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Em agosto de 2012 foi impantado o PI-
BID – Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência, na UMESP – 
Universidade Metodista de São Paulo. 

Para todos os envolvidos nos proje-
tos, alunos licenciandos, docentes da 
UMESP e professores das escolas públi-
cas parceiras as vivências, relatos e refle-
xões apresentadas neste livro indicam a 
possibilidade de articulação teoria-práti-
ca à partir das atividades desenvolvidas 
pelos diversos subprojetos que compõe o 
PIBID/UMESP se constituindo também 
importante política de incentivo à forma-
ção e profissão docente.

Passados cinco anos, temos a certeza de 
que o trabalho que vem sendo desen-
volvido pelo conjunto dos bolsistas, está 
produzindo bons resultados e ótimas 
experiências teórico-práticas e, que ora, 
apresentamos nesse livro.

Nesse 3º livro que organizamos a partir da experiência que es-
tamos vivenciando com o PIBID/UMESP (implantado desde 
2012), apresentamos algumas reflexões e discussões de parte 
dos bolsistas envolvidos no Programa - coordenadores institu-
cionais, coordenadores de área e supervisores – com a certeza 
de que os esforços e investimentos empreendidos pela CAPES 
nesse importante Programa, enquanto política de enfrenta-
mento da desvalorização da docência e de incentivo profissio-
nal, vem apresentando excelentes resultados para as instituições 
de ensino superior e escolas públicas parceiras.Pedagogia (1981/PU-

C-SP), Mestrado e 
Doutorado em Edu-
cação (1995 e 2002/
PUC-SP) e Pós-Dou-
torado em Educação 

(2014/UNESP). Professora há 37 anos, dos 
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grama de Pós-Graduação em Educação na 
Universidade Metodista de São Paulo; Coor-
denadora da Linha de Pesquisa Formação de 
Educadores; Editora do Cadernos de Educa-
ção – reflexões e debates; Coordenadora do 
GEPEAD – Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Formação e (Auto)biografias Docen-
tes; Coordenadora Institucional do PIBID/
UMESP desde 2012.

Pedagogia (Centro 
Universitário Funda-
ção Santo André – 
1982), Mestrado em 
Educação (PUCSP – 
1998) e Doutorado em 
Educação (PUCSP – 
2004). É Pesquisador 
e Professor Titular do 
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na Universidade Metodista de São Paulo; 
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APRESENTAÇÃO

Em agosto de 2012 foi impantado o PIBID – Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência, na UMESP – Universidade Metodista 
de São Paulo. O nosso envolvimento para o conhecimento dos pressu-
postos, fundamentos e diretrizes do PIBID foi intenso, como também a 
organização dos procedimentos para a implantação – um processo per-
meado por muitas dúvidas, muitas idas e vindas, muitas expectativas.

Passados cinco anos, temos a certeza de que o trabalho desenvolvi-
do pelo conjunto de todos os bolsistas vem gerando bons frutos, bons 
resultados e ótimas experiências teórico-práticas. 

Essa certeza pode ser constatada pelos resultados dos procedimen-
tos de acompanhamento e de avaliação que temos realizado ao longo 
desse período, além dos estudos, pesquisas e produções já publicados1. 
Também se destaca a produção e pesquisas de várias instituições de en-
sino superior envolvidas com o PIBID no território nacional.

Não podemos deixar de mencionar que o desenvolvimento das ações 
do PIBID, assim como a sua manutenção – enquanto política pública de 
enfrentamento da desvalorização da carreira docente e da crise das li-
cenciaturas – não tem sido tranquilas, especialmente nos últimos 3 anos. 

Infelizmente, diante da crise geral que observamos em nosso país, 
especialmente dos recursos públicos, sofremos alguns cortes em relação 
ao número de bolsistas e das verbas destinadas a custeio e capital, o que 
em muito fortaleceu nossa organização regional e nacional em torno 
do Forum Nacional dos Coordenadores do PIBID o ForPIBID. Além 

1 Destacamos neste ano (2017) a publicação de nosso livro “Quem quer ser profes-
sor? Um estudo sobre as trajetórias formativa e profissional de egressos do PIBID/
UMESP” (financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa de São Pau-
lo) que apresenta pesquisa realizada com egressos do PIBID/UMESP, buscando 
identificar os impactos do Programa na escolha da profissão docente.
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disso, há incerteza quanto à continuidade do programa para o próximo 
quadriênio (2018-2021), o que já gera um intenso movimento, nacional, 
a favor da manutenção do PIBID.

Mas, em que pese esse contexto de dúvida, é com muita alegria que 
apresentamos o terceiro2 livro sobre as nossas vivências – “A construção 
de saberes e experiências: em foco, o PIBID/UMESP” –, com reflexões e re-
latos dos coordenadores institucionais, de áreas e de alguns supervisores. 

O capítulo de abertura intitulado “O cotidiano escolar, a formação 
a distância e a pesquisa: considerações sobre a experiência do PIBID/
UMESP” realiza reflexões sobre a crise das licenciaturas, o cotidiano 
escolar, a profissionalidade docente, a articulação entre a teoria e a 
prática nas licenciaturas em decorrência da aproximação entre as ins-
tituições formadoras e as escolas públicas e a coparticipação de docen-
tes das redes públicas parceiras na formação de alunos bolsistas tendo 
como elemento articulador o desenvolvimento do PIBID na Univer-
sidade Metodista de São Paulo (UMESP), bem como reflete sobre as 
pesquisas realizadas.

O segundo capítulo apresenta o relato de experiência do Subprojeto 
Ciências Biológicas ao longo de 2017, com turmas de Ensino Fundamen-
tal, Médio e Educação de Jovens e Adultos, em duas escolas estaduais de 
São Bernardo do Campo/SP, discutindo questões sobre responsabilidade 
pelo processo de educação, capacidade da escola em acolher professores 
e estudantes contemporâneos e meios de motivar esses atores na cons-
trução do conhecimento com a aplicação de metodologias ativas.

O terceiro capítulo “O resgate de brincadeiras antigas: Educação 
Física, escola e família” propõe analisar os efeitos do desenvolvimento 
do projeto “Brincadeiras antigas com a família” que proporcionou aos 
licenciandos/bolsistas, Supervisores, alunos e familiares de três escolas 
públicas municipais de São Bernardo do Campo momentos de muita 

2 O primeiro livro, intitulado “Iniciação à docência como inovação: o PIBID na 
Universidade Metodista de São Paulo”, foi publicado em 2014. O segundo livro, 
intitulado “A formação de professores na e com a escola pública: a experiência do 
PIBID/UMESP”, foi publicado em 2016. 
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diversão envolvendo a prática de atividades físicas e o reconhecimento 
de identidade cultural. 

No quarto capítulo “Duas perspectivas sobre filosofia, educação e 
afetividade” os autores nos convidam a refletir sobre o papel da filoso-
fia na educação e sua inserção no universo escolar e, ao final do texto, 
afirmam que “Cabe a nós, professores e professoras de filosofia, bem como 
estudantes de filosofia que estão em diálogo com as escolas e com a socie-
dade em geral, nos empoderarmos de uma definição de filosofia e a partir 
de nossas possibilidades, utilizá-la como instrumento pedagógico para es-
tabelecimento de relações de respeito às alteridades”.

O quinto capítulo intitulado “Atividades desenvolvidas por licencian-
dos no subprojeto Matemática no PIBID, em escolas estaduais do muni-
cípio de São Bernardo do Campo” traz o relato das atividades, realizadas 
em 2017 pelo Subprojeto Matemática, com seis grupos de licenciandos 
bolsistas, em quatro escolas públicas estaduais com a aplicação de três 
metodologias de ensino específicas: resolução de problemas, apoio pe-
dagógico e metodologias diferenciadas para o ensino da Matemática.

O sexto capítulo “O brincar na concepção da Neurociência e suas 
contribuições para o PIBID”, do Subprojeto Pedagogia Presencial, apre-
senta reflexões e um debate sobre a interface entre a neurociência e 
o brincar, tendo como pano de fundo o desenvolvimento do projeto 
“Brincadeiras de agora, brincadeiras de outrora: as crianças e a produ-
ção das culturas infantis”. 

O sétimo capítulo “O PIBID no curso de Pedagogia EAD – relatos 
de um Projeto” apresenta uma das propostas, a contação de histórias, em 
duas turmas de Educação de Jovens e Adultos e três turmas de primeiro 
ano de escolarização do Ensino Fundamental I e baseia-se nos registros de 
relatórios, projetos, materiais didáticos, seminários, encontros e capacita-
ções com foco na formação docente dos bolsistas de iniciação a docência.

O oitavo e último capítulo “Compartilhando experiências vivencia-
das no subprojeto de Pedagogia EAD do PIBID em escolas parceiras no 
município de Mauá”, traz o relato de cinco Supervisoras do Subprojeto 
de Pedagogia EAD sintetizando as experiências junto a grupos de licen-
ciandos bolsistas no município de Mauá, trazendo reflexões e avaliação 
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sobre a importância do desenvolvimento do subprojeto enquanto con-
junto de experiências significativas das/os bolsistas do Programa, dos 
alunos, dos professores, professores supervisores e também da gestão 
das escolas públicas municipais parceiras.

Desejamos a todos(as) os(as) leitores(as) que essa obra possa con-
tribuir com as reflexões e a construção dos saberes e práticas em torno 
do PIBID.

