava a compreensão
dos motivos daquela criança estar com dificuldades em determinados assuntos.
Sabemos que a realidade dentro da escola pública não é das mais favoráveis.
Muitas vezes faltam recursos, os professores não são valorizados e muitos problemas
surgem diante dessa situação, mas o fundamental é que possamos romper as barreiras
que nos são colocadas e diante das dificuldades encontrar soluções criativas para que
possamos transformar a educação no Brasil.
No primeiro semestre de 2019, devido a questões burocráticas, o Pibid foi
reformulado nessa escola. Uma nova professora assumiu a supervisão e, então, tudo
mudou. Alessandra, a nova supervisora, era entusiasta da alfabetização através de
recursos lúdicos e, dessa maneira, o que parecia distante daquela realidade se tornou
possível. Reorganizamos as ações e a partir daí, todo nosso trabalho começou a ser
desenvolvido a partir de jogos e brincadeiras.
A diferença no envolvimento das crianças foi nítida, elas aprendiam brincando,
literalmente. E cada vez ficava mais claro pra mim que a aprendizagem não precisava ser
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da maneira que costumamos ver acontecer, mas que podia ser leve, prazerosa e que a
ludicidade exercia um papel fundamental nesse contexto escolar.
Para Piaget (1971) o jogo envolve não apenas uma forma de desafogo ou
entretenimento para gastar energia das crianças, mas um meio que contribui e enriquece
o desenvolvimento intelectual. Sabemos que o brincar é algo inerente às crianças e se
conseguirmos fazer com que elas estabeleçam uma relação entre brincar e aprender,
podemos facilitar o processo de ensino tornando-o significativo. Para isso é preciso muito
envolvimento por parte do professor, pois transformar o ensino tradicional vigente não é
uma tarefa simples, exige, sobretudo, desejo, determinação e coragem.
Referências
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Como o meio social transforma o desempenho escolar
Amanda Caroline Silva Campos
Era uma escola municipal, em um bairro periférico de Sorocaba, onde tive contato
com o segundo ano. Essa foi a minha primeira experiência como profissional dentro de
uma escola, onde eu cumpriria o papel de auxiliar a criança a ler e escrever. De início
acreditei que iria ser uma tarefa bem difícil já que não tinha experiência, mas com o passar
do tempo fui pegando o jeito.
Antes de conhecer a turma, escutei vários múrmuros pela escola que falavam do
comportamento inadequado da classe que eu iria auxiliar, então acabei entrando na sala
com uma expectativa nem tanto positiva e, infelizmente, os comentários não estavam
errados, me vi perdida em uma sala onde o comportamento não era dos mais agradáveis,
mas não me deixei esmorecer já que sempre trouxe comigo uma frase que diz “bons
professores se criam com grandes desafios”.
Passando alguns dias do primeiro encontro com as crianças fui percebendo que
nem tudo era problema de comportamento, na maioria dos casos a postura do aluno
advinha do meio social da criança.
A falta de cuidados básicos como afeto e diálogo acabam atrapalhando no dia-dia
da criança. Após percebemos que os problemas sociais das crianças as atrapalhavam na
sala de aula, começamos a intervir, demonstrando interesse pelas crianças, fazendo-as
se sentirem inclusa no meio de todos, ajudando a desenvolverem vários quesitos básicos
como: socializarem-se com os colegas, ajudar uns aos outros e respeitar as diferenças.
Com o passar do tempo, fomos percebendo as diferenças e colhendo o fruto do
nosso trabalho, onde as crianças com maiores problemas de comportamento já não
estavam mais assim. Acabamos percebendo que as crianças mais dispersas são as com
mais dificuldades na alfabetização, pois como elas têm dificuldade em entender a matéria,
começam a bagunçar.
Demos início ao projeto “Senhor Alfabeto: Livro viajante”, sugerido pela
professora coordenadora, que já de início deu muito certo, as crianças ficaram
entusiasmada com a ideia de levar o livro para casa. Criamos as regras para a utilização
do livro e do boneco, e um calendário onde estavam marcados os dias que cada um iria
levar o material para a casa. Todos cumpriram o calendário de forma correta e fizeram as
atividades impostas, como por exemplo: roda de conversa, ditado e alguns jogos de
alfabetização, tudo relacionado ao livro.
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Como já tínhamos diagnosticado os problemas das crianças com mais
dificuldades, começamos a agir de forma mais lúdica, utilizando brincadeiras para
alfabetizar. Obtivemos uma grande melhora na participação, na leitura e na escrita.
Quando a professora da classe elogiou o novo comportamento da turma tivemos
a certeza que estávamos fazendo um bom trabalho. Quando os elogios veem, temos o
sentimento de dever cumprido, porém ainda faltava mais um pouco... havia necessidade
de novas sondagens para determinar novas ações...
Participar do PIBID foi uma experiência única que eu recomendo para todos que
tiverem a oportunidade, pois com o Programa eu senti autonomia na sala de aula, era
como se eu realmente já fosse formada, com a minha própria turma. Esse programa
auxilia o formando a exercitar seu lado criativo...
Agradeço a EM Flavio de Souza, por abrir esse espaço para me receber, e também
a todos envolvidos no PIBID por me proporcionar essa experiência única de grande
mudança em meu modo de ver a escola e a educação. Agradeço aos alunos que criaram
respeito uns com os outros, perderam alguns medos e receios, ficando assim ainda mais
confiantes para seguir esse lindo caminho na vida escolar.
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Interpretação e produção da escrita a partir de elementos da cultura
popular
Amanda Gabriele Faverssani
Yohanna Raissa Menassi
Esse projeto buscou trabalhar habilidades de leitura e escrita em alunos do 5º ano
de uma escola municipal da cidade de Sorocaba. Relatamos nesse trabalho como, a partir
de elementos da cultura popular, jogos e brincadeiras, desenvolvemos habilidades de
compreensão de leitura e produção textual em diferentes contextos sociais, relacionando
a cultura popular e a prática do letramento.
Quando iniciamos o projeto nos deparamos com uma questão que traçou o que
seria nosso plano de trabalho: precisávamos de um projeto para alunos do 5º ano que
buscasse aprimorar habilidades de leitura e escrita. Muito além da alfabetização,
precisávamos de um conceito que oferecesse respaldo no trabalho das diferentes funções
sociais de um texto e desenvolvesse nos alunos um novo olhar sobre o seu papel de leitor
e de escritor no mundo.
O conceito ao qual esbarramos foi o letramento, através da autora Magda Soares,
mas o letramento por si só não daria conta da euforia que buscávamos despertar nos
alunos através da leitura e da escrita. Partimos então para a cultura popular, para os jogos,
brincadeiras, cantigas e ditados que, de maneira lúdica, criaram um caminho a ser
percorrido pelos alunos, que tinha como objetivo a interpretação e a produção escrita.
Adaptamos brincadeiras tradicionais e jogos tirados da obra “Jogos Teatrais na
sala de aula”, da autora e diretora teatral Viola Spolin, acrescentando em todas as
aplicações uma nova oportunidade de contato com a leitura, com a escrita, com a
interação social e, principalmente, com elementos da cultura popular, como os ditados e
as cantigas de roda, buscando um resgate da infância e da imaginação que liderariam os
alunos à uma produção própria.
Para fim de registro, cada semana os alunos produziram um texto, que poderia
ser poético, não-verbal, ou de qualquer outra maneira que eles se sentissem confortáveis,
para relatar o que eles haviam feito, suas impressões, sentimentos etc.
Para a organização inicial do projeto, criamos um cronograma de trabalho, onde
disponibilizamos as atividades por habilidade a ser desenvolvida, nível de interação social
e conhecimento prévio a ser utilizado, de acordo com o que nos permitiria alcançar o
objetivo final de uma produção própria, porém enriquecida, dos alunos.
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A primeira habilidade a ser trabalhada foi a leitura, através de ditados populares
e contos de fadas. Nessa fase observamos nos alunos diferentes aspectos ligados à
empatia, trabalho em equipe e solidariedade, valores que procuramos reforçar durante
as atividades.
O próximo passo incluía a valorização e uma nova contribuição no vocabulário dos
alunos. Trabalhamos novamente com ditados populares, porém, acrescentamos um novo
“nível” com as classes gramaticais como parte dos jogos. Reforçamos o que foi dito no
parágrafo anterior quanto as nossas observações dos valores demonstrados pelos alunos.
Por fim, a última habilidade a ser desenvolvida foi a escrita, que se entrelaçou
com o produto final. Textos escritos pelos alunos de histórias criadas por eles próprios.
Apesar de a temática ter sido livre, 9 em 10 grupos optaram pela narrativa com temas
centrais criativos e próprios do imaginário infantil. Nesse momento, observamos a pouca
autonomia dos alunos na resolução de problemas no aspecto de criação e
desenvolvimento de uma escrita em grupo.
O projeto usou de traços da cultura popular para resgatar o prazer de estar em
contato com o texto, seja ele lido ou produzido pelo aluno. Levanta-se através dele a
discussão do papel do aluno na escrita escolar onde exerce uma função ativa cada vez que
realiza uma leitura, ou que escreve um texto de autoria própria. Mas para onde vão esses
textos? O meu aluno tem contato com aquilo que ele mesmo escreveu? É importante que
os alunos sintam na sala de aula um ambiente seguro para erros e acertos no que diz
respeito às habilidades e competências que ele desenvolve ao longo do bimestre, do
semestre ou do ano todo.
Buscamos exemplificar a prática do letramento, isso é, segundo Magda Soares,
[...] o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de
forma adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e
escolares [...] para diferentes objetivos, em interação com diferentes
interlocutores, para diferentes funções.

Mais do que palavras, os alunos aprenderam a ler o mundo, e mais do que um
vocabulário desligado deles mesmos, eles aprenderam a escrever com a sua própria
realidade.
Referências
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Brincar e aprender: QUE PRAZER!
Anna Julia Dias
A escola a qual participei do Pibid foi a E.E. Dr. João Machado de Araújo que se
situa em Sorocaba e atende crianças de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Teve como
tema “Brincar e Aprender, Que Prazer!” em que a proposta foi trazer jogos e brincadeiras
para as aulas pois, tanto Piaget como Vygotsky nos dizem que no jogo e no brincar, a
criança consegue submeter-se às regras como fonte de prazer. A escola foi muito
receptiva, todos professores e funcionários nos receberam de braços abertos.
Em agosto de 2018, comecei o PIBID onde obtive muita experiencia e pude colocar
na prática o que aprendi na teoria. Foi uma vivencia muito rica, pois tudo que eu aprendia
na faculdade, eu via na escola. Pude sempre levar as minhas dúvidas da escola para as
professoras, que me esclareciam e assim pude expandir mais a minha prática. Havia
muitas dúvidas porque estávamos numa sala de 5º ano onde alguns alunos não sabiam
ler nem escrever ainda. Eu nunca tinha tido essa experiência e vi que a realidade era dura
e algo precisava ser feito. Com o passar das atividades, ver cada avanço foi gratificante.
A experiencia não se restringia apenas à sala de aula. Em casa e nas reuniões
tínhamos muito o que fazer. Preparávamos as atividades e pensávamos nas ações cujas
aprendizagens seriam as mais eficazes possíveis.
Sempre nos reuníamos às segunda-feira, com os demais colegas e com a
Coordenadora de área, discutíamos sobre o que faríamos na próxima semana na escola,
quais os materiais seriam utilizados, se iríamos trabalhar a matemática ou o português,
tudo sempre em equipe. Podíamos também utilizar o acervo da escola e da Universidade
para usarmos materiais criativos para aplicarmos nas aulas.
Durante o programa, nas aulas, utilizamos vários jogos para as crianças
aprenderem brincando, como o “troca letras” onde questionávamos os educandos qual
letra devia-se trocar para que “cão” virasse “mão” ... e assim com as outras figuras.
Jogávamos também o “bingo da letra inicial” onde sorteávamos as letras e as crianças
deveriam colocar a letra sorteada em sua cartela, vencia quem completasse primeiro.
Para trabalhar a matemática, o ábaco foi imprescindível e utilizamos com ele as
fichas sobrepostas, para compreensão de classes e ordens de números, fazendo com os
alunos a construção do numeral, começando pela unidade, dezena, centena e unidade de
milhar. Montávamos os números no instrumento e as crianças tinham que dizer qual era
aquele número.
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Ao final do projeto fizemos um “mercadinho” onde as crianças, com seu dinheiro
de mentirinha, podiam comprar brinquedos e diversos outros produtos. Os alunos
trabalharam muito a matemática pois deveriam somar e subtrair para ver se o valor dos
produtos não ultrapassaria o dinheirinho. Deviriam também, conferir o troco ao final. E o
brinquedo comprado, levaram para casa.
Foi utilizado também materiais recicláveis na confecção de atividades. Aos
numerais, as crianças deviam descobrir qual número estava “escondido” e que número
vem depois ou antes. Para trabalhar a alfabetização fizemos um “troca silabas” com
rolinho de papel higiênico, onde a criança trocava as silabas para formar novas palavras.
Ainda trabalhando a alfabetização... Este jogo foi produzido com caixa de ovos e
palito de cera, a atividade foi criada no intuito das crianças trabalharem a leitura e a
junção das silabas. As crianças ficaram muito empolgadas com essa atividade que foi
realizada bem rápida por eles.
Em 2019, demos continuidade ao projeto “Brincar e aprender: Que prazer!”, onde
nossa proposta foi alfabetizar com o lúdico. Neste ano demos mais ênfase à matemática,
visto que é era a maior dificuldade dos nossos alunos. Foram feitas várias atividades
envolvendo contação de história, formas geométricas, álgebra. A crianças se divertiram
muito e mais do que isso, aprenderam.
Uma das atividades que eles gostaram bastante foi o caminho matemático: 4
crianças se posicionavam no tapete do caminho matemático e, ao acertar a continha,
podiam andar 1 casa. Depois disso, tivemos a corrida das bexigas: a criança tinha que
correr, sentar, estourar e resolver a continha matemática proposta.
Durante o mês de maio, inteiro, trabalhamos com a história da “Cachinhos
Dourados”. Os alunos se divertiram muito pois, na primeira atividade, foi proposto a eles
que recontassem a história do jeitinho deles. Muitos tinham vergonha, mas todos se
ajudaram e conseguiram recontar. Depois disso teriam que reescrever o início, meio e fim
da história (em cada semana). Na semana seguinte, as crianças fizeram um teatro com as
vestimentas dos personagens da “Cachinhos Dourados”. Vimos que elas aprenderam por
completo a história e desenvolveram diversas habilidades.
Para Piaget, os jogos possuem estreita relação com a construção da inteligência,
ressaltando que o prazer que resulta do jogo espontâneo motiva a aprendizagem. O tema
escolhido pela escola, no projeto do PIBID, “Brincar e Aprender, Que Prazer!” foi de
grande relevância na aprendizagem, uma vez que foi notório a motivação das crianças nas
atividades propostas.
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O PIBID é uma ótima vivência para nós, estudantes de pedagogia, pela vasta
experiência pessoal e profissional que nos proporciona.
Referências
CAPES, Pibid: educação básica. Acesso em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid.
Acesso em: 28 dez. 2018.
PORTAL DE EDUCAÇÃO. Concepção do jogo segundo Piaget. Disponível em:
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Impulsionando o saber: a influência dos jogos na aprendizagem
Antonia Sheila Rodrigues Duarte
Introdução
Os jogos foram escolhidos e adaptados de acordo com o conteúdo passado em
sala de aula pela professora titular. Nos organizamos para agir em conjunto, sem a criação
de um currículo paralelo, buscando uma interdisciplinaridade entre sala e projeto,
acabando com possíveis insatisfações quando a professora precisaria ter sua aula
interrompida para a aplicação das atividades.
O objetivo desse projeto foi estabelecer ligações diferenciadas entre jogos
comuns à faixa etária das crianças e o conteúdo trabalhado em sala. Buscando ilustrar
essa conexão, surgiu o nome tema do projeto: Impulsionando o saber: a influência dos
jogos na aprendizagem.
Lino de Macedo (Revista nova escola, 7º edição) analisando Jean Piaget (18961980), que contribui com seus conhecimentos sobre a importância dos jogos didáticos
para motivar a aprendizagem, destaca que:
Quem responde à questão é o biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980): eles
possibilitam o desenvolvimento de estruturas para o conhecer e o viver. Com
eles, aprendemos pelo exercício, pelo símbolo e pela regra.