Os organizadores.
(outubro/2017)
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O COTIDIANO ESCOLAR, A FORMAÇÃO 
A DISTÂNCIA E A PESQUISA: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA 
DO PIBID/UMESP

Roger Marchesini de Quadros Souza3

Norinês Panicacci Bahia4

INTRODUÇÃO

As discussões aqui apresentadas vêm fazendo parte dos nossos es-
tudos e pesquisas sobre o atual cenário acerca da formação inicial de 
professores. Assim, questões sobre a crise das licenciaturas, o cotidiano 
escolar, a profissionalidade docente, a efetiva articulação teórico-prática 
nos cursos de licenciaturas, a luta por uma aproximação entre as insti-
tuições formadoras e as escolas públicas e, a coparticipação de docentes 
das redes públicas parceiras na formação de alunos bolsistas são temas 
que perpassam por estas reflexões, em interface com a nossa experiên-
cia na coordenação institucional do PIBID – Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência5, da UMESP – Universidade Metodista 
de São Paulo.

3 Docente pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universi-
dade Metodista de São Paulo e Coordenador de Gestão e Processos Educacionais 
do PIBID/Metodista desde 2012.

4 Docente pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universi-
dade Metodista de São Paulo e Coordenadora Institucional do PIBID/Metodista, 
desde 2012.

5 Para saber mais sobre o PIBID: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/
capespibid

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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É notório o desgaste da carreira docente que vem impactando o nos-
so contexto educacional, da consequente desvalorização da profissão e 
da falta de atratividade pela docência (a crise das licenciaturas). Essas 
questões suscitaram muitos estudos e pesquisas, apontando em suas 
análises algumas críticas e recomendações, como em Scheibe e Aguiar 
(1999); Silva (1999); Saviani (2005, 2008); FCC (2009); Gatti e Barreto 
(2009); Palma Filho (2009); Gatti, Barreto e André (2011); Gatti (2011); 
Bahia (2012); Bahia e Souza (2013); e Souza (2014). Também tem gera-
do pesquisas na Pós Graduação, como em nosso PPGE, no qual alguns 
mestrandos e doutorandos têm se debruçado sobre as questões acerca 
do desgaste da carreira docente e sobre o PIBID, como, por exemplo, os 
trabalhos de Antunes (2014) intitulado Readaptação docente: trajetória 
e identidade; de Lanni (2015) intitulado O PIBID – Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação à Docência e a crise das Licenciaturas: o caso 
de um Curso de Pedagogia a Distância e de Pucetti (2016) intitulado A 
formação do professor de matemática em interface com o Pibid – Progra-
ma Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência: as representações de 
licenciandos e supervisores. 

Gatti, Barreto e André (2011) realizaram uma importante pesquisa 
(“Políticas docentes no Brasil – um estado da arte”), apresentando as 
políticas educacionais voltadas para a formação inicial e continuada de 
professores e, também, de valorização do magistério, como exemplos: a 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores; a Universidade 
Aberta do Brasil; a Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica: PARFOR – Plano Nacional de Profes-
sores da Educação Básica, PIBID – Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência. Além desse movimento em torno da implantação 
de políticas públicas e de várias ações das IES na luta para o enfrenta-
mento da retração do número de matrículas nas licenciaturas obser-
vamos importantes discussões voltadas para a formação de professores 
que priorizam a relação aproximada com o cotidiano escolar, para que, 
efetivamente, seja diminuída a distância entre a teoria e a prática pro-
fissional. Assim, considerar o cotidiano escolar como um lócus privile-
giado para a formação e a construção da profissionalidade docente, tem 
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sido uma importante questão em pauta (ALVES, 2003; OLIVEIRA e 
ALVES, 2008; BAHIA, 2014; BROUGÈRE e ULMANN, 2012; OLIVEI-
RA, 2008; CAMARGO e MARIGUELA, 2007; OLIVEIRA e SGARBI, 
2008; PENIN, 2011; NÓVOA, 2009).

Tendo como referência a relevância que o tema tem despertado no 
âmbito das políticas públicas e da agenda de pesquisadores da área edu-
cacional, acreditamos que o PIBID tem representado não só um esfor-
ço para o enfrentamento da crise das licenciaturas como também vem 
priorizando e realizando uma formação articulada entre as IES e as es-
colas públicas parceiras, especialmente pela vivência dos licenciandos 
bolsistas com o cotidiano escolar mediada pelo acompanhamento de 
um professor mais experiente, no caso, o supervisor do PIBID (que é 
um professor da escola pública parceira). 

Assim, a nossa experiência com o PIBID, que se iniciou em 2012, 
vem proporcionando o amadurecimento e o fortalecimento de algumas 
ações que hoje estão propostas no projeto institucional PIBID/UMESP6, 
decorrentes de processos de intervenções, acompanhamento/avaliação 
e pesquisa, que visam a diminuição da distância entre a formação teóri-
ca e prática nos cursos de licenciaturas presenciais e a distância. 

POR QUE UMA FORMAÇÃO ATRELADA AO COTIDIANO 
ESCOLAR?

A ideia da residência pedagógica7 que há algum tempo circula pelos 
meios educacionais, no nosso entender, representa uma diferenciação 

6 Os dados atuais sobre o PIBID/UMESP encontram-se no Anexo.
7 Não estamos tratando, aqui, do projeto de lei que cria a residência pedagógica 

aprovado pelo Senado Federal em 2014 e que ainda passará pela Câmara dos De-
putados, e que vem suscitando reações e críticas de alguns especialistas. Sobre isso 
ver: http://www.oestadoce.com.br/noticia/senado-aprova-projeto-de-lei-que-cria 
-residencia-pedagogica e http://noticias.terra.com.br/educacao/especialistas 
-apontam-falhas-em-projeto-de-residencia-pedagogica,b29e3ac4ca061410VgnV
CM20000099cceb0aRCRD.html 

http://www.oestadoce.com.br/noticia/senado-aprova-projeto-de-lei-que-cria-residencia-pedagogica
http://www.oestadoce.com.br/noticia/senado-aprova-projeto-de-lei-que-cria-residencia-pedagogica
http://noticias.terra.com.br/educacao/especialistas-apontam-falhas-em-projeto-de-residencia-pedagogica,b29e3ac4ca061410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/especialistas-apontam-falhas-em-projeto-de-residencia-pedagogica,b29e3ac4ca061410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/especialistas-apontam-falhas-em-projeto-de-residencia-pedagogica,b29e3ac4ca061410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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em relação aos estágios supervisionados das licenciaturas que infeliz-
mente são marcados, na maioria das experiências, por um “faz de conta” 
que tanto nos preocupa. Esclarecemos que tomamos o sentido da resi-
dência pedagógica do modelo da residência médica, conforme Nóvoa 
(2009), apenas pela possibilidade de ser realizada uma formação para 
além dos muros de uma IES, com uma articulação a partir de um con-
texto real (o cotidiano escolar) e com o acompanhamento efetivo de um 
profissional mais experiente.

Inspirados também em Nóvoa (2009), acreditamos que propor a for-
mação de professores, desde a inicial, para “dentro” das escolas, poderia 
fazer muita diferença pela proximidade e vivência com o cotidiano, além 
de contar com a co-formação dos professores mais experientes destas 
escolas, no sentido de ultrapassarmos as barreiras entre a formação aca-
dêmica e a realidade escolar que, na maioria dos casos, se expressa pelo 
distanciamento entre a teoria e a prática.

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, inte-
grar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. 
É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende 
a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e 
o exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoa-
mento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão. 
(NÓVOA, 2009, p. 30)

É importante ressaltarmos que o cotidiano escolar não só favorece, 
mas também realiza a profissionalização e a profissionalidade docente, 
se considerarmos a multiplicidade de saberes e fazeres do conjunto de 
professores que fazem parte deste cotidiano, além da convivência e tro-
ca de experiências dos diferentes jeitos de ser professor. Além disso, os 
estudos acerca do cotidiano abarcam as proposições de pesquisas nos/
dos/com os cotidianos que refletem os processos individuais e coletivos, 
as maneiras particulares como se criam conhecimentos nos cotidianos, 
buscando compreender as diferentes lógicas com que se articulam. (AL-
VES, 2008, p. 40).
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Gatti, Barreto e André (2011) nos ajudam a compreender melhor a 
importância da profissionalização/profissionalidade atreladas à forma-
ção inicial:

Caracterizar o papel essencial da formação inicial dos docentes 
para o desempenho de seu trabalho implica pensar seu impacto 
na constituição de sua profissionalidade e de sua profissiona-
lização em forma socialmente reconhecida. Profissionalidade 
vista como o conjunto de características de uma profissão que 
enfeixam a racionalização dos conhecimentos e das habilidades 
necessários ao exercício profissional. E profissionalização como 
a obtenção de um espaço autônomo, próprio à sua profissiona-
lidade, com valor claramente atribuído pela sociedade como 
um todo. Não há consistência em uma profissionalização, sem a 
constituição de uma base sólida de conhecimentos e formas de 
ação. Daí, a importância de uma sólida formação inicial, solidez 
que também necessita de reconhecimento pelo conjunto socie-
tário. (p.93)

O ser e o estar na profissão passam, necessariamente, pelas rela-
ções que vão se estabelecendo no interior das escolas e a articula-
ção entre a formação e o exercício profissional é responsável para a 
constituição do ser docente – pelas experiências, pela construção dos 
saberes e dos fazeres, e pelas relações que se estabelecem com a co-
munidade educativa.

Aqui, também, faz-se necessário considerar os estágios supervisio-
nados, embora não sejam objeto deste artigo. A relação teoria-prática, 
possível a partir do “mergulho” dos alunos de Licenciatura nas escolas e 
em seu cotidiano, passa necessariamente pela possibilidade de interven-
ção, acompanhamento e reflexão. Nessa medida, os estágios supervisio-
nados tradicionalmente desenvolvidos, mesmo na educação à distância, 
em que pese o esforço de muitos professores envolvidos nesse processo, 
não tem se mostrado capazes de desenvolver essa tríade intervenção-
-acompanhamento-reflexão.
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A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES A DISTÂNCIA NO 
PIBID/UMESP

Em 2006, Scheibe já nos apontava suas preocupações sobre a forma-
ção inicial de professores ocorrer a distância, alertando sobre os efeitos 
de uma formação que poderia indicar muito mais um “aligeiramento” 
formativo, para atender a demanda do país em termos da formação de 
professores no ensino superior, em detrimento de uma formação apro-
fundada, mais pontual e cautelosa: 

Em seu sentido de educação aberta, de acesso livre às informações 
e de sua utilização ao longo da vida, a educação à distância não 
é uma modalidade de ensino que possa substituir uma formação 
inicial presencial, onde os sujeitos em formação iniciam a sua vida 
acadêmica, precisando de contatos mais permanentes e diretos, de 
trocas com os professores e com os seus pares. O seu uso na substi-
tuição aos cursos presenciais e não como complementar a estes não 
atende aos princípios de formação construídos pelos educadores 
brasileiros. (SCHEIBE, 2006, p. 207)

Em virtude das políticas públicas de expansão do acesso ao Ensi-
no Superior, e mais recentemente até no nível Médio, e a iniciativa de 
Universidades públicas e privadas, a formação inicial a distância tem se 
consolidado e continua apresentando crescimento, ano após ano, em 
relação ao número de matrículas. Com isso, as preocupações em torno 
de uma formação de qualidade se acentuam, quer em relação ao acom-
panhamento e avaliação dos alunos, quer em relação à proposição e re-
alização dos estágios obrigatórios.

Mais recentemente Sommer (2010) apresenta reflexões que indicam 
para uma maior aceitação em relação à formação continuada de pro-
fessores a distância, diferentemente da formação inicial a distância, que 
ainda é alvo de críticas:
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(...) as resistências a tal modalidade são amplificadas significati-
vamente quando o que está em jogo é a formação inicial, comu-
mente adjetivada de aligeirada e certificadora, mas pouco forma-
dora, capaz de aumentar os índices de professores com ensino 
superior, mas incapaz de revelar a “qualidade” da formação pro-
vida pelas mais diferentes instituições de ensino superior brasi-
leiras. (SOMMER 2010, p. 11)

A partir desse preâmbulo, consideramos importante destacar a nossa 
experiência acerca da proposição de Subprojetos de licenciaturas, na mo-
dalidade a distância, desde a implantação do PIBID na UMESP, em 2012.

Atualmente (2017) contamos com 6 Subprojetos em funcionamento: 
Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Matemática, Pedagogia 
Presencial e Pedagogia EAD. As atividades dos 6 Subprojetos são desen-
volvidas em 19 escolas públicas parceiras (6 escolas da SME SBCampo; 
4 escolas da SME Mauá e 9 escolas da Diretoria Ensino SBCampo/SE-
ESP), envolvendo 237 bolsistas, a saber: 1 coordenador institucional; 1 
coordenador de gestão e processos educacionais; 12 coordenadores de 
áreas; 27 supervisores; 196 licenciandos.

Até o final do ano passado (2016) contávamos com o oferecimento 
de um outro Subprojeto a distância – Ciências Sociais que infelizmente 
foi descontinuado no início de 2017, tendo em vista a baixa adesão de 
licenciandos à proposta.

Assim, as considerações a seguir se referem à nossa experiência com 
estes dois subprojetos na modalidade a distância – Pedagogia EAD (em 
funcionamento) e Ciências Sociais (descontinuado) que abarcam/abar-
caram licenciandos que pertencem/pertenciam a alguns polos de apoio 
presencial dos municípios de Mauá, Rudge Ramos, Guarulhos, Perus, 
Guaianazes, Santos. Ressaltamos que todos os polos ficam a distân-
cias inferiores a 100km em relação ao Campus Rudge Ramos (sede da 
UMESP), o que possibilita o deslocamento de alunos dos polos até a sede.

A prática comum dos dois Subprojetos é/foi a realização de reuniões 
formativas presenciais, no Campus Rudge Ramos, coordenadas pelas 
coordenadoras dos subprojetos e com a participação dos supervisores 
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e licenciandos e, eventualmente, são/foram convidados outros colabo-
radores para ministrarem palestras e/ou oficinas. Além destas reuniões 
formativas, realizam/realizavam também reuniões de planejamento e de 
avaliação/acompanhamento dos trabalhos, tanto nas escolas públicas 
quanto na sede da UMESP. 

O Subprojeto Ciências Sociais, a partir do tema “Música, periferia 
e identidade: prática docente e diversidade no ambiente escolar”, tinha 
por objetivo geral proporcionar, por meio da imersão dos licenciandos 
no cotidiano escolar, o desenvolvimento de ações que pudessem resga-
tar, por meio do reconhecimento e reflexão sobre as diferentes filiações 
musicais presentes no interior da escola, a reflexão sobre as identidades 
culturais dos sujeitos que a compunham. Pretendia também proporcio-
nar experiências de formação docente que articulassem e confrontassem 
a relação teoria-prática, favorecendo aos licenciandos a possibilidade de 
testarem, experimentarem e avaliarem suas percepções sobre a escola, a 
comunidade e as práticas docentes nela desenvolvidas.

O Subprojeto Pedagogia EAD, a partir do tema “Contos, poemas e 
outras histórias”, tem por objetivo geral formar professores que conside-
rem a importância das práticas sociais de leitura na escola para a forma-
ção de leitores competentes e autônomos, criando situações de interesse 
pela linguagem escrita e oral, ressaltando o conhecimento de mundo, de 
si e do outro, em busca da competência do letramento, entendido como 
apropriação de práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita.

É importante observar que, por um lado, em que pese a indicação 
dos cursos serem a distância, na UMESP há a obrigatoriedade de en-
contros presenciais semanais, nos diversos polos de apoio presencial 
– momento em que os licenciandos participam das teleaulas ao vivo 
transmitidas pela sede, com a previsão de discussões e tarefas para reali-
zarem com os demais licenciandos do polo e, também, para a realização 
das avaliações. 

Por outro lado, como já exposto, os licenciandos que participam/
participaram do PIBID recebem/recebiam as formações, orientações e 
desenvolvem/desenvolviam as atividades nas escolas parceiras, presen-
cialmente. Isso pode significar uma contradição na proposição de um 
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curso a distância, mas que exige a presença física em muitos momentos. 
Assim, consideramos que a denominação mais ajustada e/ou mais co-
erente seria a de um curso semipresencial – aliás, a designação geral de 
cursos “a distância”, no Brasil, carrega essa contradição, porque a pró-
pria legislação da EAD obriga a realização presencial das avaliações, nos 
polos, conforme se observa no parágrafo 1º do artigo 10º do Decreto Nº 
6.303, de 12 de dezembro de 2007 que altera a redação do artigo 10 do 
decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005:

Art. 10 (...)
§ 1o O ato de credenciamento referido no caput considerará como 
abrangência para atuação da instituição de ensino superior na mo-
dalidade de educação a distância, para fim de realização das ati-
vidades presenciais obrigatórias, a sede da instituição acrescida 
dos endereços dos polos de apoio presencial, mediante avaliação 
in loco, aplicando-se os instrumentos de avaliação pertinentes e as 
disposições da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004.

Uma outra questão que merece destaque se refere à proposição e 
desenvolvimento de Subprojetos PIBID de licenciaturas a distância, 
que nos remete à lembrança das críticas e resistências em torno das 
mesmas e que ainda, infelizmente, rondam a modalidade (SOMMER, 
2010; BAHIA, 2015). Contudo, as experiências que vivenciamos vêm 
demonstrando possibilidades formativas diferenciadas que, no nosso 
entender, contribuem não só para as reflexões da área como também se 
contrapõem às críticas e resistências acerca da modalidade.

As análises realizadas pelas coordenadoras dos Subprojetos a distân-
cia, em seus relatórios parciais e/ou finais sobre o envolvimento e de-
sempenho dos licenciandos bolsistas, bem como pelos depoimentos de 
muitos licenciandos sobre as suas representações acerca das experiên-
cias que tiveram e/ou que estão tendo com o PIBID, denotam a positi-
vidade da imersão no cotidiano escolar; do acompanhamento e co-for-
mação dos seus respectivos supervisores; da formação e orientações que 
recebem das coordenadoras dos Subprojetos; das discussões e reflexões 
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que realizam entre a teoria que perpassa pelas diversas disciplinas do 
curso que frequentam/frequentaram e as atividades práticas que desen-
volvem nas escolas públicas (sempre com a presença dos supervisores e/
ou outros professores das escolas); da oportunidade que tiveram para a 
apresentação de relatos em eventos da área e etc. 

Para nós, esses são indicadores importantes que denotam o fortale-
cimento da formação inicial de professores a distância, que vem sendo 
possível desenvolvermos.