O psicólogo e professor argumenta:
É com e por meio do outro que os pequenos aprendem a argumentar, tomar
decisões, compartilhar experiências, observar e coordenar pontos de vista.
Além desses procedimentos tão importantes, aprendem também a concluir,
esperar, respeitar, se concentrar, ganhar e perder em função do conhecer.
Graças ao jogo de regras, aprendemos a tomar decisões, planejar,
desenvolver, fazer algo que valha a pena do começo ao fim. Seguindo essa
linha de pensamento, é importante compreender que vida e conhecimento
não são jogos, mas que as formas de viver e conhecer são. É por meio deles
que exercitamos, simbolizamos e aperfeiçoamos nossas maneiras de interagir
com as pessoas e as coisas e de proceder bem. Quando o tornar-se lúcido é
mediado pelo lúdico, o amor ao conhecimento e às pessoas encontra
realização e sentido.
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Impulsionar o saber não significa ensinar diretamente os conteúdos disciplinares,
mas sim contribuir com as competências através de novos caminhos, oferecer práticas
sociais variadas de interação durante leitura e escrita direcionando o foco que é o
letramento.
Para essa integração a professora supervisora trabalhou como uma importante
mediadora entre o grupo e a equipe docente, criando condições para articulações
importantes e significativas no projeto.
Tivemos reuniões semanais com a coordenadora de área, esse encontro foi
importante para diversos propósitos, dentre eles a decisão de espaço e tempo dos jogos,
confecção de materiais e troca de informações a respeito do andamento do projeto.
Desenvolvimento
Consultamos os espaços disponíveis e os conteúdos curriculares vistos pela turma
do 3º ano.
Colocamos os jogos em prática trabalhando inicialmente um jogo que nos
permitisse exercitar a criatividade, rapidez de raciocínio e enriquecimento de vocabulário.
Observamos o desempenho dos alunos, nível de interação e o conhecimento prévio sobre
o conteúdo.
Decidimos que em conexão à interdisciplinaridade agregaríamos atividades físicas
aos jogos, optando por um jogo que trabalhe a associação de palavras juntamente com
essa habilidade. O letramento matemático também foi estimulado através de jogos,
trabalhamos as habilidades de raciocínio e argumentação, demonstramos as diferentes
formas de se chegar a um mesmo resultado incentivando a turma a desenhar o cálculo,
buscar recursos e, então, solucioná-lo.
No decorrer dos jogos procuramos reforçar atividades de escrita e
enriquecimento de vocabulário através de leitura de livros, jogos de gêneros, classes
gramaticais e associação de palavras.
Fizemos intervenções mesclando os grupos, buscando uma diversidade de
experiências essencial para a autonomia do grupo.
Com a evolução das atividades e do entrosamento dos grupos solicitamos aos
alunos que criassem sua própria produção de um jogo, a única exigência foi que teria
adaptações para contemplar conteúdos curriculares, tal qual os jogos que apresentamos
em nossos encontros. Os alunos do 3º ano mostraram segurança na tomada de decisão
durante a criação do jogo, facilidade de diálogo para resolução de problemas, raciocínio
rápido e criatividade. Apenas um grupo não relacionou o jogo com o conteúdo das aulas.
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Conclusão
Para contemplar o sentido de letramento um projeto precisa se articular na
interdisciplinaridade, relacionando conteúdos para aprofundar seu conhecimento, assim
como a vida, não se divide entre disciplinas especificas.
Sendo assim, esse projeto se baseou no currículo geral das aulas, usando os jogos
como ferramenta para compreender os detalhes.
As integrantes do grupo PIBID atuaram como professoras pesquisadoras, tendo
como função tirar dúvidas gerais, tendo a parceria da professora de sala atuando como
professora especialista das disciplinas.
No decorrer do projeto, algumas vezes tivemos reuniões sugeridas pela
professora supervisora da escola para avaliar e analisar as produções e fazer correções de
rota necessárias. Nesse momento a multidisciplinaridade que envolve a formação
pedagógica me auxiliou através de conteúdos vistos no curso de graduação: em filosofia,
alfabetização e letramento, infância e educação etc. Não é possível fragmentar os
conceitos estudados e o que relacionei socialmente para a formação do que sei hoje, seria
como explicar o letramento através unicamente da alfabetização. Obtive e obtenho
influências desse projeto, do meu dia a dia em sala, do meu dia a dia no estágio e tudo
isso contribui para a tomada de decisões nesses momentos.
O projeto pode ser incorporado por um professor solo, isso exigirá do professor
um maior desempenho em pesquisas e busca por materiais auxiliares. O professor pode
trabalhar com os estudantes incluindo suas ideias e sugestões, pesquisando, juntos,
assuntos de pouco conhecimento do professor referente ao tema. Um ponto negativo
desse modelo é que geralmente algumas disciplinas são vistas de forma mais superficial
pois o projeto demanda maior tempo de aula.
Referências
MACEDO, Lino de. Disciplina é um conteúdo como qualquer outro. Revista Nova Escola, 7. ed., ago. 2018.
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A valorização do brincar no ambiente escolar
Daiane de Oliveira Castilho Renó
Com o passar do tempo foi possível observar o quanto a brincadeira é importante
para o desenvolvimento da criança.
A instituição de ensino era vista antigamente apenas como o local onde se faziam
lições e se cumpriam regras. Atualmente é bastante perceptível a mudança metodológica
no que se refere ao ensino.
Diversos meios são empregados para o fim de desenvolver habilidades nas mais
diversas áreas do conhecimento. Dentro do universo de brincadeiras possíveis e
imaginárias, são aplicadas, a título de exemplo, as seguintes brincadeiras:
1)
Pega-pega de sequência numérica – tem por objetivo desenvolver
aprendizados matemáticos, ensinando a sequência de números para as crianças;
2)
Bingo de sílabas – nesta atividade lúdica é possível desenvolver
aprendizagem silábica, possibilitando a construção de palavras;
3)
Dança das Formas geométricas – tem como objetivo a identificação das
formas geométricas através de desenhos;
4)
Tabuleiro humano – objetiva-se identificar objetos com formas
geométricas; e
5)
Carta com rimas – nesta atividade as crianças têm por objetivo associar
frases que rimem com a carta que possuem.
Destaca-se que muitas escolas têm deixado a metodologia tradicional no passado
e tem valorizado substancialmente o método lúdico, pois é no brincar que a criança
desenvolve interesses, desejos e sonhos. A brincadeira é a principal forma de expressão
e aprendizagem da criança, sendo que é por estes meios que é possível ter a compreensão
do seu universo.
Por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - temse o pleno contato com crianças do ensino fundamental em que é possível observar a
importância do brincar. A inserção da alfabetização é feita através de métodos lúdicos,
sendo perceptível significativo interesse pelas brincadeiras e consequente evolução no
aprendizado. O objetivo é educar, por meio da diversão, de forma que seja possível
interagir com os colegas e professores. Observa-se que quanto mais a criança brinca, mais
ela se desenvolve e aprende, sendo perceptível evolução nos aspectos afetivoemocionais, cognitivo, motor e até mesmo corporal.
Como futuros educadores, os participantes do PIBID possuem como principal
função estimular os alunos para que possam ampliar seus conhecimentos da melhor
maneira possível.
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A (re)construção de conceitos e valores no processo de formação da
profissão docente na vivência do programa de Iniciação à Docência –
Pibid
Fátima Goreti Borges Haring
Introdução
A ação do ensino tradicional não pode formar alunos autônomos se seus
professores não o são, pois não há autonomia sem reflexão sobre o ambiente escolar para
transformá-lo.
Nossas emoções e ações são influenciadas por nossas crenças. Os
acontecimentos não nos afetam diretamente, senão pela forma como o interpretamos.
Muitas vezes partimos de crenças errôneas que nos leva a nos angustiarmos e nos
preocuparmos desnecessariamente, provocando reações intensas e reagindo à conduta
da criança na visão da nossa própria experiência da infância, influenciando assim nossas
relações presente, muitas vezes inconsciente.
O desenvolvimento se dá, como ser humano, pela incorporação das experiências
com o outro, num conjunto das relações sociais, emergindo assim características,
possibilidades e dificuldades.
Ao defrontar com a dinâmica escolar, suas especificidades numa sociedade
multicultural, o professor deverá superar suas experiências e padrões do passado,
tornando -se conhecedor dos progressos na educação para estarem preparados para as
demandas dos novos desafios e de mudanças de paradigmas, que significa uma revolução
no modo de pensar, de viver, aceitando a idéia de que vivemos em uma nova sociedade,
na do conhecimento, implicando em repensarmos nossa educação. Para conseguirmos
fazer essa transformação, o primeiro passo é mudar nossa maneira de ver o mundo,
acreditando assim na possibilidade de mudança do outro, de si e da realidade.
Incorporando o novo, sem se engessar pela tradição, comprometidos com a certeza de
que mudar é possível e imprescindível. Nesta perceptiva, a educação é um processo de
incompletude e vai se construindo e se reconstruindo no coletivo. Acontece quando numa
ação reflexiva há realização de projetos de alfabetização, visando a teoria da licenciatura
à prática de aula da rede pública, espaço esse vivenciado pelo PIBID.
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Desenvolvimento
Evidenciar necessidade de confrontar práticas já estabelecidas e incorporadas,
seja pela construção histórica ou por experiências acadêmicas, reconhecendo as
dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino como prática de criar alternativas para
superá-las na construção de sistemas de ensino inclusivos para que todos os alunos
tenham suas especificidades atendidas, é o objetivo.
Ter outro olhar para cada nova situação significa fazer uma reflexão sem partir de
concepções já estabelecidas e conceitos interiorizados como sendo o único caminho e
que muitas vezes funcionam como obstáculos epistemológicos. Para isso é preciso, muitas
vezes, começar de novo, se transformar, modificar sem preconceitos. Partir do princípio
que na educação temos um desafio, reciclar o que já foi aprendido sendo um processo de
aprendizagem permanente para uma efetiva preparação para a demanda de novos
desafios a surgir.
A reflexão sobre a prática, segundo Schön (2000), pode se dar em diferentes
categorias e momentos:
Reflexão-na-ação refere-se aos processos de pensamento que se realizam
durante o desenvolvimento da experiência, tendo como objetivo identificar os problemas
que surgem durante a ação e promover mudanças no curso da intervenção;
Reflexão sobre a ação – ocorre num momento posterior à intervenção e no intuito
de repensar o vivido;
Reflexão sobre as reflexões na ação – ato de pensar sobre a reflexão na ação
passada, consolidando o entendimento de determinada situação e, desta forma,
possibilitando a adoção de uma nova estratégia.
Vale ressaltar também que segundo Freud (GLONINGER, 1999), um dos grandes
problemas de dificuldade de possíveis mudanças de comportamento pode ter ocorrido
no seu próprio desenvolvimento histórico cultural, ou seja, ele compara esse
desenvolvimento a um exército que avança deixando em cada fase algumas tropas.
Todavia, para que esse exército não se fraqueje, é fundamental que esse número não seja
elevado (fixação num estágio). Sempre que o prazer for frustrado ou exagerado, numa
determinada fase, pode ocorrer a fixação. Por outro lado, como foi dito, a forma como
cada fase foi vivenciada é determinante no comportamento futuro do indivíduo.
Então podemos ver que temos alguns obstáculos, para que no exercício da
profissão docente algumas crenças e valores não se tornem práticas altamente
cristalizadas, adquirindo um estatuto de legalidade e não chegando a desaparecer.
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O Programa apresentado de formação para futuros professores (Pibid), uma vez
que motiva a realização de pesquisas científicas em grupos e a socialização das mesmas
com a comunidade local, objetiva estimular a prática pedagógica através das experiências
vividas dos projetos desenvolvidos e o fomento ao protagonismo. Ele também é
caracterizado por um espaço de mostra de experiências e projetos, para estimular o
ensino-aprendizagem na educação básica. Assim consideramos que esse programa
(PIBID) promove o envolvimento e a participação efetiva dos alunos (futuros professores)
como protagonista na construção do conhecimento, em conjunto com todos os
envolvidos no contexto escolar, possibilitando assim um trabalho investigativo que leva
em conta a importância dos aspectos mais qualitativos da realidade e nos processos das
relações humanas e sociais. Trata-se de responder não apenas “o que é isso?”, mas “por
que é isso?”.
Visa criar possibilidades para os alunos da escola e alunos graduandos
construírem saberes e desenvolverem ações baseados no estudo do mundo, dos
conhecimentos oriundos da interdisciplinaridade das diversas áreas da ciência e da
relação entre conhecimentos escolares com a realidade vivida.
Busca-se, com esse programa, a formação à docência oportunizando a relação, o
convívio dos licenciandos em formação com o espaço escolar, com uma visão de si
próprio, que não deixa de aprender , ou seja , se projetando como futuros docentes e na
reflexão com a melhoria da sua própria prática para contribuição ao ensino de qualidade
, realizando-se pessoal e profissionalmente, colaborando diretamente com o grupo de
estudo à formação para o exercício da cidadania.
A construção da identidade
O caráter dinâmico da profissão docente constitui uma mobilização dos
conhecimentos da teoria de educação e da didática necessários à compreensão do ensino,
constituindo e transformando os seus saberes-fazeres docentes num processo contínuo
de construção de suas identidades como professor.
A identidade não é algo que não possa ser mudado, ou seja, existe possibilidade
de mudanças, de não ser permanente, constante; é um processo de construção do sujeito
historicamente.
Através de uma leitura crítica da profissão diante das realidades postas, onde o
educador possa ser uma testemunha viva da aprendizagem continuada é que sua
personalidade vai se constituindo, se humanizando, tornando-o uma pessoa mais aberta,
acolhedora e compreensiva. Uma identidade profissional se constrói, a partir da
118