A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS 
SOBRE O PIBID

A partir da nossa experiência na coordenação institucional e na co-
ordenação de gestão e processos educacionais do PIBID/UMESP, além 
das nossas reflexões e estudos – que se traduziram pela elaboração de 
vários artigos publicados em diversos periódicos da área da educação 
e também pela elaboração/organização de livros, e da apresentação de 
trabalhos em diferentes eventos (Congressos, Encontros, Simpósios) 
– realizamos duas pesquisas que, para nós, foram muito significativas 
pelas análises dos resultados que nos impulsionaram ao aperfeiçoamen-
to e redirecionamento de algumas ações e procedimentos referentes ao 
desenvolvimento e acompanhamento das ações dos Subprojetos. 

A primeira, intitulada “O Programa Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência na UMESP: depoimentos, contradições e reflexões 
preliminares”1, realizada pelo Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros 
Souza, em 2013, apresenta as primeiras impressões e representações 
sobre a implantação do PIBID/UMESP, pelas vozes dos coordenadores 
de áreas e supervisores dos Subprojetos da época, a partir das reuniões 
realizadas na UMESP.

1 A referida pesquisa foi integralmente publicada na Revista Acta Scientiarum Edu-
cation, v. 36, n. 2, July-Dec., 2014. Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/
index.php/ActaSciEduc/article/view/21926f

 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/21926f
 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/21926f
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A segunda pesquisa, intitulada “Quem quer ser professor? Um es-
tudo sobre as trajetórias formativa e profissional de egressos do PIBID/
UMESP”2, contou com financiamento da FAPESP e foi coordenada pela 
Profª Drª Norinês P. Bahia e pelo Prof. Dr. Roger Marchesini de Qua-
dros Souza, e apresenta análises sobre as representações de egressos do 
PIBID/UMESP acerca dos cursos que os formaram, sobre as experiên-
cias que tiveram com o PIBID e sobre a inserção, como professores, em 
escolas da rede pública de ensino de São Paulo.

Pesquisas que acertadamente proporcionaram reflexões e muitas 
discussões acerca da implantação, do acompanhamento, da formação 
dos licenciandos e dos supervisores, das ações propostas nas escolas, 
das relações entre todos os bolsistas e, também, do impacto do PIBID/
UMESP na trajetória acadêmica e profissional dos ex-alunos participan-
tes deste importante Programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há dúvida de que a proposição do PIBID, enquanto uma política 
pública de valorização e incentivo à docência, foi acertiva. Assim como 
não há dúvida sobre os resultados positivos e promissores deste Progra-
ma, que vem sendo desenvolvido por muitas IES no território nacional. 

A efetiva aproximação e inserção dos licenciandos no cotidiano das 
escolas públicas, com o devido acompanhamento das atividades a serem 
desenvolvidas por estes (pelos supervisores e coordenadores de áreas 
dos Subprojetos) estão, de fato, alterando significativamente as repre-
sentações de todos sobre a formação e a atuação docente – dos licen-
ciandos que se sensibilizam e passam a entender melhor o contexto da 
escola pública e as práticas dos seus professores; dos supervisores (pro-

2 A referida pesquisa foi integralmente publicada no livro “Quem quer ser profes-
sor? um estudo sobre as trajetórias formativa e profissional de egressos do PIBID/
UMESP”, de autoria de Norinês P. Bahia e Roger Marchesini de Quadros Souza, 
pela Editora Albatroz, RJ, 2017, p. 127-213.
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fessores das escolas públicas) que passam a ter um papel fundamental 
como co-formadores dos licenciandos e se sentem valorizados pelo re-
conhecimento dos seus saberes e fazeres; dos coordenadores de áreas 
dos subprojetos pela oportunidade de reflexão e discussão sobre o ensi-
no e a aprendizagem dos licenciandos, especialmente pela tematização 
da relação teórico-prática.

Além disso, e também um diferencial, o desenvolvimento do PIBID 
promove uma importante aproximação entre as instituições formadoras 
e a educação básica – uma parceria necessária para as análises sobre 
possíveis ajustes acerca do oferecimento de uma formação mais ajustada 
às reais necessidades da escola pública. 

Ressaltamos ainda, para não recairmos em uma visão ingênua, que 
o PIBID não tem condições de superar a crise da profissão docente 
em sua totalidade, pois age exclusivamente em uma das pontas que se 
traduz na crise das licenciaturas e da formação docente, porém per-
manecem as condições históricas de desvalorização do magistério o 
que continua impactando profundamente as escolhas profissionais e 
permanência/dedicação dos professores nessa profissão. Apesar dessa 
ponderação é obrigatório considerar os impactos positivos que tem 
tido sobre a formação inicial e sobre um processo de oxigenação das 
escolas públicas que participam do Programa, além dos Cursos de li-
cenciatura envolvidos.

Para finalizar, ressaltamos a importância do desenvolvimento de 
pesquisas porque, a partir delas, podem ser desvelados elementos para 
o redirecionamento dos olhares, do foco de atuação e dos procedimen-
tos de intervenções e acompanhamento das ações para a garantia dos 
princípios e pressupostos do PIBID. 
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ANEXO – DADOS ATUAIS (2017) DO PIBID/UMESP

19 escolas públicas parceiras
(6 escolas da SME SBCampo; 4 escolas da SME Mauá e 9 escolas da Di-
retoria de Ensino SBCampo/SEESP)
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6 subprojetos 
Ciências Biológicas; Educação Física; Filosofia; Matemática; Pedagogia 
Presencial; Pedagogia EAD

Bolsistas: 237
01 coordenador institucional
01 coordenador de gestão e processos educacionais 
27 supervisores
196 licenciandos

Distribuição de bolsas por Subprojeto

Subprojeto ID (licenciandos) Supervisor Coord. Área

Ciências Biológicas 16 02 01

Educação Física 38 04 02

Filosofia 28 05 02

Matemática 33 05 02

Pedagogia Presencial 32 06 02

Pedagogia EAD 49 05 03

Escolas parceiras e Subprojetos por escola

ESCOLAS DA DIRETORIA 
DE ENSINO SBC/SEESP SUBPROJETOS – 4

EE Profª Maria Auxiliadora 
Marques Matem. Filos.

EE 20 de Agosto Matem.    

EE Lauro Gomes de Almeida Matem.   Ed. Fís. C.Biol.

EE Engº Francisco Prestes Maia Matem. Filos. Ed. Fís.  

EE São Pedro Filos.    

EE Profª Cinyra Pires dos Santos Matem.     C.Biol.
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EE Profª Anésia Loureiro Gama   Filos.  

EE Profª Neusa Figueiredo 
Marçal   Filos. Ed. Fís.

EE Maria Regina Demarchi   Ed. Fís.

ESCOLAS DA SME MAUÁ SUBPROJETO – 1

EM Chico Mendes Ped. EAD

EM Darcy Ribeiro Ped. EAD

EM Maria Rosimary de Azevedo Ped. EAD

EM Profª Jeanete Beauchamp Ped. EAD

ESCOLAS DA SME SBCAMPO SUBPROJETO – 1

EMEB Antônio P. Coutinho (EI) Ped. Pres.

EMEB Di Cavalcanti (EI) Ped. Pres.

EMEB Lourenço Filho (EI) Ped. Pres.

EMEB Profª Zoraida A. Ramos 
(creche) Ped. Pres.

EMEB Marcelo Peres Ribeiro 
(creche) Ped. Pres.

EMEB Olavo Bilac (EI) Ped. Pres.



26

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

PIBID/UMESP 2017 – SUBPROJETO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: RELATO DE RICA 
EXPERIÊNCIA EM CURSO, SOB O OLHAR 
DA COORDENAÇÃO DE ÁREA

Denise Gadioli Scucuglia3

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo compartilhar a experiência da 
atual professora coordenadora de área do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Ciências Biológi-
cas, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), apresentando 
relato de breve – porém rica – experiência em curso, que vem se de-
senvolvendo com dezesseis licenciandos, dois professores supervisores 
e estudantes de suas turmas de Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos, em duas escolas estaduais do município 
de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo: Prof.ª 
Cynira Pires dos Santos e Lauro Gomes de Almeida. 

O início dessa experiência, em janeiro de 2017, foi marcado pela 
definição do escopo do subprojeto, que baliza as atividades e tomadas 
de decisões da coordenação de área e, consequentemente de todo grupo, 

3 Coordenadora de Área do PIBID – Subprojeto Ciências Biológicas. Docente da 
Universidade Metodista de São Paulo, na Escola de Comunicação, Educação e Hu-
manidades, na área de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Mes-
tranda em Educação – Formação de Professores, UMESP (2017). Especialista em 
Educação no Ensino Superior, UMESP (2011). Especialista em Gestão Ambiental, 
UNESP (2011). Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas, UMESP (2008). 
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e compreende: 1) possibilitar contato dos licenciandos com cotidiano 
escolar, realidade e contexto do ensino e da escola públicos; 2) propiciar 
relação entre teoria e prática e entre conteúdos pedagógicos com os de 
áreas específicas das Ciências Biológicas; 3) promover metodologias de 
ensino de Ciências e de Biologia que estimulem pesquisa, desenvolvi-
mento e adoção de práticas diferenciadas de ensino por parte dos estu-
dantes e professores envolvidos no projeto, tais como as chamadas me-
todologias ativas; 4) contribuir para melhoria da qualidade do ensino de 
Ciências e Biologia, através da disseminação de práticas educativas dife-
renciadas e materiais didático-pedagógicos capazes de contribuir com a 
construção do conhecimento, reflexão, pensamento crítico, autonomia, 
ética e solução de problemas. Em verdade, muito se manteve do escopo 
original do subprojeto, herdado dos anos pregressos do programa e da 
sua primeira proposta para o órgão de fomento e para a Universidade 
Metodista de São Paulo. 

Tendo tal escopo em mente, essas linhas também se propõem a dis-
cussões, por meio dos questionamentos expostos a seguir, que surgiram 
durante o trabalho desse ano, e que são frequentes aos que se dedicam, 
de alguma forma, ao estudo e/ou a prática da educação, e para as quais 
possivelmente não há resposta simples ou mesmo única:

De quem é a responsabilidade pelo processo de educação?
A escola está preparada para os professores e estudantes

contemporâneos?
De que forma motivar estes atores do processo educativo 

a construir o conhecimento?

TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DAS 
CIÊNCIAS

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2015), a educação é um 
processo que envolve toda a sociedade, não somente a escola. Segundo 
os autores, a educação afeta todos, o tempo todo, em todas as situações 
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e contextos (pessoal, profissional, social), pois toda sociedade (família, 
escola, meios de comunicação, amigos, instituições religiosas, empre-
sas), atua nesse processo quando transmite ideias, valores, conheci-
mentos ou mesmo quando parte em busca de novos. Isso ocorre de 
variadas formas e mutuamente, ou seja, todos educam e ao mesmo 
tempo são educados, sofrem influências, adaptam-se a novas situações 
e mudanças. 

Embora de acordo com tais afirmações, considera-se que sobre a 
escola recaia, ainda, formalmente e na concepção das pessoas, maior 
parcela da responsabilidade por tal processo, mesmo frente a mudanças 
tão profundas pelas quais passa a sociedade brasileira do século XXI, 
caracterizada cada vez mais pelo uso intensivo do conhecimento e que 
traz suas novas dinâmicas, desafios, questões e complexidade, conforme 
aponta Gatti (2017).

Educação é um processo social amplo, que se concretiza nas fa-
mílias, nas comunidades e também na escola. Porém, histórica e 
socialmente a instituição gestada ao longo dos séculos para cum-
prir a função específica de oferecer às crianças e aos jovens os co-
nhecimentos estruturados e acumulados no tempo, conhecimen-
tos constituintes da vida e da civilização humanas, foi a escola. Ler 
e escrever, interpretar, contar, ter noção de grandezas, relacionar 
grandezas segundo critérios, situar-se na história da humanidade, 
de uma nação, situar-se na Terra com suas condições geográficas, e 
na imensidão do espaço sideral, ter ideia do que e de como os seres 
biológicos são constituídos, como sobrevivem, relacionar esses co-
nhecimentos, constituindo-se como humano consciente de si e do 
mundo, em boa parte depende de aprendizagens significativas na 
escola (GATTI, 2017, p. 37). 

 
Diante da sua importância e desse contexto, no qual o avanço, 

disseminação e uso da tecnologia impõem novas relações entre co-
nhecimento e trabalho, se faz necessário, sob a perspectiva da escola, 
repensar o papel da educação no mundo contemporâneo e adequá-
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-la às demandas emergentes. Temas como saúde humana, consumo 
e consumismo, meio ambiente e sustentabilidade, preservação e con-
servação do ambiente, ética e direitos humanos, diversidade e cultura, 
dentre tantos outros, não podem ser considerados de maneira isolada, 
sendo necessária sua interpretação globalizada e visão em horizontes 
mais amplos. 

Nesse sentido, é dever da escola propiciar o domínio dos recursos 
capazes de levar à discussão crítica desses temas e possibilitar a efetiva 
participação social e política por parte dos estudantes. Já não basta que 
a escola os deseje preparar para o exercício de profissões e funções tra-
dicionais, mas torná-los capazes de agir de forma proativa, inovadora e 
empreendedora, de adquirir novas habilidades, competências e saberes 
e de lidar com mudanças, novas tecnologias, linguagens e processos. É 
necessário que deseje capacitar e instrumentar os estudantes para um 
processo de educação permanente (BRASIL, 1997a). 

Para tanto, é necessário que haja uma ruptura com a tendência da 
educação tradicional4, conforme aponta Moran et al. (2015), que conti-
nua, de forma geral, previsível, burocrática, pouco atraente, repetitiva, 
conservadora e presente na maior parte das escolas brasileiras. Da mes-
ma forma, deve haver uma ruptura com a instituição escolar que, no 
geral, se apresenta pouco estimulante, envelhecida (em relação a seus 
métodos, práticas e conhecimentos), distante da sociedade e demandas 
contemporâneas, enfadonha ao ponto de ser uma obrigação e que so-
brevive por ser um espaço inerente a uma certificação. 

Sobre as características da tendência pedagógica tradicional, desta-
ca-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), em relação ao pa-
pel do professor e suas metodologias:

(...) é uma proposta de educação centrada no professor, cuja fun-
ção se define como a de vigiar e aconselhar os estudantes, corrigir 

4 Uma das quatro principais tendências da tradição pedagógica brasileira, figuran-
do entre as tendências renovada, tecnicista e as marcadas centralmente pelo viés 
social e político.
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e ensinar a matéria. A metodologia decorrente de tal concepção 
baseia-se na exposição oral dos conteúdos, numa sequência prede-
terminada e fixa, independentemente do contexto escolar; enfatiza-
-se a necessidade de exercícios repetidos para garantir a memori-
zação dos conteúdos. A função primordial da escola, nesse modelo, 
é transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral do 
aluno, formação esta que o levará, ao inserir-se futuramente na so-
ciedade, a optar por uma profissão valorizada. (...) O professor é 
visto como a autoridade máxima, um organizador dos conteúdos 
e estratégias de ensino e, portanto, o guia exclusivo do processo 
educativo (BRASIL, 1997a, p. 30). 

Complementando, em relação aos conteúdos e a forma de ensinar, 
o documento destaca, ainda, sobre a tendência pedagógica tradicional:

Os conteúdos do ensino correspondem aos conhecimentos e valo-
res sociais acumulados pelas gerações passadas como verdades aca-
badas, e, embora a escola vise à preparação para a vida, não busca 
estabelecer relação entre os conteúdos que se ensinam e os interes-
ses dos estudantes, tampouco entre esses e os problemas reais que 
afetam a sociedade. Na maioria das escolas essa prática pedagógica 
se caracteriza por sobrecarga de informações que são veiculadas 
aos estudantes, o que torna o processo de aquisição de conheci-
mento, para os estudantes, muitas vezes burocratizado e destituído 
de significação. No ensino dos conteúdos, o que orienta é a orga-
nização lógica das disciplinas, o aprendizado moral, disciplinado e 
esforçado. Nesse modelo, a escola se caracteriza pela postura con-
servadora (...) (BRASIL, 1997a, p. 30).

Em relação especificamente ao ensino das Ciências, de acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (1997), até a promul-
gação da Lei n. 4.024/61, que fixava as Bases da Educação Nacional, em-
bora houvesse esforços de renovação o cenário era de dominação pelo 
ensino tradicional e, portanto, aos professores cabia o seguinte: 
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Transmissão de conhecimentos acumulados pela humanidade, por 
meio de aulas expositivas, e aos estudantes, a absorção das infor-
mações. O conhecimento científico era tomado com o neutro e não 
se punha em questão a verdade científica. A qualidade do curso era 
definida pela quantidade de conteúdos trabalhados. O principal re-
curso de estudo e avaliação era o questionário, ao qual os estudan-
tes deveriam responder detendo-se nas ideias apresentadas em aula 
ou no livro-texto escolhido pelo professor (BRASIL, 1997b, p. 19).

A partir da implementação da lei, pela necessidade de se respon-
der ao avanço do conhecimento científico e às novas demandas, hou-
ve um deslocamento da atenção da questão pedagógica e dos aspectos 
puramente lógicos para aspectos psicológicos, valorizando a participa-
ção ativa do aluno no processo de aprendizagem, o que, por sua vez, 
deu lugar aos objetivos de formação, ao invés de objetivos informati-
vos, apoiando-se no que postula Freire (1997), quando afirma que “en-
sinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua própria produção ou a sua construção”. Atividades práticas, ex-
perimentação, passaram a ser consideradas metodologias importantes 
para a compreensão ativa de conceitos, e passaram a figurar nos pro-
jetos de ensino, nos cursos de formação de professores das Ciências. 
Os objetivos desse ensino foram transformados e passaram a enfatizar 
o condicionamento dos estudantes de identificar problemas, observar, 
trabalhar com hipóteses, tirar suas próprias conclusões utilizando o 
método científico. Com isso, buscou-se a democratização do conheci-
mento científico e a valorização da vivência científica, o que provocou 
uma mudança na mentalidade do professor. Entretanto, por uma série 
de motivos e fatores, a aplicação efetiva dessa nova mentalidade se deu 
em apenas alguns grandes centros e, mesmo nesses casos, não em sua 
totalidade e sem distorções (BRASIL, 1997b).

Ainda em meados da década de 70, a crise política, energética, eco-
nômica, o incentivo à industrialização acelerada – em todo o mundo 
– os custos sociais, ambientais e para a saúde humana decorrentes desse 
desenvolvimento, tornaram necessária a discussão dessas dimensões, 
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relacionadas à produção e aplicação dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos, nas salas de aula. Tais discussões se tornaram presentes 
e quase obrigatórias em todos os currículos de Ciências. Essas discus-
sões fizeram emergir as tendências progressistas que, mais adiante, in-
fluenciaram também o ensino, conferindo grande importância aos con-
teúdos socialmente relevantes e aos processos de discussão em grupo, 
influência esta que não se verificou com relação aos métodos de ensino-
-aprendizagem (BRASIL, 1997b).