significação social da profissão e da sua revisão constante: DOCENTE - uma pessoa que
ensina uma, ciência ou outro conhecimento. Para o exercício dessa profissão, requer-se
qualificações acadêmicas e pedagógicas, para que consiga transmitir/ ensinar a matéria
de estudo da melhor forma possível ao aluno, ou ir além através das suas histórias e ser
capaz de inspirar e motivar um aprendizado para toda a vida.
O educador é especialista em conhecimento, espera-se que ao longo dos anos
construa sua identidade, pacientemente, equilibrando o ético, o emocional, o intelectual
e o pedagógico, aprendendo as dificuldades de aprender, mudar e de aprender a
compreender-se e a compreender o outro.
“Sinto-me como alguém que envelhece crescendo” (Rogers).
A especificidade na formação pedagógica
Essa reflexão sobre a prática causadora da transformação do próprio indivíduo,
que estamos falando, atualmente os cursos de formação inicial (Piconez,1991;
Pimenta,1994; Leite,1994) não têm demonstrado ao desenvolverem um currículo formal
com conteúdo e atividades de estágios distanciados da realidade das escolas, numa
perspectiva burocrática e cartorial não dão conta de

aprofundar as contradições

presentes na prática social de educar e pouco têm contribuído para gerar uma nova
identidade do profissional docente .
O ensino e a sua metodologia atual estão mostrando pouco eficiente para alterar
ou pelo menos buscar uma melhor reflexão na mudança da sua prática pedagógica,
consequentemente as situações de fracasso e alternativa de busca de resoluções de
conflitos e o melhor entendimento das problemáticas envolvendo todo o contexto escolar
, está cada vez mais difícil e paralisante do professor, que, muitas vezes, somente
responsabilizando o próprio aluno ou a família, consegue se distanciar e encontrar um
“bode expiatório”, ou seja, a resposta para o seu problema sem questionamento e
culpabilidade.
Quando um aluno chega ao curso de formação inicial, já vem com saberes e
experiências sobre o que é ser professor, alicerçado em observações de diferentes
professores que tiveram em toda a sua vida escolar. Essas experiências, de acordo com o
seu olhar e conceitos, vão construindo hipóteses de quais foram seus bons professores:
aqueles que sabiam muito mas não conseguiam didaticamente passar o conteúdo;
aqueles que conseguiam manter uma ordem atrás do autoritarismo , sem se preocupar
com a transmissão do conhecimento; ou mesmo aqueles que usavam as notas como
poder de repreensão em contrapartida àqueles que trabalhavam de forma coletiva,
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buscando alternativas de enfrentamento através de reflexões e discussão em grupo. Tem,
esse graduando, também, visão de alguns modelos de professores que não perceberam
as profundas mudanças que houve na escola, na sociedade e nas relações interpessoais.
Experiências essas que serão incorporadas por cada um, de uma maneira
diferente, pois vão colocar em julgo conceitos e valores que adquiriram durante sua
construção histórica e que funcionarão como verdadeiros obstáculos para fazer uma
leitura crítica da profissão docente diante das demandas, realidades sociais e também há
a reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecerão significativas
para cada um.
O desafio posto para os cursos de formação inicial é o de colaborar no processo
de passagem dos alunos, do olhar para si como aluno e ao ver-se como professor, ou seja,
da construção da identidade de professor, que somente os saberes da experiência não
bastariam.
Frequentando os cursos de formação, os futuros professores poderão adquirir
saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas ainda não estarão aptos a falar sobre
saberes pedagógicos. “A especificidade da formação pedagógica não é refletir sobre o que
se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas sobre o que se faz” (HOUSSAYE, 1995, p.
28). Nesses dois saberes, educação e pedagogia, poderão encontrar instrumentos para
buscar reflexões, interrogações e proposta de ações que irão permitir e contribuir com o
processo de humanização de ambos pelo trabalho coletivo numa perspectiva de inserção
social crítica e transformadora.
Entende-se que a formação significa pensá-la como um contínuo de formação
inicial e contínua, na verdade, uma autoformarão, uma vez que os professores
reelaboram

os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas e o seu

percurso histórico.
Zeichner (1993) ressalta a importância de preparar professores que assumam um
atitude reflexiva, pois assim poderão aumentar sua capacidade de enfrentar a
complexidade, as incertezas que a profissão docente necessita .
Conclusão
Não podemos negar nosso processo de construção histórica, experiências que nos
acompanharam até aqui são partes importantes de um imenso quebra-cabeça. Porém, no
processo da formação docente, necessitamos olhar com os olhos do outro, ou seja,
empático e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. (Roger,2001).
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Na contemporaneidade, as crianças estão regidas por outra lógica, então o
professor tem que ter expectativas mais realistas, aprendendo lições do passado para
olhar de frente os conflitos e as situações que envolvam reflexão do presente e se
responsabilizar pelas intervenções e soluções sobre os novos problemas, criando assim,
para si, um novo modo de viver e, para seus alunos, um novo aprender.
Essas mudanças são necessárias e devem ser buscadas, tanto dentro como fora
da sala de aula. Elas apontam para uma profunda mudança no relacionamento entre
professor e aluno, capazes de provocar transformações intensas, tanto no
comportamento do professor como no do aluno, ambos na busca de conhecimento que
irão favorecer sua vida profissional e social, principalmente nas relações interpessoais, na
amplitude de entender e possibilitar reflexões mais profundas.
Por aprendizagem significativa entendo aquela que provoca uma modificação,
quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura que
escolhe ou nas suas atitudes a na sua personalidade (ROGER, 1997)

Portanto, muitas vezes, o aluno necessitará que o olhar do professor, frente a sua
atitude, seja ela verbal ou não verbal, possa desencadear um conflito, encaminhamentos
de condução que levam o aluno a mudar e a buscar outras formas de pensar. Mas, se
nesses momentos tivermos uma postura cristalizada em nossa própria experiência de
vida, enraizada em conceitos e ideias preconceituosa, não adaptada às mudanças num
mundo globalizado, onde tudo se transforma muito rápido, inclusive o conhecimento
científico; poderemos não facilitar o aprendizado e sim causar falta de oportunidade de
um maior desenvolvimento no seu processo cognitivo. Nesse caso teremos uma
continuação do processo, ou seja, profissionais que distanciam os sonhos da realidade.
Mesmo fazendo diversos cursos de formação continuarão no caminho da insegurança,
sem credibilidade em si próprio.
Necessitamos urgente de profissionais docentes que visualizam essas mudanças
no enfoque das práticas pedagógicas, para vivenciar práticas mais ricas, abertas e
significativas de comunicação pedagógica inovadora, profunda e criativa. Instalando
assim uma atitude de profundo aprendizado de crença no potencial humano, na
capacidade de evoluir, de integrar sempre novas experiências e dimensões do cotidiano
e, ao mesmo tempo, compreender e aceitar nossos limites, nosso jeito de ser, nossa
história pessoal.
O presente projeto PIBID tem como objetivo a superação de problemas
identificados no processo do ensino público e criação de alternativas metodológicas que
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contenham, em seus princípios, meios para proporcionar experiências, tanto individuais
quanto coletivas. Oportunidades de vivências de alunos da rede Municipal de Sorocaba,
da Escola Dr. Getúlio Vargas e alunos integrantes do Projeto PIBID/UNISO, oportunizaram
um diálogo com os saberes e conhecimentos resultantes destas vivências, ligados a
concepções e construções de conhecimento, voltados à iniciação à pesquisa. Esse
processo pode ser conduzido a uma postura mais dinâmica, reflexiva e pesquisadora
diante do tema Alfabetização que está sendo explorado, influenciando assim a uma
aprendizagem que possibilite uma relação divertida e interessante com o conhecimento,
contribuindo para quebra de paradigma e para o desenvolvimento pessoal e profissional
dos futuros professores.
Muito se fala do professor pesquisador, como se nascesse pronto. Segundo Mario
Cortella afirma, não nascemos prontos. Nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Não
somos inéditos, mas a nossa mais nova versão.
Partindo desse pressuposto, que ainda não estamos prontos e que temos várias
coisas para colocar na bagagem, é importante vivenciar práticas de planejamentos
coletivos e possibilidades ilimitadas de aprendizagem, estimulando assim um diálogo com
o conhecimento, desenvolvendo uma postura investigadora para responder suas dúvidas
e inquietações pertinentes ao mundo que nos cerca, ou seja, experiências que estimulam
nosso pensamento, o interesse e o amor ao saber, pelo estudo pela pesquisa, e no
processo de transformação na formação da sua identidade.
Continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indago e me indago.
Pesquiso para conhecer o que ainda não
conheço e comunicar e anunciar a novidade.
Paulo Freire
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Alfabetização lúdica: projeto e prática
Gabriela Ceratti Galdino
O projeto do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID)
realizado através da Universidade de Sorocaba (UNISO), subprojeto de Pedagogia, na
Escola Municipal Professor Flavio de Souza Nogueira, em Sorocaba, teve como objetivo o
auxílio na alfabetização e letramento de alunos do segundo ano do Ensino Fundamental.
Durante as quintas-feiras, nosso grupo, composto por quatro bolsistas, buscou
utilizar-se do lúdico para envolver as crianças e tornar o aprendizado mais prazeroso,
dinâmico e de fácil realização. Essa proposta pedagógica provou-se válida, pois os alunos
continuavam motivados todas as semanas e, por esse motivo, levarei a proposta para o
dia-a-dia do trabalho em salas de aula, no futuro. Todo o trabalho foi realizado em
atividades paralelas à sala de aula convencional.
Inicialmente, se propôs, às crianças, o trabalho ao redor de um livro didático de
Amir Piedade (O Aniversário do Senhor Alfabeto), que foi amplamente aceito. Foi
introduzido um boneco que representava o Senhor Alfabeto, o livro e um caderno-diário,
que as crianças se revezavam para levar para casa. Eles eram instruídos a ler o livro com
a ajuda dos pais e escrever no caderno-diário as atividades desenvolvidas com o boneco.
Todas as crianças tiveram a oportunidade de levar o kit para casa e desenvolver a
atividade.
Demais atividades relacionadas com o livro foram realizadas, como
preenchimento de palavras, correlação entre imagens e palavras, dentre tantas outras. A
grande maioria destas demonstraram alto grau de resultados com respostas visíveis das
crianças.
No final do ano houve a realização da festa de aniversário do Senhor Alfabeto,
que foi um momento de descontração para que todas as crianças envolvidas obtivessem
melhoras memórias do projeto.
A atividade desenvolvida no PIBID foi o meu primeiro contato real com atividades
em sala de aula, com alunos reais, e me representou um momento de enorme
crescimento pessoal e de grande aprendizado, tanto na questão profissional como um
todo, quanto na realização da abordagem específicas, com alunos que estavam em fase
de alfabetização.
Ocorreram questões de difícil resolução, como a diferença entre os níveis de
alfabetização entre os alunos, onde os mais avançados geralmente demandavam maior
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velocidade e os mais atrasados precisavam de maior atenção. Essa questão foi
solucionada pela presença das quatro bolsistas, pois auxiliávamos os alunos em diferentes
tempos, buscando sempre o máximo de cada um. Tal fato me chamou a atenção e
acredito que, quando em sala de aula, buscarei sempre que os alunos obtenham,
praticamente, o mesmo nível de aprendizado.
Outra questão de difícil resolução foi a presença de uma aluna com Síndrome de
Down: em diversos momentos foi necessário a integração da mesma nas atividades,
buscando a inclusão social da criança. O fato da pouca presença da discente causou uma
certa decepção em nós bolsistas, visto que era uma oportunidade para desenvolvermos
melhor a abordagem com a mesma e a inclusão com os demais alunos.
A principal atividade (de alfabetização dos alunos) era sustentada pelas acões em
sala de aula convencional, pela professora da sala, que nos dava um importante feedback
das dinâmicas lúdicas desenvolvidas e evidenciava o avanço constante das crianças.
O contato direto com os alunos do projeto me deu mais segurança para atuar em
sala de aula e me motivou a desenvolver atividades pedagógicas inovadoras voltadas para
a alfabetização e letramento de crianças desde o Ensino Infantil até o Ensino
Fundamental. Tenho a certeza de que o processo de alfabetização e letramento deve ser
constante e demanda o estímulo ininterrupto do educador e do educando.
Durante o desenvolvimento das atividades do PIBID aprendi a atuação pedagógica
na prática, compreendendo a abordagem dos alunos e o dia-a-dia escolar. Os diversos
avanços dos alunos eram conquistas que também considero minhas, pois, de uma forma
ou outra, acredito que contribui, como parte do grupo, para a alfabetização destas
crianças.
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PIBID e a vivência escolar além do ler e escrever
Graciele Maria Barbosa da Silva
Dentre os meses de agosto a dezembro, através do PIBID, atuei em uma escola
municipal, em Sorocaba, com uma turma de segundo ano do ensino fundamental. Onde,
além de ter a experiência da rotina e do processo de aprendizagem com foco na
alfabetização, tive a percepção de que conhecer o aluno, sua história e seus problemas
sociais, traz uma visão mais ampla de como devemos escolher, preparar e realizar
atividades que terão um significado e um diferencial na vida do educando.
Com o início do Programa, foi realizado um diagnóstico de cada aluno participante
do projeto onde verificamos o perfil, conhecimentos, habilidades e dificuldades. Com a
orientação da professora regular dos alunos, obtivemos informações sobre as dificuldades
presenciadas em sala de aula, dando destaque, além da dificuldade em leitura e escrita, à
falta de participação em atividades que teriam como objetivo um maior envolvimento de
todos os educandos. Com os dados principais em mãos, pudemos iniciar as atividades do
projeto selecionado e com o decorrer do período, foram preparadas novas atividades para
auxiliar no desenvolvimento dos educandos.
Durante o período de atuação desse projeto foram percebidas diversas situações,
como alunos que brigavam com os colegas de sala com frequência, os que tinham maior
necessidade de atenção, os tímidos, os que não conseguem efetuar uma tarefa e tentam
fazer qualquer coisa que tire do foco da sua incapacidade. Trabalhamos com atividades,
jogos e brincadeiras pedagógicas que iriam auxiliar além de a alfabetização, nesses pontos
cruciais que auxiliam na formação e construção de valores, coordenação motora,
pensamento crítico, socialização, respeito ao próximo, inclusão e, também, a respeitar as
diferenças que cada indivíduo possui.
Aprendemos que o professor deve trabalhar relações afetivas e emocionais,
possibilitar a participação de todos, pois a aprendizagem se dá por meio da interação
social. Percebemos ainda que o professor deve procurar desenvolver outros métodos
para a realização de uma aprendizagem mais significativa. Encontramos nos jogos e no
lúdico, essa metodologia e aplicabilidade de maneira que o aluno adquira o conhecimento
que lhe é necessário em cada etapa da sua vida.
Uma das atividades que mais se destacou foi o “Desvendando o Enigma”, onde os
alunos foram divididos em duas equipes: cada equipe deveria ser escolhida de acordo
com o número de integrantes, o local onde cada pista ficaria escondida e como descrever
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esse local para ser encontrado pela outra equipe. Após o início da atividade, cada grupo
deveria ler junto à pista e identificar onde seria o local que a próxima pista estaria
escondida, até encontrar o último enigma.
Esta atividade além de desenvolver a criatividade, escrita, formação das frases,
planejamento, leitura, interpretação de texto, união e trabalho em equipe, também
favoreceu o companheirismo, o apoio dos colegas àqueles que sentiam mais dificuldade
em determinado momento.
Outra atividade que me surpreendeu muito foi o jogo de palavras “Stop em
duplas”, como o próprio nome diz é jogado por dois alunos e, a cada rodada, esses eram
alterados. Ora um, ora outro, ou ambos escreviam, mas sempre com os dois participantes
se auxiliando mutuamente. Minha surpresa ocorreu com um aluno que tinha dificuldades
com leitura e escrita, mas nessa atividade se destacou pelo pensamento rápido e por
relacionar facilmente as palavras que eram necessárias para completar a tarefa.
Exercícios que acompanham o plano de ensino regular da sala, utilizando algumas
atividades de forma mais dinâmica e diferenciada, para um maior interesse e que trabalhe
diversos aspectos na formação do indivíduo, era nosso foco. Obtivemos a certeza de
termos trabalhado valores que serão recordados e mais bem assimilados por cada um dos
participantes, como o interesse em estudar e participar das atividades. Leituras e
intermediações de leituras com rodas de conversa, para expor o ponto de vista de cada
um e explorar os temas necessários, foi uma das atividades também trabalhadas.
No final do período do projeto, pudemos identificar, juntamente a professora
regular da turma, os aspectos que foram melhorados e o progresso da sala em relação
aos temas trabalhados, trazendo um sentimento de realização, orgulho e gratidão, uma
alegria em saber que fiz parte dessa mudança, desse crescimento. Por isso, destaco aqui
a importância que estas atividades têm no desenvolvimento e na aprendizagem de cada
criança, o ensinar não necessita ser sempre do mesmo jeito, com o mesmo método, a
mesma didática, as atividades devem ser diferenciadas. Quando um determinado assunto
está sendo ensinado e não se está atingindo o nível de aprendizagem, é necessário alterar
o método ou o sistema, para melhor compreensão do aluno. As atividades devem ser
ajustadas com as necessidades que os educandos demandam, oferecendo assim uma
oportunidade de participação diferenciada que os levarão ao aprendizado e favorecerão
seus desenvolvimentos cognitivo, psicossocial, emocional, intelectual e físico.
Para ensinar deve se pensar no aluno, ele é o foco, o ponto primordial, o ser que
merece atenção, respeito e preparo dos educadores para seu melhor desenvolvimento e
aprendizagem.
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Experiência em sala de aula
Hellen Cristini Fachini Moreira
Em agosto de 2018 tive a oportunidade de participar do PIBID. Antes daquele
momento eu ainda não conhecia o programa, não sabia como funcionava, fiquei
empolgada, criei muitas expectativas e confesso que fiquei um pouco com medo, eu iria
dar um grande passo em minha vida, afinal, seria a primeira vez em sala de aula como
docente
Chegou o tão esperado dia, apresentei-me na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas
em Sorocaba, fui indicada para ficar com um terceiro ano. No primeiro momento,
observamos as práticas da professora, conhecemos os alunos, suas aprendizagens e
dificuldades para podermos refletir e desenvolver as atividades e trabalhar com eles.
A partir dessas observações começamos a planejar as intervenções que iriam ser
aplicadas aos alunos. Tivemos várias reuniões com os outros bolsistas e a professora
supervisora onde nos mostrou seus métodos de ensino.
Nos primeiros contatos com a sala de aula estávamos entusiasmadas, ansiosas
para colocar em prática tudo aquilo que tínhamos planejado. Definimos o projeto a partir
de um filme que falava sobre sentimentos. Os alunos assistiram ao filme antes de
iniciarmos as atividades, muitos alunos se emocionaram...
Começamos a realizar as atividades, com os alunos, nos apropriando de dois
sentimentos e os discentes tinham que relatar o que os tinham deixado ficar com aqueles
sentimentos. Trabalhamos a escrita, interpretação e produção de texto, raciocínio lógico,
visão, habilidade motora, memória; reforçando as habilidades que a professora da classe
já objetivando. Ficamos em grupo e os alunos se saíram muito bem, um ajudando o outro.
Havia uma aluna com alto nível de dificuldade, não sabia ler e escrever, estava
trabalhando com o nome próprio. Sob a orientação da Professora Supervisora, fizemos
intervenções diferenciadas a ela: jogos, quebra-cabeça de alfabeto, alfabeto móvel, jogos
de memória...Ao passar do tempo, podemos ver o avanço que ela tinha conseguido, já
estava reconhecendo as letras do alfabeto e escrevendo o seu próprio nome; foi uma
felicidade imensa ver que um dos objetivos foi concluído. Infelizmente o ano letivo acabou
e com isso não alcançamos todos os objetivos almejados, mas fizemos o replanejamento
para o próximo semestre.
Tivemos bons momentos, mas nem sempre é assim, houve momentos em que as
atividades não ocorreram de acordo como tínhamos planejados, onde os alunos ficavam
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bastante agitados. Aprendemos com os acertos, mas também com os erros. A reflexão e
o consequente replanejamento nos fizeram chegar à conclusão que nem tudo vai sair
como o planejado e que sempre temos que ter outros planos, repensar cada vez mais para
saber como e onde podemos melhorar e assim atingir nossos objetivos.
Pudemos ver que o uso de vídeos e filmes em sala de aula são ferramentas que
colaboram na aprendizagem e no desenvolvimento de diferentes conhecimentos e
habilidades, propiciando o aprendizado por meio do lúdico. Pensamos muito como
iríamos trabalhar pois são necessárias várias estratégias e metodologias para que
possamos, além de reforçar a matéria, fazer também que faça sentido para o aluno.
Segundo Teixeira (2006T, p. 8) ressalta “ver filmes, discuti-los, interpretá-los é
uma via para ultrapassar as nossas arraigadas posturas etnocêntricas e avaliações
preconceituosas, construindo um conhecimento descentrado e escapando às posturas
'naturalizantes' do senso comum”.
Minha experiência como bolsista no PIBID foi de grande valor, me deu a
oportunidade de conhecer um pouco mais da minha futura carreira docente, fez-me sair
da teoria e aprender na prática também; vi o quanto essa relação é importante. A
experiência está superando minhas expectativas. Com toda certeza irá ficar marcado em
minha vida, até o momento, foram apenas cinco meses, mas foram os meses produtivos
que me fizeram ficar confiante e seguir em frente na minha carreira docente.
A participação no PIBID nos oferece oportunidade, conhecimento e
aprendizagem, pois a partir daí tivemos como notar a realidade nas salas de aula e poder
contribuir de forma significativa não só para os alunos, mas para nossa formação, pois as
práticas que desenvolvemos no projeto servirão de grande importância em nossa vida
profissional e também na pessoal. Aos que estão iniciando a graduação agora, eu indico
a experiência.
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Preconceito racial no ambiente escolar
Isabela Cristina de Oliveira Silva