A partir dos anos 70, inicia-se a valorização de um ensino que inte-
gra os diferentes conteúdos (de Biologia, Física, Química e Geociências) 
buscando-se a interdisciplinaridade (ainda hoje um grande desafio). Já 
na década de 80, professores reconheceram que a prática e a experimen-
tação não garantiam, por si só, a aquisição do conhecimento científico e 
a tônica passou a ser o processo de construção do conhecimento cientí-
fico pelo estudante e a consideração de seus conceitos intuitivos, espon-
tâneos, alternativos ou preconcepções acerca dos fenômenos naturais 
– constituindo uma tendência construtivista (BRASIL, 1997b).

APRENDER E ENSINAR CIÊNCIAS 

Pelo exposto até aqui, verifica-se que nas últimas décadas o ensino de 
Ciências tem passado por sucessivas reformulações. Com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997), algumas tendências foram fortalecidas e 
retomadas, outras menos enfatizadas. De qualquer forma, o que se tem, 
atualmente, é uma mistura entre os pressupostos das tendências apresen-
tadas, e busca-se desenvolver os seguintes pontos no processo de ensino:

• O estudo de Ciências assume como principal viés a preparação 
dos jovens enquanto cidadãos, frente a desafios da sociedade 
em mudança contínua e fenômenos da natureza, para os quais 
o conhecimento científico os habilita a se posicionar ativamente, 
ajudando-os a compreender contextos gerais e específicos vivi-
dos (SÃO PAULO, 2011);
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• A aquisição de conceitos científicos é importante, mas não úni-
ca finalidade da aprendizagem na escola, que deve proporcionar 
aos estudantes conhecimentos e instrumentos, permitindo-lhes 
desenvolver critérios para tomada de decisões, analisar fenôme-
nos naturais e processos tecnológicos cotidianos e usar informa-
ções e conceitos ativamente construídos (SÃO PAULO, 2011); 

• Temas científicos não devem ser vivenciados dissociados de va-
lores morais e éticos, e a sala de aula é ambiente de exercício 
constante das vivências sociais e de integridade, dignidade, res-
peito, honestidade, fraternidade, sinceridade, responsabilidade, 
polidez, solidariedade, cooperação e repúdio à discriminação 
(SÃO PAULO, 2011);

• Tópicos disciplinares necessitam organizar-se em torno de pro-
blemas concretos, relevantes para a vida dos estudantes, próxi-
mos do seu cotidiano. É necessário selecionar número limitado 
de conceitos articulados entre si; enfocar aquisição de procedi-
mentos e atitudes que lhes permitam interpretar criteriosamen-
te os fenômenos, e não pelo senso comum; provocar contínuas 
reflexões sobre concepções envolvidas na interpretação; e criar 
ambiente de respeito, valorização das experiências pessoais para 
aprendizagem, facilitando e melhorando a motivação, aprofun-
damento, autonomia e autoestima (SÃO PAULO, 2011).

Dentro de uma perspectiva que pode ser considerada como cons-
trutivista, buscando motivar professores e estudantes a juntos, ressig-
nificar e construir o conhecimento, desenvolveram-se as atividades pe-
los licenciandos bolsistas do curso de Ciências Biológicas da UMESP, 
no PIBID, em 2017. Divididos em dois grupos de licenciandos, cada 
qual atuando em uma Escola Estadual, a partir de conteúdos de Ciên-
cias para o Ensino Fundamental e Biologia para o Ensino Médio pre-
viamente estabelecidos pelos professores supervisores, pesquisaram e 
elaboraram suas aulas. 
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AS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E AS 
METODOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Com foco principal na formação dos licenciandos, futuros professo-
res, foi proposta a diversificação da forma como os conteúdos definidos 
seriam trabalhados, com objetivos de experimentar diferentes metodo-
logias e estratégias que possam tornar o ensino de Ciências mais sig-
nificativo e eficiente. Dessa forma, os licenciandos deveriam, necessa-
riamente, abranger metodologias ativas e diferentes estratégias ou mo-
dalidades didáticas. De acordo com Krasilchik (2008, p. 77), “qualquer 
curso deve incluir uma diversidade de modalidades didáticas, pois cada 
situação exige uma solução própria; além do que, a variação pode atrair 
e interessar os alunos, atendendo as diferenças individuais”. Segun-
do Asher (1966 apud KRASILCHIK, 2008), as modalidades didáticas 
“podem ser agrupadas de acordo com as atividades que os professores 
desenvolvem, tais como: falar – aulas expositivas, discussões, debates; 
fazer simulações; aulas práticas; jogos; projetos; mostrar – demonstra-
ções”. No entanto, segundo Krasilchik (2008), as modalidades didáticas 
podem ser classificadas ainda segundo vários outros critérios, tais como: 
a) distribuição das modalidades dentro de um espectro de objetivos de 
ensino; b) de acordo com o tamanho do grupo de estudantes; c) de acor-
do com a participação relativa de docentes e estudantes na aula; d) de 
acordo com possibilidades de melhor atender aos objetivos do ensino. 

Sendo assim, optou-se por agrupar e/ou classificar as modalidades 
didáticas de acordo com suas possibilidades de melhor atender aos ob-
jetivos do ensino dos conteúdos de Ciências e Biologia – como dito, 
definidos previamente pelos professores supervisores – e, nesse caso, 
poderiam servir a transmissão de informações (aulas expositivas, de-
monstração), a realização de investigações (aulas práticas e projetos) e a 
análise de causas e implicações do desenvolvimento da Biologia (simu-
lações, trabalhos dirigidos) (Krasilchik, 2008, p. 78). 

Como a maior parte dos licenciandos já havia, em anos anteriores 
do programa, aprendido e trabalhado com as modalidades didáticas 
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descritas no parágrafo anterior – o que propiciou o conhecimento de 
grande parte das possibilidades existentes para trabalhar conteúdos em 
sala de aula –, determinou-se uso das mesmas aliadas às metodologias 
ativas, sendo primeiro a Aprendizagem Baseada em Projetos e em sequ-
ência a Abordagem Baseada em Problemas.

O que se seguiu foi a experimentação, por parte dos licenciandos, 
a partir dessas propostas, com pequenos grupos de estudantes dentro 
das escolas, desenvolvendo e testando as suas habilidades e capacidades 
de pesquisar, planejar e executar tarefas, que envolveram: definição de 
objetivos, conteúdos, habilidades e competências a serem atingidos em 
cada aula; compreensão dos conhecimentos prévios dominados pelos 
estudantes (fossem eles espontâneos ou científicos); planejamento de 
uma sequência de atividades coerentes para aulas, incluindo avaliação 
do desempenho dos estudantes e de suas próprias performances; signifi-
cação do conteúdo pelos estudantes relacionados a experiência didática; 
condução eficaz das aulas, promovendo as devidas adaptações ao que foi 
planejado, buscando reconhecer e interpretar sinais dos estudantes so-
bre o significado por eles atribuídos a cada atividade e seu envolvimento 
intelectual e emocional. 

É importante salientar que a experimentação ora relatada foi prece-
dida de uma série de reuniões entre coordenação de área, licenciandos 
e professores supervisores, bem como licenciandos e professores super-
visores, com objetivo de apresentação das propostas e discussão de suas 
aplicações, enfocando o que deveria ser ensinado (conteúdo programáti-
co), quais deveriam ser os objetivos do ensino, e como se poderia ensinar. 

É lícito também explicitar que tal experimentação ocorreu de for-
ma concomitante a outras atividades desenvolvidas, semanalmente, 
pelos licenciandos e professores supervisores, pertinentes ao PIBID 
e à rotina escolar, e que compreenderam: leitura e pesquisa; planeja-
mento, elaboração, avaliação e aplicação de materiais; observação e 
avaliação de aulas; participação em reuniões de planejamento, con-
selho de classe e de escola, ATPC; planejamento e aplicação de ati-
vidades de laboratório; elaboração de planos de aula; auxílio para o 
preparo e correção de avaliações. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2017: O USO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS

No início de fevereiro de 2017, foi apresentada a proposta do uso da 
Abordagem Baseada em Projetos aos licenciandos como recurso me-
todológico. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Ciências (1997), um projeto deve envolver variadas atividades com o 
propósito de produzir algo com a participação das equipes de estudan-
tes (BRASIL, 1997b, p. 82). 

Desenhado como uma sequência de etapas que conduzem aos ob-
jetivos, compartilhados com os alunos, deve abranger, de modo geral: 
a definição do tema e do problema principal, que será investigado; es-
tabelecimento do conjunto de conteúdos necessários e suficientes para 
que o estudante encare o problema colocado; estabelecimento dos ob-
jetivos que se pretende alcançar pelo projeto; seleção de atividades para 
exploração e fechamento do tema; previsão de modos de avaliação dos 
trabalhos do estudante e do próprio projeto (BRASIL, 1997b, p. 82). 

As principais ações do subprojeto compreenderam, a partir daí e até 
meados de junho, a elaboração e a aplicação desses projetos com os es-
tudantes nas escolas, o que envolveu: a seleção do tema, ano ou série 
ao qual seria aplicado e sua duração e cronograma; planejamento de 
todas as suas etapas, com utilização de variadas estratégias didáticas; 
determinação de sua culminância; aplicação e avaliação do projeto, do 
desempenho dos estudantes, bem como do desempenho dos próprios 
licenciandos; sistematização em formato de relatório técnico de todas as 
ideias e do que foi desenvolvido. 

Com supervisão dos professores e coordenadora de área, os licen-
ciandos selecionaram os temas gerais para o projeto com foco nos se-
guintes critérios: tema interessante, relevante, que atendesse às necessi-
dades dos professores supervisores – em termos de conteúdo a ser abor-
dado. Os temas escolhidos foram: elementos químicos e elementos quí-
micos e sua relação com poluição atmosférica e degradação ambiental 
(dois projetos realizados na Escola Estadual Lauro Gomes de Almeida); 
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saúde humana e citologia e genética (dois projetos realizados na Escola 
Estadual Profa. Cynira Pires dos Santos).

As estratégias didáticas selecionadas para a composição dos projetos 
compreenderam a aula expositiva, pesquisa orientada, debates, elabo-
ração e apresentação de seminários e apresentações artísticas pelos es-
tudantes das escolas, artigos acadêmicos e científicos (tradução, leitura 
e interpretação de textos informativos). Como expõem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Ciências (1997, p. 83), “atividades de fecha-
mento de um projeto devem ter como intenção: a) reunir e organizar os 
dados, interpretá-los e responder ao problema inicialmente proposto, 
articulando as soluções parciais encontradas no decorrer do processo; 
b) organizar apresentações ao público interno e externo à classe”.

Dentre as variadas avaliações possíveis envolvidas na execução de 
projetos, foram utilizadas as seguintes: avaliações de acompanhamen-
to aos grupos participantes (observando as contribuições individuais 
e resultados parciais dos grupos), detectando as dificuldades e auxi-
liando os estudantes a superá-las; auto avaliação durante o projeto 
(que permite ao professor e estudantes conhecerem as dificuldades e 
facilidades individuais); avaliação final dos projetos sobre as apresen-
tações feitas pelos grupos, com apreciação do que foi aprendido; ava-
liação do processo e produtos dos projetos pelos professores, identi-
ficando os objetivos alcançados, oportunidades de aperfeiçoamento, 
dificuldades e suas causas e possibilidades de superação (BRASIL, 
1997b, p. 84).

Analisando-se a contribuição do uso da Aprendizagem Baseada em 
Projetos, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
(1997), esta pode se configurar como uma oportunidade de trabalho em 
equipe, favorecendo a articulação entre os diferentes conteúdos da área 
de Ciências e destes com os de outras áreas do conhecimento: 

Conceitos, procedimentos e valores apreendidos durante o desen-
volvimento dos estudos das diferentes áreas podem ser aplicados e 
conectados, ao mesmo tempo que novos conceitos, procedimentos 
e valores se desenvolvem (BRASIL, 1997b, p. 82).
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Segundo Bender (2015), a Aprendizagem Baseada em Projetos é 
uma das formas mais eficazes de envolver estudantes com conteúdos 
a serem aprendidos, pois trata-se de um formato de ensino inovador e 
empolgante, justamente porque permite que os estudantes selecionem 
muitos aspectos de suas tarefas e sejam motivados por problemas do 
mundo real. De acordo com o autor, define-se pela utilização de projetos 
autênticos, baseados em questões altamente motivadoras e envolventes 
e conteúdos acadêmicos, aliando o contexto do trabalho colaborativo e 
investigação na resolução das mesmas, o que resulta em níveis de de-
sempenho e envolvimento mais altos por parte dos estudantes (Bender, 
2015, p. 15). 

O USO DA ABORDAGEM BASEADA EM PROBLEMAS NO 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017: ATIVIDADES EM PLENO 
DESENVOLVIMENTO 

Ainda no final do primeiro semestre, definiu-se em reunião geral 
dos bolsistas do subprojeto que haveria continuidade no trabalho com 
as chamadas Metodologias Ativas. Sendo assim, a coordenadora de área 
propôs aos licenciados algumas possibilidades dessas metodologias e 
uma votação entre as mesmas foi realizada, a fim de que se verificasse 
a preferência de licenciandos e professores supervisores em relação ao 
seu desenvolvimento. A Abordagem Baseada em Problemas foi a prefe-
rida e, portanto, a selecionada e, a partir de agosto, com a retomada das 
atividades do PIBID após recesso escolar e da Universidade, o trabalho 
foi iniciado.

O que se seguiu foi a condução de vários encontros presenciais en-
tre coordenação de área e licenciandos para estudo e discussão acerca 
da metodologia, com utilização de textos científicos produzidos por te-
óricos da área da educação e da referida abordagem. Os licenciandos 
foram convidados a realizar um exercício para treinar e avaliar o uso da 
Abordagem Baseada em Problemas, antes de sua efetiva aplicação nas 
escolas, fase atual do desenvolvimento da metodologia. Nesse exercício, 
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os licenciandos desenvolveram a primeira etapa da metodologia pro-
posta por Behrens (2006), descrita a seguir, e os itens pertinentes a ela, 
divididos em dois grupos, e apresentaram uns para os outros o que foi 
elaborado, a saber: escolheram uma temática geral condução do exer-
cício, criaram o “Contrato Didático”, desenvolveram a contextualização 
do problema a ser trabalhado, elaboraram a problematização pertinente 
e apresentaram como seria a aula teórica exploratória e como utilizaram 
a abordagem. A próxima fase, a ser realizada em setembro, outubro e, 
possivelmente, dezembro, consistirá na efetiva aplicação nas escolas e 
sistematização das ideias e resultados.

De acordo com Leite e Afonso (2001), na Abordagem Baseada em 
Problemas, ao contrário do que acontece na tradicional, o ponto de par-
tida para a aprendizagem é um problema, por meio do qual os estu-
dantes começam a ser confrontados, e o conhecimento é adquirido por 
meio de uma série de atividades desenvolvidas para compreender e so-
lucionar o mesmo. Nesse tipo de abordagem, não se nega a importância 
da aprendizagem de conteúdo, mas a memorização e uso de contextos 
abstratos. O conhecimento acerca dos conceitos vai surgindo ao passo 
em que eles são necessários e visa-se tirar o máximo proveito do estu-
do independente, autônomo, cooperativo (em grupos), por meio dos 
problemas que tem a ver com o cotidiano e que favorecem a interdis-
ciplinaridade. Segundo as autoras, com tal abordagem se atingem dois 
objetivos principais:

Utilizar um método que ajude os alunos a tornarem-se proficientes 
num conjunto de competências (de trabalho, de cooperação, de ra-
ciocínio, etc.) generalizáveis, e que são relevantes durante sua vida 
futura, e criar condições favoráveis à aprendizagem ao longo da 
vida (...) (LEITE E AFONSO, 2001, p. 253).

Nesta metodologia, confere-se significativa importância ao conheci-
mento dos estudantes, pois a resolução dos problemas levantados exige 
planejamento, conhecimentos prévios (conceituais e procedimentais) e 
busca de novos conhecimentos (LEITE E AFONSO, 2001, p. 253).
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Segundo Behrens (2006), esta metodologia atende ao paradigma 
da complexidade, cujo ensino está fundamentado em múltiplas visões, 
considerando a totalidade, superação da fragmentação, formação geral, 
complexa, holística e sistêmica. Seu foco em problematização proporcio-
na aos estudantes aprendizagens que desenvolvam visão crítica, criativa 
e transformadora e possibilita visão pluralista, participação individual, 
discussões coletivas e reflexivas, dialógicas, convivência com diversida-
de de opiniões, acessos a formas diferentes de aprender, o aprender a 
aprender, convertendo as atividades metodológicas em situações ricas e 
significativas para produção de conhecimentos igualmente relevantes e 
significativos e aprendizagens para a vida. 

Ainda de acordo com Behrens (2006), o ensino com pesquisa provoca a 
superação da reprodução, com o uso da investigação, sendo que estudantes 
e professores tornam-se pesquisadores (ou questionadores e investigadores) 
e produtores dos seus próprios conhecimentos; sujeitos no processo de en-
sino, tal metodologia exige a preparação dos dois atores. O professor permi-
te ao estudante a possibilidade de acertar e errar, em busca de soluções para 
um determinado problema, pois entende que o erro não é caminho para 
o fracasso, mas como estímulo para que juntos reiniciem a aprendizagem. 

Fazem parte desse processo de ensino os procedimentos: crítica; ar-
gumentação; pesquisa; participação; análise; trabalho individual e cole-
tivo; e a criação. A abordagem baseada em problemas envolve as seguin-
tes etapas: a observação da realidade para levantamento da situação-
-problema; identificação de seus pontos chave; teorização; formulação 
de hipóteses de solução; e a intervenção na realidade prática (Berbel, 
1999, apud Behrens, 2006). 