Em uma quinta-feira, planejamos (pibidianas da Escola Municipal Flávio de Souza
Nogueira, em Sorocaba) trabalhar, em sala de aula, o livro “Menina bonita do laço de fita”,
de Ana Maria Machado, o qual retrata aspectos da adversidade e do racismo na infância.
Tendo em vista que trabalhamos apenas com a metade da turma do 2º ano do ensino
fundamental, decidimos organizar as crianças em uma roda para apresentar-lhes um
pouco do conteúdo da referida obra literária.
O tema do livro em questão foi eleito pelo fato de as crianças, em sua inocência,
desde cedo, perceberem as diferentes características físicas e biológicas existentes entre
os colegas, em sala de aula, isto é, desde a infância pré-julgam um e o outro de qual
aparência ou estilo seria o mais adequado, em sua concepção. Desta forma, percebemos
que a obra os ajudaria a entender que todos nós, seres humanos, crianças, adultos ou
idosos, somos iguais quanto à essência; cada um com a sua aparência e jeito único, o que
nos torna especial.
Sobre o assunto, destaco o seguinte trecho do livro:
O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou
bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele
pretume, ele ficou branco outra vez.

Entendemos que neste trecho o coelho se mostra cada vez mais interessado pela
cor negra da menina, por ser uma cor diferente da sua e tão linda. Seu sonho era ser
negro, tanto que insistiu em tomar café para saber se a cor escura do líquido se espalharia
pelo seu corpo alterando a cor da sua pele. De outro lado, o coelho não era tão ingênuo
da forma que transpareceu, tanto que entendeu que a mãe da menina estava dizendo a
verdade sobre parentes, no sentido de que herdamos os traços e características dos
nossos pais, avós e tios. Assim, para que ele tivesse uma filha negra como a menina, teria
que encontrar uma coelha escura para se casar.
O coelho branco acabou conhecendo uma coelha bem pretinha. Eles casaram e
tiveram uma ninhada de filhotes, que eram de diversas cores: branco, branco malhado de
preto, preto malhado de branco e uma coelha bem pretinha. Por fim, o livro nos mostra
que não há uma única cor, que cada um tem o seu jeito.
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Após contarmos a história, debatemos com as crianças. Quando emanavam suas
opiniões, logo intervíamos dando exemplos e ajudando-os a se colocarem no lugar de
seus colegas, pois todos merecem ser respeitados. Em seguida, levamos coelhinhos e
menininhas bem pequenos de papel cartão para serem coloridos da forma que eles
desejassem.
Segundo Rozemberg:
A discriminação deve ter espaço como tema de conversas intermediadas pelo
educador. Se o preconceito é construído pela sociedade, para erradicá-lo é
preciso contar com a desconstrução. E isso pode ser feito em sala, ensinando o
estudante a se colocar no lugar do outro e enxergar que, apesar das
diferenças, todos merecem respeito.

Devemos apresentar em sala de aula todos os tipos de discriminações existentes.
Atualmente, o bullying vem sendo praticado em diversas escolas e países a fora. Na escola
de educação básica, sofri bullying. Como futura pedagoga, desejo que nenhum aluno
tolere esse ato que é totalmente violento, intencional e que acaba se repetindo.
É importante os professores estarem sempre atentos ao dia a dia de seus alunos.
O contato da escola com a família é essencial, pois assim, será possível se comunicarem
relatando fatos das crianças. Além disso, a escola deve mostrar aos alunos que existem
outras culturas, que temos a tarefa de dialogar com tais culturas e reconhecer o
pluralismo cultural brasileiro. Como educadora, tenho a obrigação não só de
compreender os mecanismos da dominação cultural, econômica, social e política,
aumentando os conhecimentos antropológicos, mas também notar as diferenças étnicoculturais sobre essa realidade desumana.
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Reflexões e ações docentes
Julia Thais Oliveira Pedroso
Iniciando o processo de trabalho, observamos a sala a qual iríamos atuar - 5º ano
na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, em Sorocaba – de forma a conhecer a rotina e o
andamento da aprendizagem, como também, do conteúdo que estava sendo
administrado. Fomos indicados para atuar em uma sala onde havia dois alunos com
necessidades especiais. Nas atividades de observação, obtivemos maior contato com toda
a sala e com a professora titular. Após o período de observação, nos reunimos e decidimos
como seriam as atividades de intervenção.
Houve a definição de um projeto relacionado a um filme infantil, onde
incentivamos atividades ortográficas com a utilização do mesmo, para realizar ações de
forma lúdica e prazerosa.
Conforme foram realizadas as primeiras atividades interventoras, reconhecemonos como docentes, pois estávamos na posição de professor pela primeira vez, com o
Ensino Fundamental I. Nessa posição, percebemos o sentido metodológico reflexivo,
emocional e intelectual, levando em conta que fizemos atividades diferenciadas.
Mediante confortáveis conversas com os alunos, percebemos avanços. A sala era muito
participativa nos diálogos, mesmo tendo um ou outro aluno que raras eram as vezes que
falavam.
Houve um dia especial, quando realizamos uma atividade relacionada a
sentimentos. Pedimos para que os alunos fizessem relatos sobre os sentimentos que eles
próprios escolheram, ao final da atividade, perguntamos à sala quais os alunos que
gostariam de compartilhar conosco seu relato; quando um aluno terminava de falar,
pedíamos para que ele ou algum colega comentasse sobre o que ele escreveu. Tal
atividade gerou uma participação em massa da sala, onde além de nós, Pibidianos, a
professora da sala e a professora supervisora, que estava observando nossa atividade,
também se envolveram. Foi um momento de estreitamento de laços entre todos nós
(pibidianos, alunos, professora de sala e professora supervisora). Foi uma experiencia
valiosa pelo aspecto emocional, onde criamos uma afinidade maior e um grande
aprendizado mútuo.
Além dos períodos exitosos, também houve momentos onde a atividade proposta
perdeu o foco e os estudantes ficaram muito agitados, assim a intervenção não ocorreu
como o esperado, perdendo a sua essência como proposta pedagogia de incentivo à
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produção de texto, forçando-nos à reflexão e replanejamento. Isso nos fez entender que
nem todas as atividades saem como o esperado e temos sempre que ter uma alternativa
metodológica diferenciada que possa ser encaixada na atividade em questão. Isso nos faz
refletir que repensar e avaliar sempre se faz necessário.
Observamos que, na sala de aula, havia um processo de integração em relação
aos alunos com necessidades especiais e os outros. As atividades auxiliaram para que esse
processo de integração se transformasse em um processo de plena inclusão, já que as
ações eram realizadas em grupos ou duplas, facilitando o auxílio ao processo intelectual
dos alunos em questão e a percepção dos demais alunos a um processo de inclusão, não
só escolar como social, criando um ambiente escolar saudável.
Exaltamos os aspectos ligados a raciocínio logico, interação e integração social e
escolar; conhecimentos na área da língua portuguesa, assim como produções de textos,
maior diálogo que incluía uma maior expressão entre todos os envolvidos. Evidenciamos
também um claro desenvolvimento da escrita e leitura, assim como também estimulamos
a criatividade.
As atividades foram sempre preparadas levando em conta aspectos que poderiam
tornar a aprendizagem o mais significativa o possível, utilizando o conhecimento prévio
das crianças e as experiências já vivenciadas. Ronca (1994) em seu artigo sobre Teorias de
ensino diz que:
[...] a aprendizagem significativa é um processo cognitivo no qual o conceito
de mediação está plenamente presente, pois para que haja aprendizagem
significativa é necessário que se estabeleça uma relação entre o conteúdo que
vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, seja uma imagem, um conceito
ou uma proposição.

Trabalhar com a teoria da aprendizagem significativa nos ajudou muito a criar
esse vínculo entre a realidade em sala de aula e a realidade que eles vivem em outros
ambientes.
Percebemos que tal experiencia foi de grande valia a todos, exaltando os pibidianos
pela vivência e desenvolvimento no ambiente escolar, assim como nos ensinou a lidar
com os fatos não planejados, que podem ocorrer no dia-a-dia de um trabalho docente.
Referências
RONCA, Antonio. Teorias de ensino: a contribuição de David Ausebel. Disponível em:
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O PIBID e a formação de docentes
Juliana Tomie Nochiyma
O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) proporciona aos alunos
de licenciatura a experiência de entrar em contato com a sala de aula, não assumindo
uma função apenas de observador da prática docente, mas também, vivenciando parte
do exercício da profissão. Além disso, beneficia escolas públicas com seus projetos que
incentivam o aprendizado dos alunos.
No ano de 2019, nós bolsistas de pedagogia, atuantes na E.M. “Prof. Flávio de Souza
Nogueira”, em Sorocaba, desenvolvemos o projeto “Alfabetização sem papel”, cujo
objetivo é auxiliar alunos de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I, com maiores
dificuldades, principalmente na alfabetização e letramento, fazendo uso da consciência
fonológica, utilizando apenas de jogos e brincadeiras.
De acordo com PICCOLI e CAMINI (2012, p. 103):
A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de
habilidades que permite à criança compreender e manipular unidades sonoras
da língua, conseguindo segmentar unidades maiores em menores. Tais
capacidades são fundamentais na alfabetização, tendo em vista que da
consciência fonológica depende da série de processos fundamentais para a
aprendizagem da leitura e da escrita. [...] as habilidades podem ser agrupadas
em três níveis: consciência silábica, consciência de rimas e aliterações e
consciência fonêmica.

Segundo FERREIRO e TEBEROSKY (1991, p. 34),
[...] quando uma criança começa escrever, produz traços visíveis sobre o papel,
mas além disso, e fundamentalmente, põe em jogo suas hipóteses acerca do
próprio significado da representação gráfica.

Deste modo a aquisição da escrita tem uma evolução regular que Emília Ferreiro
divide em quatro etapas: pré-silábica, silábica, silábico -alfabético e a alfabética. Alguns
autores acrescentam a fase ortográfica também.
Desenvolvendo as habilidades contidas da consciência fonológica nas crianças
participantes do projeto, em quatro meses de aplicação, aproximadamente 93% já
estavam na etapa alfabética.
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Com o fim do primeiro semestre do ano letivo concluído e com os objetivos
definidos previamente (consciência fonológica, sistema de numeração decimal e
operações matemáticas) alcançados, traçamos novas metas para o segundo semestre.
Passamos a trabalhar na linguagem, com ortografia e produções textuais; já na
matemática, geometria, resolução de problemas, grandezas e medidas.
Para que fosse possível chegar aos resultados obtidos na elaboração desse
projeto, foi preciso, além de objetivos bem definidos, um bom planejamento por parte de
todos os organizadores. Tivemos que aprender diversas teorias, refletir sobre nossas
práticas, aprofundar nossos estudos e pesquisar além do que foi proposto na faculdade.
Mesmo com tanto planejamento, quando aplicamos as primeiras atividades, os alunos
não conseguiram corresponder ao que estávamos esperando, então em certos momentos
nos sentíamos despreparadas por achar que não tínhamos pensado em todas as
possibilidades.
FREIRE (1997, p. 40) afirma:
Não posso estar seguro do que faço se não sei como fundamentar
cientificamente a minha ação se não tenho pelo menos algumas ideias em
torno do que faço, de por que faço, para que faço. Se pouco ou nada sei sobre
ou a favor de que e de quem, de contra que e contra quem faço o que estou
fazendo ou farei.

Nessa oportunidade única que o PIBID proporcionou, pudemos além de relacionar
a teoria com a prática, experimentar um pouco do cotidiano de um professor em sala de
aula e sentir, na pele, como é estar junto aos alunos, analisar suas dificuldades, sanar suas
dúvidas, perceber seus avanços e comemorar nossas conquistas (de educadores e
educandos).
Conforme PILETTI e PILETTI (2018, p. 255):
O processo de profissionalização dos professores e trabalhadores em
educação continuou avançando até chegarmos à LDB de 1996. Atualmente
ainda em vigor, estabelece que a preparação dos profissionais da educação
básica deve se fundamentar em uma sólida formação que propicie o
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais, associando teoria e
prática, inclusive mediante capacitação em serviço, estágios supervisionados
ou aproveitamento de experiências anteriores em instituições de ensino.
Portanto, a experiencia docente é pré-requisito para o exercício profissional
de quaisquer funções de magistério, incluindo em sua formação uma prática
de ensino de no mínimo 300 horas.
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Portanto, aproveitando esta fala, podemos afirmar a importância dessa
experiencia para nossa formação como pedagogo.
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O mercadinho e a educação financeira na escola
Liana Rose de Lima Augusto Leandro
Ao ver aquelas cédulas de brinquedo as crianças já ficaram eufóricas e
comemoraram, pois sabiam que iríamos trabalhar com o Sistema Monetário e o
Mercadinho.
Foi muito interessante observar que algumas delas que enfrentaram dificuldades
em atividades anteriores, envolvendo os algoritmos das operações fundamentais,
rapidamente contavam as cédulas que tinham recebido, separando-as, ora por ordem
crescente, ora fazendo montinhos de dez em dez, e respondiam com facilidade as
intervenções dos estagiários.
E o que é o Mercadinho? Colocamos as embalagens dos produtos dos variados
setores de um mercado à disposição numa grande mesa e as crianças vão até lá com suas
“cestinhas” escolher o que querem. Passam pelo caixa, pagam e recebem o troco.
Montado o Mercadinho, lá se foram a “gastar seu dinheirinho”, levando em mãos
uma lista (escrita por eles mesmos). Ao verificar o valor dos produtos, usaram o cálculo
mental, papel, lápis e estratégias pessoais a fim de concluir se o dinheiro disponível seria
suficiente para comprar o que eles haviam pegado. Haveria troco? Teriam que devolver
alguma mercadoria? E quem estava ali para auxiliá-los nestas dúvidas? Os bolsistas do
Pibid – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
Os questionamentos que eles faziam às crianças foram fundamentais para que
houvesse compreensão, mudança e aprendizado. Se fosse preciso voltar às prateleiras,
devolver o produto que era muito caro, escolher outro de menor valor para que o dinheiro
que a criança tinha fosse suficiente ou sobrasse troco, o estagiário estava ao lado, fazendo
as intervenções necessárias. O trabalho foi esplêndido!
Notei que uma das crianças usou todo seu dinheiro, foi pegando tudo o que via
pela frente, sem critério algum. Quando perguntei sobre o motivo que a levava a fazer
isso, me respondeu que seria sua única oportunidade de gastar tudo o que tinha, comprar
tudo o que quisesse. Questionei sobre nosso combinado anterior, que deveria sobrar
troco, mas ela não deu o menor valor, sua satisfação estava em encher as sacolas com os
produtos do mercado, mesmo os não solicitados pela atividade, mesmo sendo apenas um
“faz de conta”, seu prazer era “gastar” ...
A partir desse momento comecei a pensar que nós, educadores, também
podemos ajudar nossos alunos a pensar sobre o consumo consciente, descarte,
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acumulação, e sobre guardar algo para o futuro e realizar sonhos e desejos. Não fomos
educados financeiramente, a planejar, guardar, poupar... Estes assuntos estão na pauta
do dia, atualmente, e a escola não pode se eximir dessa responsabilidade. Podemos
aproveitar a oportunidade do Mercadinho que usamos em algumas ocasiões no PIBID e
em nossa Escola, e iniciarmos uma nova abordagem, como poupar, planejar e gerar
consumidores conscientes.
Acredito que trabalhando com o dinheiro de forma lúdica, colocando outras
temáticas diferentes das apresentadas até então (compra, venda, troco, parcelamento da
compra, porcentagem), podemos ajudar as crianças a pensarem no futuro e, por
conseguinte, seus pais serão influenciados a serem consumidores conscientes e
poupadores consistentes.
A consciência financeira vai além de se ter cofrinho onde se coloca as moedas. Ao
apagarmos as luzes, fecharmos a torneira para escovar os dentes e o chuveiro para
ensaboar os cabelos, mostramos que estamos poupando.
Podemos ajudar nossos alunos e a nós mesmos a olhar além do dinheiro: o sonho.
Hoje, muitas famílias estão endividadas, vivem com um orçamento muito apertado e
outras nem sabem por onde começar a se organizar nessa roda financeira.
A mídia gera uma insatisfação muito grande, em cada um, abusando das
propagandas, especialmente nas TV por assinatura com seus canais exclusivos para
crianças, bombardeando nossos pequenos com excessivos “compre, compre, compre”,
“tenha, tenha, tenha”. É muita informação e muito apelo ao consumismo desenfreado.
Há joguinhos educativos online para nossos alunos aprenderem a lidar com o
dinheiro e até um APP pra baixar no celular chamado “TÁ O$$O”, da AEF-Brasil.
Vamos procurar nesse ano incluir a abordagem educação financeira em nossas
aulas do Sistema Monetário e também de leitura. Tenho certeza que assim fazendo, no
futuro, colheremos uma geração mais consciente e feliz.
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Primeira experiência no ensino fundamental
Luciana Silva Areliano
Minha primeira experiência em trabalhar com o ensino fundamental foi através
do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Quando fiquei
sabendo que o programa estava de volta fui logo me inscrever, já ouvia falar muito bem
desse programa e, depois que entrei, vi como ele é maravilhoso e ajuda muito a nós,
alunos de licenciatura.
Tive a oportunidade de pôr em prática o que aprendo na sala de aula, na
Universidade. Também planejei aulas, brincadeiras e atividades diversas, observei como
as crianças se comportam, como é importante trabalharem em pares e grupos. Como diz
Vygotsky, somos seres sociais e não tem como uma criança aprender sentada sozinha, só
ouvindo, quando elas estão em grupos, uma ajuda a outra, trocam experiências e se
interagem.
Em todas as atividades que trabalhamos (a equipe) usamos o cotidiano dos alunos
para eles terem uma aprendizagem significativa. Trabalhamos atividades de matemática
usando dinheiro, para eles aprenderem comprar mercadorias no mercado, a fazer a conta
de quanto gastaram, quanto de troco vão receber... Trabalhamos com bingo, jogo da
melhoria, entre outros. Em português, também trabalhamos atividades lúdicas como caça
palavras, jogo da memória, cruzadinha, leitura usando fantoches...
Observamos e ajudamos as crianças com mais dificuldade para que elas não
ficassem atrasadas em relação às outras. Entendemos o quanto é importante analisar o
processo, como a criança está resolvendo um problema, seja de matemática ou português
e não, simplesmente, olhar a “resposta final”. Já tinha estudado isso na faculdade, quando
vimos a teoria de Vygotsky, mas como não fazia estágio na área, não entendi muito bem
e hoje, com o programa, pude ver na prática, não só essa teoria, como muitas outras.
Um caso muito interessante aconteceu e ficamos impressionados: um menino
que tinha muita dificuldade com a leitura, escrita e matemática, não gostava de participar
das aulas, das brincadeira, mas, um dia, quando levamos o 4° ano para sala de informática
e colocamos jogos educativos online, ele se interessou, fez todas as atividades, lia e
escrevia, com dificuldade, mas conseguia... Nem parecia o mesmo menino que estava na
sala de aula. Depois disso, começamos incentivá-lo mais, conversamos muito com ele pois
sua autoestima estava muito alterada e, quando acabou o ano, percebemos como tinha
evoluído.
Ficamos muito felizes com todos os resultados que obtivemos através do
programa.
Referências
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Alfabetização das crianças
Marcela Lucilene Silva Herculano
Em meu primeiro dia na escola, confesso que estava nervosa, mas ao mesmo
tempo ansiosa e confiante para poder iniciar o projeto.
Conhecemos a escola e a vice-diretora. A professora supervisora que iria nos
acompanhar na escola já tínhamos conhecido em reunião anterior. Eram três Pibidianas
que atuariam pela manhã e o restante, à tarde. O Pibid de manhã era diferente da turma
da tarde, pois estávamos desenvolvendo projetos diferentes. Nós ficávamos na sala de
aula junto com a professora da classe.
Quando entrei na primeira sala para começar o projeto, fui muito bem recebida
pela professora e alunos, conversamos rapidamente sobre os alunos que estavam com
dificuldades (quatro), um deles ficou duas semanas comigo. Eles estavam no 4°ano, então
chamei um por vez, fiz uma sondagem para saber em qual hipótese alfabética esses alunos
estavam para poder aplicar os jogos de alfabetização.
Deu o horário, fui para outra sala, os alunos eram do 4°ano também, fui muito
bem recebida pela sala, havia três alunos com maiores dificuldades, entre eles, um
haitiano, fiz a mesma estratégia da outra sala. Ao sair da sala conversei com a professora
supervisora...
Na segunda semana do PIBID, estava mais confiante ainda que iria conseguir
ajudar na alfabetização dos alunos. Assim comecei, passava jogos de alfabetização, eles
tinham muitas dificuldades só conseguiam realizar com meu auxílio.
E assim foi durante um mês, trabalhando jogos de alfabetização, trazendo
atividades impressas referente ao alfabeto. Quando obtive a confiança deles, perguntei
se topavam levar atividades, gostosas de fazer, para casa, eles me olharam, e logo,
falaram que “sim”. Fiquei feliz...
Conversei com a professora supervisora para me indicar alguns jogos de
alfabetização que tivesse na escola, pois até então estava trabalhando com os existentes
na Oficina Pedagógica da Universidade. Combinamos a fazer um “rodízio”: uma semana
trabalhar português e na outra, matemática. Semana após semana, fomos trabalhando.
Segundo Piaget o jogo é essencial para o desenvolvimento infantil; “a atividade
lúdica é o berço das atividades intelectuais da criança, sendo por isso, indispensável à
prática educativa. Os jogos são admiráveis instituições sociais” porque ao jogar as crianças
desenvolvem suas habilidades sociais e criam um relacionamento grupal.
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E assim fui, aos poucos, conseguindo trabalhar os jogos de alfabetização, obtive
bons resultados com os alunos, conversei com as professoras para saber como estavam
indo na aprendizagem em sala, as professoras disseram que os alunos tiveram uma
grande melhora no desempenho e com isso recebi alguns elogios.
Foi uma experiência incrível e inesquecível, o PIBID me trouxe muitas
aprendizagens e foi de grande importância para enriquecer minha formação futura.
Foram momentos inusitados, onde tive que enfrentar dificuldades e seguir em frente. Foi
de suma importância aparecer essas dificuldades no decorrer do caminho, pois só me
fizeram crescer e ajudou na minha construção de identidade profissional. Durante o
período que fiz o PIBID, foi possível aplicar os conhecimentos e metodologias aprendidas
na faculdade. Todas essas vivências que tive me proporcionaram uma visão prática que
as aulas da faculdade não conseguem abranger...
Para finalizar deixo aqui minha imensa gratidão por fazer parte do PIBID, foi de
grande satisfação, na qual me fez ver a realidade do(a) professor(a) em sala de aula.
Referências
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Uma rica experiência – PIBID
Marcelo Killian
Para se tornar um bom professor necessita-se não somente dominar os
conhecimentos teóricos, mas começar com uma boa formação, um início do exercício da
prática docente que seja significativo. Com o objetivo de demonstrar o quanto é relevante
a formação de futuros educadores, vou relatar minha experiência vivenciada enquanto
bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência, o PIBID. O objetivo é
antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública através
desse programa. Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira de Pedagogo,
proporcionando uma excelente experiência ao educando em formação, tendo um contato
direto com os alunos.
Basicamente, pela passagem de estudante a professor, iniciada já durante o
processo de formação inicial, por meio da realização de atividades de estágio
e prática de ensino. Entretanto, neste caso, o contato dos estudantes com o
campo profissional é exógeno, ou seja, eles ainda não são efetivamente
profissionais. Assim, as características do início da docência aí se manifestam
com algumas especificidades (LIMA, 2004, p. 01).

Vivencio essa experiência desde o mês de Outubro de 2018 até a presente data,
na Escola Estadual Dr. João Machado de Araújo, em Sorocaba e posso afirmar ser um
desafio muito grande, mas prepara o futuro professor a

ensinar matérias como a

Matemática e a Língua Portuguesa que sempre foram motivo de preocupação, no sistema
de ensino, devido à grande dificuldade e importância na alfabetização. Procuro agir
conforme as orientações da minha Coordenadora de área Prof.ª Catarina Hand e, sob
supervisão da Prof.ª Liana Leandro, sempre visando que o encontro do bolsista com o
aluno seja de harmonia e respeito, tanto pela pessoa como pela sua história e, claro, por
aquilo que ele sabe até o momento. A ideia é que as aulas sejam prazerosas, que os
alunos tenham vontade de estar presentes, de não quererem que a aula termine.
Juntamente com outros bolsistas, estou tendo a oportunidade de participar de
reuniões onde aprendemos a elaborar atividades baseadas nas dificuldades e carências
dos alunos de 3º, 4º e 5ºs anos do ensino fundamental, com os quais iremos trabalhar.
São oito horas de muito valor agregado. Procurei conhecer o espaço escolar e pude
observar ser uma escola muito organizada, onde os envolvidos nos projetos realmente
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estão envolvidos, isto facilitou para que meu empenho fosse ainda maior e que os alunos
atendidos possam descobrir novos rumos para o aprendizado.
Construímos um plano de ação com atividades simples e que estão sendo
aplicadas às turmas escolhidas de acordo com aquilo que o aluno já sabe e que precisamos
complementar seu entendimento. Um apoio, um auxílio mesclando o lúdico e o conteúdo
das disciplinas com maior dificuldade. Nas aulas de matemática, percebi que muitos
alunos tinham algum conhecimento e conseguiam construir um pensamento lógico,
outros com dificuldades maiores e que necessitavam de um empenho também maior. Isto
está sendo feito, na medida em que os bolsistas vão conhecendo os alunos, vão criando
um vínculo maior de respeito e assim se identificando com alguns deles e construindo
uma relação professor-aluno capaz de melhorar o aprendizado ou mesmo de conseguir
obter maior atenção por parte deles. Vários são os motivos que justificam o porquê desses
alunos estarem um tanto atrasados em relação aos outros, mas também creio ser vários
os motivos que me fazem acreditar neles. A escola oferece condições, nos fornece um
espaço adequado para que possamos fazer nossos planejamentos, um espaço de
aprendizado preparado para esses alunos, nos disponibiliza biblioteca com uma grande
quantidade de livros para consulta e aplicação nas atividades, nos oferece muitos
brinquedos pedagógicos para aplicar nas aulas e trabalhar com o cognitivo.
Recentemente obtivemos a grata surpresa de podermos utilizar a sala de
informática. Esse recurso, já no seu primeiro dia de uso, demonstrou que a tecnologia de
comunicação e informação é realmente uma forte aliada da educação. Alunos com
dificuldades de entender a Matemática, nos jogos on-line usados nas atividades, tiveram
grande aproveitamento, além de permanecerem concentrados.
Estou, enquanto bolsista, tendo total apoio e disponibilidade de recursos por
parte da escola e sua direção, o que me permite um maior aproveitamento tanto para os
alunos, como para o meu próprio aprendizado. No decorrer do processo, pude perceber
a importância do envolvimento com os alunos que necessitam de um carinho especial e,
também, pude perceber uma evolução desses alunos. No mínimo, passaram a se
interessar um pouco mais pelas matérias, pois são reforçadas com o uso de brinquedos e
atividades lúdicas, o que demonstra que nossa intenção inicial está sendo alcançada: no
início, um maior interesse e ao longo do processo, a melhor assimilação dos conteúdos.
Algo mudou em mim, também. Aumentou meu interesse em pesquisar e estudar
o que será aplicado e de que forma isso será aplicado, sempre com a intenção de que
essas crianças realmente se sintam à vontade e que assim apreendam o máximo possível.
Como já diz Paulo Freire (1996):
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago, e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e
me educo.

Com isso, eu, um estudante de pedagogia, me sinto motivado e empenhado
em continuar a evoluir em meu trabalho, me preparando e contando com a aceitabilidade
que até o presente momento creio ser um motivador. Esse contato com as crianças é
especial, consegui aprender, com elas, que muito do que trazem podem estar
aumentando a dificuldade deles em aprender; e aprendi, também, que o caminho para
eles, no momento, é de interagir e ter em nós, bolsistas, um apoio, algo mais que um
simples reforço. Consegui entender que alguns caminhos podem ser encurtados sem
sofrimento, com prazer e esperança. Faço com que esses alunos levem, para casa, os
ensinamentos, com alegria. Entendo que cada passo de minha ação deverá estar marcado
por uma decisão clara e explícita do que estou fazendo e para onde possivelmente estou
encaminhando os resultados de minha ação. Segundo Carvalho (2001) o professor deve
fazer um trabalho de intencional sensibilidade a fim de construir um aprendizado.
As experiências vivenciadas no programa, até o momento, me fizeram ampliar a
visão à docência, além de me levar a refletir, criticamente, sobre minhas ações no
ambiente educativo e o meu papel enquanto futuro pedagogo. Continuo motivado e
interessado, pois, para mim, até agora, o mais importante não foi o que tentei passar de
forma a agregar e sim como absorvi o que apreendi.
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O conto como método de ensino
Maria Julia Gonçalves
Na posição de estudante de pedagogia e mãe, em tempo integral, percebi que ao
se ter um livro em mãos tem-se a oportunidade de escolher entre usá-lo como um objeto
simples para leitura ou transformá-lo em fantasia. Mas como isso ajuda o aluno no
processo de ensino-aprendizagem? Assim que recebi a oportunidade de participar do
PIBID, pude experimentar a convivência com os alunos, na posição de pedagoga, pela
primeira vez. Não tinha tanto conhecimento de como seria, muito menos como eram os
alunos e como eu iria orientá-los. Percebi a necessidade de ampliar meus conhecimentos,
de buscar métodos que pudessem ajudar, procurei referências que melhor orientasse
sobre contar histórias, algo que, particularmente, eu gosto. Antunes (2001), quando se
refere à contação de histórias, diz da importância de gerar uma leitura e um ambiente
prazeroso, de não ser apenas uma forma de avaliação; relata a importância da
identificação aos personagens, fazendo a semelhança com situações vistas ou vividas pela
criança.
Quando iniciamos, em grupo, a elaboração da primeira atividade, pensamos no
que melhor ajudaria os alunos na resolução de problemas pedagógicos. Surgiu a ideia
então, de trabalhar com o livro “O caso do bolinho” (BELINKY, 2017), cuja “caixa de contar
história” nos foi disponibilizada pela universidade, para fins educacionais. Elaboramos,
também, atividades que as crianças pudessem realizar, voltado ao que ouviram da
história. Logo que acabamos de ler o livro, com o auxílio da caixa, deixamos o grupo
interagir com os bonecos, livremente, o que resultou na releitura individual de cada aluno,
isto fez com que eles completassem a lição, com facilidade. No final do dia, em grupo,
paramos para discutir se tudo saíra da forma que imaginávamos. Por meio dessa análise
do dia em questão, concluímos que, ao utilizar a história, os alunos apresentaram melhor
compreensão ao enredo e à interpretação do texto.
No decorrer das atividades, a escola preparou um ambiente que melhor
atendesse os alunos, o que ajudou na realização das aulas. Assim que as atividades do
livro foram finalizadas, elaboramos um novo plano de aula, voltado para os conteúdos de
matemática. Para abordar esta matéria com os alunos, buscamos realizar atividades com
o livro “O pirulito do pato” (MACHAO, 2004), que apresentava problemas com fração.
Como motivação, montamos uma confraternização para que os alunos aproveitassem o
encerramento das aulas que se aproximavam. Usamos a fração apresentada no livro, para
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repartir a comida entre os que estavam presentes, colocando em prática o que haviam
aprendido.
Dessa forma, como mãe e pedagoga, observei que a leitura de uma história faz
toda a diferença no convívio social e no processo escolar da criança. Ao redor do que
ouviu, ela interpreta o seu próprio conceito de mundo, que segundo Vygotsky, em Borges
(2008), ao criarem suas histórias de faz de conta, retiram os elementos das experiências
vividas anteriormente, combinando e reproduzindo de forma nova. Essa capacidade de
compor e combinar são, para o autor, a base da atividade criadora do homem.
Buscamos, durante o período do projeto, observar o desenvolvimento dos alunos,
por meio da resolução das atividades propostas. O objetivo formado pelo grupo voltou à
interpretação de texto e a compreensão ao resolver os problemas apresentados. Por mais
que o projeto tenha objetivado uma meta, pudemos refletir que cada aluno tem o seu
próprio processo de aprendizagem e adequamos a forma da aplicação àquela turma. Com
grande carinho, trago minha primeira experiência com o projeto, como referência na
minha formação profissional e como mãe. Agradeço aos meus companheiros e à minha
orientadora do projeto, Profa. Liana, da escola João Machado de Araújo, em Sorocaba.
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O aluno em evidência
Mariana Rocha Bonfim
Neste um ano em que participei do PIBID coloquei em prática conceitos
ministrados nas aulas da Universidade e aprendi coisas valiosas que me enriqueceram
como estudante, como profissional e como pessoa. Foi incrível me encontrar com crianças
que não tinham ideia do que estava sendo ensinado a elas, no início do projeto, e, no final,
vê-las entendendo pelo menos um pouco sobre. Foi de extrema importância ver e
aprender que cada criança possui aspectos distintos, tempos distintos, e cada uma, no
seu tempo e na sua peculiaridade, aprende, cresce, se distingue e evolui.
Como Wallon (1968) afirma, na relação de sala de aula, com o auxílio do educador,
o aluno tem a possibilidade de se desenvolver como um todo, nos seus campos cognitivo,
motor e afetivo. Aprendemos, teoricamente, que a escola e o professor devem estar
sempre atentos às necessidades do educando, ao desenvolvendo de maneira integral. No
programa, nós tivemos a possibilidade de aplicar essa teoria de forma mais acessível,
conseguimos promover interações sociais entre os alunos, ajudando a desenvolver suas
personalidades; conseguimos promover atividades que estimulam todos os campos
funcionais das crianças, ligadas ao desenvolvimento (movimento, inteligência, expressão
e identidade); conseguimos ajudá-los, quase que imediatamente, em eventuais dúvidas;
conseguimos dar atenção exclusiva, pois o número de crianças é menor para cada
educador.
Com o programa aprendi e tive mais convicção que a troca com o outro é muito
importante, na educação, pois todos temos algum conhecimento para passar, crianças e
adultos; a troca de aluno para aluno era nítida nas aulas do Projeto, e víamos que isso
aumentava a confiança deles e o aprendizado também. Como Lev Vygotski diz, nós nos
tornamos nós mesmos através dos outros.
A oportunidade de participar do programa na E.E. Dr. João Machado de Araújo,
em Sorocaba, uma escola e corpo docente que nos abriu as portas e nos deu suporte a
todo momento, foi incrível. A professora orientadora nos auxiliou de maneira espetacular.
Aprendi e evolui muito com a experiência e espero ter promovido o mesmo aos alunos.
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A ressignificação da minha docência
Mariana Macedo Gimenes
Ao entrar no PIBID, já havia estagiado em uma escola municipal e estava
estagiando em uma particular, ambas no Ensino Fundamental. Essas experiências, aliadas
ao aprendizado adquirido no Curso de Pedagogia, me fizeram ter uma visão da docência,
a qual ainda era imatura diante da verdadeira atuação do professor e de todas as
responsabilidades que possui.
O programa foi iniciado em uma sala do primeiro ano, com o planejamento de
executar atividades de sistematização do conteúdo que era ministrado pela professora
responsável, por meio de brincadeiras ou jogos, proporcionando uma aprendizagem de
forma lúdica. A sala era muita agitada, os alunos, ativos, gostavam de participar das aulas.
Era, também, composta por alguns alunos que necessitavam de uma atenção
diferenciada. Desses alunos, um, em especial, tomou conta dos corações do nosso grupo
pibidiano, um menino com Síndrome de Down.
A cada planejamento feito, questionamentos eram levantados com a constante
preocupação de realizar atividades que atendessem a todos os alunos, sem excluir
ninguém e principalmente sem tratar qualquer aluno com diferença. As aulas, do
componente curricular Educação & Diversidade, assistidas na faculdade, faziam ainda
mais sentido agora, pois estava sendo vivenciadas na prática. A cada atividade,
possuíamos a chance de tentar aplicar algo que poderíamos ter êxito ou aprendizados,
mas nunca um fracasso. Afinal, fracasso não existe diante de um trabalho feito em equipe
e em parceria com a professora responsável e às coordenadoras, que nos auxiliavam no
planejamento.
Dentre todas as atividades aplicadas, a que trabalhava as vogais se destacou,
principalmente por ter tido a interação de todos os alunos de forma igual e por trazer, na
sua composição, elementos que despertaram o interesse de todos os alunos. Ela iniciava
com uma música que trazia, na coreografia, a necessidade de interação entre os alunos
(uma vez que não era possível formar as vogais com o corpo sem a ajuda de um colega) e
o controle do corpo e do movimento (e aqui, desenvolve-se a coordenação, tão
importante no processo de alfabetização). Nesse primeiro momento já era possível avaliar
que estávamos no caminho certo, ao ver os sorrisos que nasciam no rosto de cada criança
durante a execução dos movimentos para formação correta das vogais.
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Depois da apresentação das vogais, iniciamos um exercício de identificação das
mesmas nas palavras; o qual consistia em ouvir a palavra, descobrir com que vogal
iniciava, correr na direção da pibidiana que estava carregando uma placa com a vogal e
abraçá-la. Nesse segundo momento, observamos que houve aprendizagem significativa,
uma vez que a maioria dos alunos conseguiu identificar facilmente as vogais nas palavras,
ajudando quem ainda mostrava dificuldade. Notamos, também, que o contato direto com
os alunos permitiu uma interação, criando um laço afetivo entre nós. Por fim, na semana
seguinte, ao fazermos uma breve retomada do conteúdo, a sala nos surpreendeu
cantando a música que havíamos trabalhado. Assim, a certeza de que o objetivo traçado
para aquela aula foi alcançado estava explícito.
Diante de todo aprendizado e muitas experiências a compartilhar, a minha
concepção de docência passa, novamente, pelo processo de ressignificação, e muda
minha visão sobre a docência. Me dá forças para enfrentar os desafios de escolher trilhar
esse caminho e me mostra a importância de desempenhar um trabalho em parceria com
professores e coordenadores, que gere frutos no cidadão que estamos ajudando a nascer
dentro de cada criança que frequenta a escola.
A minha docência também ganha uma nova percepção do movimento inclusivo
nas escolas, o qual possibilita incluir a todos na aprendizagem, respeitando suas
diferenças e aprendendo a lidar com elas de forma justa. Carrega a consciência da
importância desse movimento que, de acordo com Teresa Mantoan (2003, pg. 48), por
mais que ainda seja muito contestado, pelo caráter ameaçador de toda e qualquer
mudança, convence a todos pela sua lógica e pela ética de seu posicionamento social.
Assim, durante toda a vida acadêmica, como na profissional, minha docência
continuará sendo ressignificada a cada nova experiência, a cada nova vivência. É através
dessa constatação que passo não somente a concordar, como também a tornar um
mantra do caminho que escolhi trilhar, a afirmação de Paulo Freire (2000): “Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
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Projeto baseado no filme “Divertida Mente”: a utilização deste método
para a aprendizagem
Mariana Martin Moraes
A primeira oportunidade que tive de ser uma bolsista do PIBID foi no curso de
Arte, porém, não pude participar pela incompatibilidade de horários, mas logo apareceu
a segunda oportunidade, no curso de Pedagogia e, desta vez, tive o privilégio de participar
e fazer parte de um projeto maravilhoso, realizado na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas,
em Sorocaba.
Nosso projeto foi desenvolvido no 1º, 3º e 5º anos do ensino fundamental, onde
trabalhamos conteúdos escolares com referências no filme “Divertida Mente”. Os alunos
realizaram atividades como quebra-cabeça, jogo da memória, caça-palavras, cruzadinha
e construção de textos; estimulando o raciocínio lógico, a memória, o trabalho em grupo
e construindo experiências com diversas emoções.
Antes da realização das atividades, as três turmas assistiram ao filme no auditório
da escola, foi um momento descontraído e divertido, despertando o interesse dos alunos
para o nosso projeto.
O objetivo de trabalhar com o filme foi o de inserção de um método diferenciado
para a aprendizagem. Os alunos estão acostumados a utilizar livros didáticos para seu
aprendizado, porém, é necessário e importante termos outros meios para essa
construção de informações. Sabemos que os alunos, a cada dia, estão tonando-se nativos
digitais, isto quer dizer, nasceram no meio tecnológico. Filmes é uma ferramenta
tecnológica, é uma ponte para o mediador (professor) utilizar como mais um recurso
didático para a aprendizagem dos seus alunos.
A contextualização do conteúdo com as vivências dos alunos é essencial para uma
aprendizagem significativa; a utilização de materiais lúdicos, como filmes exploram
desenvolvimento em diversos conhecimentos e habilidades. Os alunos do nosso projeto
puderam refletir sobre a história do filme, discutir em sala suas opiniões, compreender
sobre os conteúdos inseridos no filme, a distinção de realidade e ficção e seus
contrapontos, identificar-se com situações que acontecem ao longo do filme e
compartilhar esses momentos com os outros alunos, assim, estimulando o trabalho em
grupo.
Com essa ferramenta tecnológica conseguimos aproximar os alunos de suas
vivências e com conteúdos que foram propostos nas atividades. É claro que essa
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ferramenta não foi para diminuir a importância do professor em sala de aula; o professor,
como disse anteriormente, é o mediador do conhecimento, é ele que deve escolher e
utilizar novas ferramentas como ponte para a aprendizagem de seus alunos e conduzi-los
a encontrar caminhos e formas para compreensão dos conteúdos na construção dos seus
próprios conhecimentos.
Nós, na posição de futuros professores, com ajuda da professora de cada sala,
pudemos ter, como experiência, momentos que tiveram que ser mediados, estratégias
que tiveram que ser mudadas ou repensadas, pois quando a aula é diferenciada, quando
exige ferramentas pouco utilizadas, há sempre que ter um cuidado maior e estar ciente
que algo pode não sair como o planejado e estar pronto para novas soluções.
A escolha do filme “Divertida Mente” foi efetuada por nós, participantes do
projeto. Todos haviam assistido e concordado que a história e o conteúdo do filme seriam
facilitadores para nossas atividades e que haveria a compreensão e o aprendizado dos
alunos a partir dele.
A diversidade de conteúdos que havia no filme nos ajudou a construir as
atividades, e todas elas diferenciadas, não vistas como algo obrigatório, mas como algo
prazeroso, sem perder o objetivo que era a aprendizagem. A criação das atividades foi
discutida com a professora de cada sala, pois nosso objetivo era trabalhar conteúdos que
as turmas tinham maior dificuldade, por isso focamos em algumas habilidades, como
raciocino lógico, memória, construção de texto e trabalho em equipe.
O foco da história está nas vivências da personagem principal, acionando
comportamentos emocionais. O filme destaca cinco emoções principais: alegria, tristeza,
raiva, medo e nojo. Cada situação que a personagem vivia era representado por uma
emoção ou várias delas ao mesmo tempo. Desta forma, nosso grupo perguntou-se como
iriamos trabalhar emoções com os alunos, sem expô-los. Nesse momento, tivemos a ideia:
teria que partir deles o modo de se expor e se relacionar com as emoções vivenciadas,
tendo, cada um, total liberdade em compartilhar ou não suas emoções para todos da sala.
Os alunos puderam perceber, reconhecer e expressar emoções a partir das
atividades, entender, a partir do filme, o porquê sentiam aquelas emoções e em que
momentos sentiam; de maneira lúdica, sem qualquer desconforto ou invasão.
Por fim, pude perceber, como integrante desse projeto, que é possível ensinar e
aprender de formas diferentes, utilizar ferramentas a nosso favor, contextualizar
conteúdos com vivências dos alunos e entender a importância de ser uma mediadora
utilizando pontes para aprendizagem dos alunos, sem parecer algo obrigatório e sim algo
essencial para a construção de novos conhecimentos.
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Agradeço todas as professoras e os alunos que estavam sempre dispostos a nos
receber e compartilhar momentos de aprendizagem, com este projeto.
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Estabelecendo relações e aprendizagens a partir dos jogos
Pâmela Ramos Adão
Este artigo tem como objetivo relatar a experiência e aprendizagem adquirida
através do PIBID na escola Dr. Getúlio Vargas onde foi aplicado o projeto “Impulsionando
saber: a influência dos jogos na aprendizagem” escrito pelas bolsistas com objetivo de
desenvolver habilidades através de jogos, de maneira que a criança interaja com seu
ambiente natural que é a brincadeira, aproximando-a do conteúdo teórico.
Trabalhar com jogos dentro da escola é tirar as crianças da rotina que é
estabelecida pelas metodologias de ensino dentro do ensino fundamental, à
sistematização do ensino muitas vezes leva à criança desinteressa-se pelo aprendizado e
só se interessa muitas vezes para obter uma boa nota.
Com os jogos podemos perceber que à criança aprende de maneira espontânea e
prazerosa. E interage como com liberdade dentro do jogo e se sente à vontade para tentar
buscar meios para resolução de problemas propostos pela atividade.
Primeiramente podemos perceber como o projeto se relaciona diretamente com
as teorias de Vygotsky por meio do sociointeracionismo. Para Vygotsky as relações
acontecem através das relações socioculturais, ou seja, relação do homem com o meio e
do homem com seus iguais, relações estas que possibilitam o desenvolvimento da ZDP*
(zona de desenvolvimento proximal), zona onde a criança não é totalmente dependente
do adulto, mas sim onde consegue maturar seus pensamentos através da mediação de
um adulto ou de um de seus amigos, podendo assim alcançar à sua NDP (nível de
desenvolvimento potencial).
De fato, uma criança aprende com a outra isso é umas das coisas que mais
podemos perceber em nossa vivência dentro do PIBID, muitas vezes em nossas atividades
mesmo com nossas instruções as crianças recorriam aos seus amigos para entender
melhor, ou para que ele te explique de maneira mais simples com palavras do seu
cotidiano ou muitas vezes por questões de afinidade e afetividade.
O que podemos relacionar com sentido e significado dentro da teoria de Vygotsky,
onde ele diz que toda à linguagem em sua função mais básica, que é as interações sociais
têm seu significado. O significado é o objetivo das palavras, já o sentido refere se ao
significado das palavras para cada indivíduo estabelecidos através de relações afetivas do
indivíduo.
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Adentrando no assunto de afetividade podemos relacionar com as teorias de
Wallon que se destacou por dar grande importância às emoções em conjunto ao trabalho
educativo. Sua teoria destaca a afetividade como algo inerente ao desenvolvimento
humano se misturando com o desenvolvimento cognitivo. À afetividade é um conceito
muito extenso que abrange emoção, sentimento e à comunicação. Para Wallon à
afetividade que quando criança se trata mais das emoções é algo que rege nossas atitudes
e do conflito dessas emoções surge à inteligência e no conflito de ambas há o
desenvolvimento.
Pautadas na teoria de Wallon nas nossas observações podemos perceber que
quando dentro de jogos à emoção toma conta de muitos alunos o que pode nós dizer
muitos sobre eles, se estão interessados ou não e te mesmo antes de começar os jogos
suas emoções nós dão pistas através de suas ações, fala e postura diante das nossas
exigências para à participação dele nas propostas.
O jogo é uma maneira de levar o conhecimento para à criança de maneira
prazerosa e através do jogo podemos estabelecer uma boa relação entre aluno e
professor com isso facilita à aprendizagem não só do aluno, mas também o conhecimento
que os professores têm de seu aluno.
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Conceito de letramento
Rafaella da Silva Oliveira
Atualmente, alfabetização e letramento são palavras de uso comum. No entanto,
letramento é um termo ainda não completamente entendido pela maioria das pessoas,
por ter sido introduzido recentemente nas áreas das letras e da educação e pode causar
ainda um certo estranhamento.
De onde vem o termo letramento? Vem da palavra inglesa Literacy que, traduzida,
é a condição de ser letrado, ou seja, é a condição daquele que não só sabe ler e escrever,
mas sabe interpretar e fazer uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais.
Segundo Soares (2000), uma das primeiras ocorrências está no livro de Mary Kato, de
1986, onde a autora afirma que “... a chamada norma-padrão, ou língua falada culta é
consequência do letramento, motivo pelo qual, indiretamente, é função da escola
desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada, institucionalmente aceita”.
O Letramento habilita o sujeito a utilizar a leitura e a escrita nos mais diversos
contextos. Segundo Kleiman (1995, p. 19): “Podemos definir, hoje, o letramento como um
conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Nessa concepção,
letramento são as práticas sociais de leitura e escrita em eventos em que essas práticas
são postas em ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade. (Soares, 2002).
Tfouni (1988, p. 16), em obra que foi uma das primeiras a não só utilizar, mas
também a definir o termo letramento, conceitua-o em confronto com alfabetização,
conceito que reafirma em obra posterior: “Enquanto a alfabetização ocupa-se da
aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os
aspectos sócios históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (idem,
1995, p. 20 apud Soares, 2002).
Segundo, Soares (1999) a pessoa que aprende a ler e a escrever, que se torna
alfabetizada e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, ao envolver-se nas práticas
sociais de leitura e de escrita é que se torna letrada; é diferente de uma pessoa que ou
não sabe ler e escrever que é analfabeta; ou, sabendo ler e escrever, não faz uso de leitura
e da escrita; é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou condição de quem
sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. Desta forma, a hipótese é que aprender
a ler e a escrever e, além disso, fazer uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo,
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levando o indivíduo a um outro estado ou condição, sob vários aspectos: social, cultural,
cognitivo, linguístico, entre outros.
O letramento tem início antes mesmo da alfabetização e se estende por toda vida.
Nos primeiros meses do Pibid, observando as crianças de uma sala de 1º ano que estavam
no início do processo e alfabetização, a professora titular da sala propôs um jogo no qual
eram usadas latas de leite em pó. Uma das crianças pegou a lata, passou seu dedo sobre
a escrita e falou em voz alta, “leite de chocolate”, ela não estava lendo
convencionalmente, pois ainda não dominava o sistema de codificação e decodificação
da língua escrita, porque não era alfabetizada, mas já era letrada, pois já fazia uso da
leitura, ainda que não convencionalmente, no seu contexto social.
Assim, o ideal seria alfabetizar, letrando ao mesmo tempo, como duas ações
diferentes, mas que caminham juntos, ajudando não somente no processo de apropriação
da leitura e da escrita, mas ensinando aos alunos a fazerem uso de ambas as práticas em
diferentes contextos sociais presentes nos seu cotidiano, de forma que o indivíduo se
tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado.
O processo de letramento começa quando a criança nasce em uma sociedade, já
que está imersa em uma enorme quantidade de material escrito e convive com pessoas
que fazem uso social da língua escrita a todo momento. Já o processo de alfabetização
inicia-se quando a criança entra para a instituição educacional e não ocorre de forma
espontânea. No processo de alfabetização, faz-se necessária a intervenção de um
professor, que utilizara de diferentes estratégias para que os alunos desenvolvam essa
competência.
A alfabetização e o letramento são processos que se entrelaçam, são
indissociáveis e devem acontecer de forma simultânea, pois a entrada da criança no
mundo da escrita deveria acontecer tanto pela aquisição do sistema convencional de
escrita quanto pelo desenvolvimento de capacidades de uso desse sistema em atividades
de leitura e escrita, intimamente ligadas às práticas sociais. (Moreira, Rocha, 2013).
O “alfabetizar letrando” não deve ser entendido como uma nova metodologia de
alfabetização, que induz ao uso exclusivo de diversos gêneros textuais na prática
pedagógica, mas sim como a ressignificação do processo de alfabetização alinhado à
proposta de letramento. Ser alfabetizado é muito mais que codificar e decodificar o
código escrito. Necessário se faz ser capaz de interpretar o que está escrito, processar o
significado que o autor pretende transmitir. É através da alfabetização e do letramento
que o aluno se torna um cidadão capaz de interagir com um texto, compreendendo,
aceitando ou questionando o conteúdo lido. O conceito de letramento chega para ampliar
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a visão de alfabetização e não para substituí-la, como tem acontecido hoje em muitas
práticas pedagógicas de professores alfabetizadores. Alfabetização e letramento são
processos diferentes, mas complementares e indissociáveis, porque ambos são
indispensáveis quando se leva em consideração a aprendizagem da leitura e da escrita.
(Moreira, Rocha, 2013).
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Minha experiência com o Pibid
Rebeca Cristina Nogueira
Para um estudante de pedagogia, o momento mais esperado é, com certeza,
aquele em que atuará em sala de aula. É a vontade de adquirir experiências novas, e
comprovar se, realmente, a teoria e a prática andam juntas, e ao iniciarmos o Pibid, logo
vemos que não. Não andam juntas!
Na prática surgem situações que “vence quem pensa mais rápido” ou, até mesmo,
“quem tem mais improvisação”. Mas é claro, toda ação de um futuro docente, deve estar
fundamentada em uma metodologia coerente, uma estratégia de ensino e cada educador
tem a sua.
Aprende-se a adquirir tais estratégias, através de educadores e pensadores, que
preocupados com uma educação de qualidade, nos mostram caminhos para seguir e nos
traz métodos que dão certo, ou não; e é isso que nos torna enriquecidos, pois se nos
trouxer resultados positivos, é porque estamos no caminho certo, caso nos traga
negativos, sinal de que nós precisamos procurar, pesquisar mais, ir atrás de ideias
renovadoras, ou melhor dizendo, SEMPRE é necessário fazer pesquisas, pois
conhecimento nunca é demais, e é algo que ninguém tira de nós.
Mais afinal, o que é PIBID? O que ele nos traz? Qual o porquê de ele ser tão
importante?
O PIBID “Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência” nos permite
explorar nossos estudos, colocar em práticas nossas ideias, nossa criatividade, exercendo
uma postura de professor, ampliando nossa visão e nos tirando do senso comum.
Quando chegamos em uma escola, com uma proposta de projeto, temos uma
sensação maravilhosa, pois não sabemos o que nos aguarda, e já começamos a “bolar”
nossas propostas.

Cada criança é especial, e nos torna uma pessoa mais especial

ainda. É uma troca de conhecimentos, de experiências, carinho, esforço, dedicação,
companheirismo, dentre tantas outras.
É incrível ver, testemunhar o progresso de cada criança. Cada evolução é uma
vitória! Quando cheguei à escola, a princípio, fiquei receosa. A turminha gostava de uma
bagunça e para ganhar a atenção dela, levou um certo tempo.
Tínhamos um tempo para poder preparar a nossa aula, a nossa dinâmica. E
depois, as crianças estavam lá, nos esperando e nós estávamos a fim de nos dedicar a
elas, fazer com que aprendam de uma forma “divertida”. Ah, com certeza os jogos do
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Pnaic eram o maior sucesso, era o que mais gostavam, pois na cabecinha de cada uma,
não estavam fazendo lição e sim jogando, brincando. Propus atividades diversificadas, em
uma aula eram jogos do Pnaic, outra, era no caderno, trazia também atividades em folhas
avulsas (cruzadinhas, caça-palavras, encontre o caminho, 7 erros, leitura dirigida etc.).
Deparei-me com uma realidade diferente da qual estava pensando em ter, na qual
crianças que já eram para estarem alfabetizadas, não estavam. Outras, mal sabiam
escrever seu nome completo. Era uma situação bem difícil, porém, era algo que eu
“abracei” e administrei com muita seriedade. As professoras da classe também se
mostravam muito dedicadas, ensinando 30 alunos, porém, respeitando a singularidade
de cada um. Nós, pibidianos, juntamente com o auxílio das professoras, da escola, enfim,
do conjunto escolar, unimos nossas forças para mudar essa realidade, e obtivemos
resultados significantes. Ao final do semestre, vimos a evolução das crianças através de
fotografias, portifólios e demais registros.
Em cada escola, existem crianças que estão lá, esperando algum profissional
atendê-los, um professor amigo, que tenha carinho, dedicação pelo seu trabalho e com
isso possa ensiná-los, ajudar seu aluno. E para isso serve o PIBID, para abrir portas de
experiências para nós, futuros docentes e, principalmente, para mostrar que nos
importamos com nossas crianças e queremos dar a elas uma educação de qualidade. Ser
participativo no desenvolvimento delas para que cresçam um cidadão de bem, honesto,
com caráter, com pensamento crítico, que seja criativo, autônomo e que futuramente
rendam bons frutos às suas famílias e à sociedade.
Quando o professor chega perto do aluno, quando o chama pelo nome, há
uma interação que faz o aluno se sentir sujeito do ato de aprender. Isto o
anima a interferir no conhecimento, ainda mais quando o professor usa
palavras de estímulos à sua capacidade de pensamento. Muitos professores
usam o senso de humor para tornar-se mais próximos de seus alunos, dessa
forma desmistificam a relação autoritária entre professor e aluno. (CUNHA,
2002, p. 72).
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Incrível experiencia docente
Thalita Helena Cortez de Almeida Martins
O projeto PIBID na escola em que estou inserida tem como tema: (Brincar e
Aprender, Que Prazer!) E atende crianças do 3°, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental que
possuem algumas dificuldades de aprendizado. Sempre procuramos fazer e levar jogos
para que a aula fique mais interessante, mas que não saia do foco da matéria. Queremos
que o aluno sinta o prazer de ir à escola para aprender e que ele veja como é bom
aprender, principalmente brincando, pois, brincadeira é coisa séria!
Entrei no PIBID em março de 2019, fui muito bem acolhida por todos os
envolvidos no projeto. Fiquei nervosa no começo e com uma preocupação imensa (Como
vou ensinar isso ao aluno? E se eles não entenderem? O que eu faço? O que preparar para
a próxima aula? E se não sair como planejei? …) Até hoje, está sendo um desafio muito
grande, mas juntos estamos nos saindo bem. Minha experiência está sendo incrível, tenho
companheiros especiais que sempre dão apoio quando preciso, as coordenadoras,
sempre bem atenciosas conosco.
Procuramos o melhor para as crianças e que saiam um pouco do ambiente
tradicional de sala de aula, sentados na carteira e olhando para a lousa. A escola estadual
Dr. João Machado de Araújo, em Sorocaba, nos proporciona um espaço incrível para a
execução de atividades, onde as crianças podem correr, brincar e também, se sentar para
escrever. Irei contar um pouquinho de cada mês na escola para entenderem melhor o que
quero dizer com experiência incrível e lugar maravilhoso para a realização de atividades:
Em março, fizemos a leitura do livro Marcelo, Marmelo, Martelo em uma roda
no chão e após a leitura, fizemos algumas atividades relacionadas ao livro como:
cruzadinhas, caminho das palavras no chão (utilizando um dado gigante).
Lemos o livro O Dono Da Bola e, após a leitura, fizemos uma atividade em grupo
chamada Corrida Ortográfica, onde os alunos tinham que escrever, em uma folha,
palavras extraídas do livro (foi bem interessante essa atividade, pois pudemos avaliar a
escrita de cada um) e após essa, fizemos uma outra atividade chamada boca do palhaço,
onde utilizamos bolas de meia, como era no livro.
Começamos a matemática. Foi uma explicação e demonstração sobre formas
geométricas. Trabalhamos com o bloco lógico e o Tangram para melhor explicação e
visualização: a primeira atividade foi descobrir o que eles já sabiam sobre formas
geométricas, quais eles já conheciam e, se naquele local que estávamos, havia alguma
forma geométrica (haviam várias) e explicamos porque aquela forma recebe aquele nome
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e passamos para eles tocarem e ver como era as formas geométricas (Bloco Lógico).
Depois explicamos o que era o Tangram, como surgiu, e fizemos algumas atividades
utilizando-o, onde os alunos montavam formas geométricas. Depois dessas atividades,
fizemos uma outra bem conhecida e que todos amam, a “Dança das Cadeiras”; porém,
não era uma dança comum, havia perguntas sobre formas geométricas.
Em abril, continuamos com o Tangram e fizemos percurso geométrico no chão
com o 3° ano. Com o 4° e 5° ano trabalhamos os sólidos geométricos e também, o
percurso geométrico no chão. No percurso, os alunos tinham que responder
corretamente às perguntas relacionadas às formas geométricas, para andar uma casa.
Todos os alunos adoraram as explicações e brincadeiras.
Continuamos com a Matemática, mas agora trabalhando com Adição e
Subtração. Na primeira atividade utilizamos fichas com questões de adição (também
trabalhamos adição com reserva). Para a resolução das contas, os alunos ficaram à
vontade para escolher o material que preferissem para ajudá-los na resolução. Como por
exemplo: o ábaco, palitos de sorvete, material dourado, dinheirinho, dados ou a própria
folha para fazer palitinhos.
Na segunda atividade fizemos a mesma coisa, mas com contas de subtração,
podendo utilizar todos os materiais novamente. À medida em que as crianças iam
acabando de resolver as continhas, fazíamos uma brincadeira competitiva utilizando três
dados. Eles jogavam o dado e tinham que fazer a subtrção ou adição dos três números
que caíssem. Gostaram e se divertiram bastante.
Continuamos com a Matemática trabalhando Dobro e Triplo. Fizemos uma
explicação sobre o que é, quando utilizamos dobro e triplo. Para fazer essa explicação
utilizamos coisas do nosso dia a dia para o melhor entendimento. Trabalhamos com o 3°,
4° e 5°s anos. Usamos grandes painés de kraft com as contas. A segunda atividade foi uma
Corrida Matemática, incluindo metade. Dividimos a turma em dois grupos e nessa
brincadeira nós ditávamos uma conta e eles corriam buscar o resultado.
Em maio, trabalhamos Língua Portuguesa com 3°, 4° e 5°s anos. Contamos a
história da Cachinhos Dourados. Usamos uma caixa que foi feita especificamente para a
contação da história da Cachinhos Dourados. Dividimos as crianças em grupos de quatro
pessoas. Eles recontaram a primeira parte da história em forma de teatrinho, utilizando
suas palavras, interpretando os personagens com os bonequinhos de feltro, do jeito deles.
A segunda atividade foi a Boca do Urso, onde as crianças jogavam a bola na boca e quem
errasse as três tentativas, teria que responder uma pergunta relacionada ao livro. Foi
bastante divertido, lúdico. Insistimos na parte de interpretação de texto.
Continuamos com Língua Portuguesa e com a história da Cachinhos Dourados. O
3° ano recontou a primeira parte da história numa folha, com as palavras deles. As
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crianças do 4° e 5°s anos recontaram a primeira parte da história através de um teatrinho
organizado por eles mesmos. Utilizaram tiaras de urso para incorporarem o personagem,
perucas, feitas por nós, para interpretar a cachinhos dourados. Foi bem divertido e eles
gostaram bastante.
Continuação do livro Cachinhos Dourados (2° parte do livro). Sentamos no chão
para fazer a contação de história e depois as crianças fizeram uma atividade no papel,
recontando essa segunda parte da história. Foi bem interessante, pois ajudamos na parte
escrita, erros ortográficos, pontuação. A segunda atividade foi Dança das Cadeiras, onde
as crianças respondiam as perguntas de forma divertida e brincando.
Voltando com a matemática, utilizamos uma caixa contadora de história
relacionada ao livro E O Dente Ainda Doía. Fizemos um teatrinho com a caixa.
Trabalhamos com contas de adição e subtração. Utilizamos o Bingo Matemático como
uma forma lúdica de aprendizado. Durante o jogo, demos várias pausas para resolver
continhas e quem quisesse, poderia utilizar o material dourado para o auxílio na resolução
das contas.
Continuando com a matemática, demos prioridades às continhas, se estão sendo
montadas do jeito correto, se o aluno tem muita dificuldade, ou não. Nós ditávamos
algumas continhas e eles tinham que montar no papel e resolver, do jeitinho deles. Na
segunda atividade, montamos uma folha para eles trabalharem com o Dobro, Triplo e
Metade.
Junho foi o mês de fechamento semestral. Fizemos brincadeiras envolvendo a
matemática e encerramos a aula com uma pequena confraternização, com todas as
crianças e bastante ludicidade.
Sempre avaliamos o que trabalhar com as crianças durante nossas reuniões, o que
usar para que a explicação fique mais apta ao entendimento deles, para que tudo saia
como planejamos e que as crianças entendam a matéria de uma forma simples e lúdica.
Fazer parte do Pibid está sendo uma experiência incrível, pois eu não fazia ideia
de como era ensinar, de verdade, a uma criança que precisa de você, alí, que precisa do
seu conhecimento e das suas explicações de um jeitinho que ela entenda. Está sendo
muito gratificante, estou realizada, pois as crianças ao meu redor, são tudo para mim;
está sendo muito importante fazer parte deste programa. Isso será sempre lembrado,
essa porta em que o PIBID em parceria com a Universidade de Sorocaba abriu pra mim.
Muito obrigada.
As reuniões que temos, semanalmente, na Universidade, para a elaboração de
atividades, é muito importante, pois nela sabemos o que será bom para as crianças e o
que irá chamar a atenção delas na hora da realização da atividade. Sempre procuramos
coisas divertidas para que elas gostem do que estão fazendo e que ao mesmo tempo,
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aprendam. E é isso que estamos conseguindo, trazer as crianças para o projeto, para que
elas aprendam de uma forma bastante lúdica, tenham interesse em ir à escola. Queremos
e podemos despertar o interesse nas crianças. A escola não é um lugar só de ficar sentado,
olhando para a lousa, copiando e não entendendo nada, sem tirar dúvidas, sem brincar,
correr. Pois brincando, também se aprende. É por meio das brincadeiras que a criança
emerge no processo de aprendizagem, facilitando a construção da autonomia, reflexão e
criatividade. Dessa forma, a criança se desenvolve integralmente, abrangendo os âmbitos
sociais, afetivos, culturais, cognitivos, emocionais e físicos. As brincadeiras são vitais para
o desenvolvimento infantil.
Mas se você pensa que brincar se restringe à diversão, é hora de rever seus
conceitos! Brincar vai além da recreação, trata-se de uma dinâmica complexa, na qual a
criança comunica-se consigo mesma e com o mundo ao seu redor, o desenvolvimento
ocorre com as trocas recíprocas. Além de brincar e se divertir, a criança desenvolve a
memória, a atenção, a imitação e a imaginação, bem como a sua personalidade,
inteligência e afetividade. Vygotsky, um dos maiores representantes da psicologia
histórico-cultural, afirma que o sujeito se constitui ao se relacionar com os outros em
atividades “caracteristicamente humanas”. A brincadeira infantil, nesse sentido, é uma
maneira de a criança se expressar e formar sentidos sobre o mundo. Por meio da
brincadeira e de atividades lúdicas, a criança atua simbolicamente nas diferentes
situações vividas por ela, elaborando conhecimentos, significados e sentimentos.
Quando as crianças brincam, assumem diferentes papéis. Assim, elas criam
mecanismos para agir diante da realidade, substituindo ações cotidianas pelas ações
cumpridas pelo papel assumido. É por meio das brincadeiras que a criança estabelece
contato com o mundo físico e social.
Queremos que as crianças brinquem, pois isso é fundamental para o
desenvolvimento dela e é isso que levamos todas as quintas-feiras, à tarde, para a Escola
Estadual Dr. João Machado de Araújo.
Parabéns a todos os envolvidos na elaboração e execução desse Programa.
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O Pibid na EM Flávio de Souza Nogueira
Vânia Aparecida Cardoso Sanches
O ano de 2018 foi muito intenso e foi um desafio aceitar participar do Pibid. A
princípio, com algumas incertezas, mas no transcorrer dos dias, a afirmação de que o
Programa foi um presente para mim, e mais ainda para a escola. O grupo de alunas
destinadas à nossa escola, foi mais participativo e receptivo que se podia esperar.
O projeto Pibid iniciou-se em nossa escola no segundo semestre, tendo como foco
a alfabetização, sendo idealizado especialmente para a sala de aula do 2º ano D, do ensino
fundamental l, no período da tarde, atendendo 22 alunos com a idade entre 7 a 8 anos.
Por ser uma sala com crianças necessitadas de maiores intervenções pontuais na
construção da escrita, leitura e compreensão das atividades, concernentes à
alfabetização, o tema sugerido “ O aniversário do Senhor Alfabeto” foi de grande apoio,
vindo ao encontro às
lacunas na aprendizagem apresentadas pelos alunos,
proporcionando através da ludicidade, uma maior concentração nos momentos de
escrita e devolutivas, nas leituras diárias e no aprendizado de uma forma global.
O trabalho realizado pelas oito pibidianas foi norteado pelo livro paradidático “O
aniversário do Senhor Alfabeto”, uma leitura simples, porém semeadora de inúmeras
ideias pedagógicas, envolvendo os primórdios da leitura e seu desenrolar, dando às
crianças a possibilidade do brincar e do aprender, incluindo a seus familiares nas ações.
Segundo relatos dos alunos, “tudo foi muito legal”, e o ápice aconteceu no dia em
que fizeram os docinhos, dentro da atividade proposta como gênero textual “receita”,
pois todos puderam colocar em prática a aula desenvolvida e ainda degustar os doces. O
sabor da aprendizagem deste dia ficará por muito tempo nas memórias dos nossos
alunos!
Também houve a observação e a contestação, sem agressões físicas, sobre o fato
de dois alunos descumprirem as regras pré-estabelecidas, sobre uma atividade que seria
realizada após o intervalo, demonstrando que as vivências foram plenas em todos os
momentos em que se desdobraram, o que foi muito positivo para a classe, que também
evidenciava problemas disciplinares.
Enfim, o projeto colaborou muito na qualidade de aprendizagem dos alunos.
Eu, como professora supervisora, acompanhando todo o trabalho das pibidianas,
só tenho a agradecer pela oportunidade do aprendizado de novas metodologias e
aplicabilidades, em âmbito de unidade escolar, envolvendo uma grande comunidade,
como alunos, professores, gestores e pais. A repercussão positiva é um termômetro para
que projetos como este sejam continuados e apoiados. Todos ganharam com o Pibid!
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