Leite e Afonso (2001), destacam, em relação à organização do ensi-
no voltado para a abordagem baseada em problemas, que ele pode ser 
organizado em quatro fases: 

1. seleção de contexto, cujo foco é o trabalho do professor, que se-
leciona problemas, conteúdos, contextos problemáticos e mate-
riais interessantes e adequados aos seus estudantes que possam 
os ajudar na busca de soluções; 
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2. formulação de problemas, cujo foco é o trabalho dos estudantes 
sobre os contextos problemáticos elaborados pelo professor (que 
se torna nessa fase um mediador, clarificador ou orientador do 
processo). Cabe aos estudantes explicitar os problemas e ques-
tões que emergem; 

3. resolução dos problemas, em que o professor continua como 
orientador do trabalho dos estudantes, e a eles compete trabalhar 
para solucionar os problemas levantados (através de interpreta-
ção, planejamento, estratégias diversas), consultando várias fon-
tes de informação e através de várias atividades, identificando-as 
e localizando-as. Depois, analisam a solução obtida, avaliam o 
processo de resolução; 

4. síntese e avaliação do processo, trabalho realizado em conjunto 
(estudantes e professor) no qual se verifica se todos os problemas 
formulados foram resolvidos ou não são passíveis de resolução, 
com síntese final dos conhecimentos obtidos e ou desenvolvidos, 
com avaliação do processo como um todo pelos atores, 

Behrens (2006), também divide a Abordagem Baseada em Proble-
mas, ainda que em etapas e com algumas diferenciações da proposta de 
Leite e Afonso (2001). Para a autora, as etapas consistem no seguinte: 

1. 1ª etapa: escolha da temática a ser trabalhada (que levará à pro-
blematização) e à eleição pelo professor dos conhecimentos a 
serem aprendidos; criação da proposta por meio do “Contrato 
Didático”, que é exposto aos estudantes e que contém a) apre-
sentação da temática, b) apresentação das habilidades e com-
petências a serem adquiridas, c) cronograma de atividades, d) 
descrição das fases da metodologia e meio e recursos envolvidos 
no processo, e) proposta de avaliação e seus critérios, f) indica-
ções de caminhos para que se alcancem as informações necessá-
rias para resolução dos problemas; contextualização da proposta 
(momentos iniciais de reflexão conjunta sobre a temática, de ma-
neira ampla, sob os aspectos pedagógicos, históricos, filosóficos, 
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culturais, econômicos, sociais, etc.); problematização por parte 
do professor, que a elabora de acordo com a realidade cotidiana, 
provocando e estimulando os estudantes; aulas teóricas explora-
tórias que ajudam os estudantes a localizar a temática, orientá-
-los e nortear o seu caminho de pesquisa;

2. 2ª etapa: composta por pesquisa e produção individual dos es-
tudantes (crítica, reflexiva, criativa, com base em dados e infor-
mações pesquisadas); discussão coletiva e crítica, na qual os es-
tudantes argumentam e defendem suas ideias, além de refletir, 
comparar, discordar, aliando teoria e prática, superando o senso 
comum, com mediação do professor; produção de texto coletivo, 
por meio de pesquisa, consenso entre as ideias do grupo, com 
mediação do professor;

3. 3ª etapa: avaliação contínua e articulada da aprendizagem, realiza-
da pelos estudantes e professor, que podem decidir juntos meios e 
critérios de avaliação, e que pode assumir diversas possibilidades 
(avaliação do que foi produzido individual e/ou coletivamente, 
produções artísticas realizadas pelos estudantes, organização de 
evento de culminância, elaboração de um produto final, etc.).

Conforme apontado brevemente em momento anterior, a organiza-
ção selecionada para que o grupo de licenciandos trabalhe com a Abor-
dagem Baseada em Problemas foi a proposta por Behrens (2006), por 
ter sido considerada mais detalhada, o que facilitaria a experimentação 
e a condução da metodolgoia nas escolas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PERCEPÇÕES E DESAFIOS 
ACERCA DO PIBID – SUBPROJETO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

A proposta de trabalho deste ano para o grupo de bolsistas e escolas 
participantes do PIBID teve como objetivo principal lançar mão de me-
todologias e abordagens que pudessem se configurar como alternativas 
à proposta de ensino tradicional, colocando em foco o estudante como 
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sujeito, corresponsável por sua aprendizagem, oportunizando, ao mesmo 
tempo, situações de aprendizado, interação, autonomia, produção didá-
tico-pedagógica, aquisição de experiências e conhecimentos teóricos e 
práticos envolvidos no ensino de Ciências, para os futuros docentes. 

As ações do subprojeto de Ciências Biológicas no PIBID buscaram 
também a melhoria da formação dos jovens e de sua educação científica, 
além de fomentar a reflexão, crítica e reavaliação de práticas por parte 
dos professores supervisores, à luz das contribuições e incentivos pro-
movidos pelas propostas e pelos futuros docentes. 

A percepção da coordenação de área, até o momento, subsidiada 
também por relatos informais dos bolsistas envolvidos, é a de que o PI-
BID cumpre seu papel na capacitação para docência e valorização da 
profissão (de atuais e futuros professores); fomenta pesquisa, reconheci-
mento e adoção de metodologias diferenciadas no ensino de Ciências e 
Biologia; propicia produção e utilização de diferentes materiais didáti-
cos; incentiva multiplicação dos conhecimentos e práticas pedagógicas.

Licenciandos relatam, ainda, de forma geral, maior familiaridade 
com ambiente escolar e se sentirem mais confortáveis com a possibi-
lidade de exercício da licenciatura, além de possibilidades inúmeras de 
experimentação. Professores supervisores destacam que o suporte pe-
dagógico oportunizado pelo PIBID para a formação dos atuais e futuros 
professores pode contribuir, efetivamente, para a melhoria da qualidade 
da educação básica.

Como desafios pertinentes à gestão do grupo e ao papel de coorde-
nação de área, pode-se destacar a rotatividade dos participantes (devido 
à conclusão do curso e por desligamentos, ora por motivos pessoais, ora 
pela incompatibilidade de horários para cumprimento adequado das ati-
vidades); problemas de infraestrutura das escolas (que limitam a possibi-
lidade de desenvolvimento de atividades); conciliação dos diferentes ho-
rários para realização de encontros e reuniões; restrições orçamentárias 
por parte da CAPES, que limitou a realização de mais atividades, entre 
elas excursões e práticas experimentais, que previam compra de material. 

O grupo, de forma geral, se mostra disposto a conhecer, contribuir e 
se dedicar à escola pública, identificando seus problemas, com auxílio dos 
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professores supervisores, e partindo em busca de minimizar dificuldades 
e encontrar soluções, através de novas ideias, práticas e metodologias. 
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O RESGATE DE BRINCADEIRAS ANTIGAS: 
EDUCAÇÃO FÍSICA, ESCOLA E A FAMÍLIA

Diego Melo de Abreu 1

INTRODUÇÃO

Observamos por meio de relatos, visitas in loco e diversos estudos 
que em muitas unidades escolares públicas ou privadas do país os es-
portes coletivos de quadra mais populares e midiáticos (futsal, voleibol, 
basquetebol e handebol) ainda são praticados de maneira hegemônica e 
excludente nas aulas de Educação Física, de forma que em alguns casos 
o uso das abordagens e estratégias pedagógicas é totalmente equivoca-
do, a exemplo das famosas “aulas livres” sem fundamento tampouco cri-
térios. Infelizmente ainda observamos em pleno ano de 2017 que exis-

1 Docente na Escola de Ciências Médicas e da Saúde no curso superior de Educação 
Física na UMESP – Universidade Metodista de São Paulo; Titular nas disciplinas 
Handebol I, Handebol II, Educação Física Escolar na Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental I, Educação Física Escolar no Ensino Fundamental II e Médio, 
Educação Física – Bases Teóricas, Educação Física Escolar – Métodos e Legislação 
(EAD), Didática da Educação Física (EAD), Futebol/Futsal I, Futebol/Futsal II. 
Professor da oficina de Jogos e Brincadeiras da Universidade. Coordenador do PI-
BID – Educação Física (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), 
CAPES/MEC. Professor de Educação Física (Ensino Fundamental I, II e Médio), 
Técnico de handebol e Professor de mini-handebol no CIAM – Colégio Integra-
do Americano (São Bernardo do Campo/SP). Docente nas disciplinas Corpo e 
Movimento e Projeto Experimental em Grupo (PEG) no curso de Pedagogia na 
FAINAM – Faculdade de Interação Americana. Diretor de mini-handebol na Fe-
deração Paulista de Handebol. Técnico de handebol das categorias de base, mini e 
mirim, da Metodista. Autor do livro “Teoria e Prática do Mini-Handebol”.
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tem alunos excluídos sumariamente das aulas de Educação Física por 
inúmeros e inexplicáveis motivos.

A diversidade de temas e conteúdos que a Educação Física pode pro-
porcionar aos educandos é vasta, porém a constatação dos fatos é a de 
que muitos alunos passam os anos nas escolas sem ter a oportunida-
de de fazer outra atividade nas aulas a não ser as modalidades esporti-
vas coletivas determinadas culturalmente não tendo oportunidade de 
acesso à conteúdos inovadores, instigantes e inclusivos, como inclusive 
orienta a Base Nacional Comum Curricular.

Outro fenômeno estabelecido em nossa sociedade contemporânea é 
o crescente uso de aparelhos celulares, smartphones e tablets por crian-
ças e adolescentes para todo tipo de finalidade: socialização, entreteni-
mento, pesquisa, diversão, comunicação, etc., de forma que esta indivi-
dualidade excessiva, implícita no abuso deste comportamento, começa 
a interferir até mesmo no contexto educacional dentro das escolas e das 
próprias aulas de Educação Física.

Portanto, visando uma ação que pudesse unir atividades físicas lú-
dicas, cooperativas, de ampliação de capital acerca da cultura corporal 
do movimento e que pudessem ser vivenciadas tanto por jovens e ado-
lescentes quanto por seus familiares, o subprojeto do curso de Educação 
Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PI-
BID) da Universidade Metodista de São Paulo propôs o projeto “Brin-
cadeiras antigas com a família na escola”.

Nesta ação conjunta foram planejados eventos para os meses de 
maio, junho e outubro de 2017 dentro de quatro escolas participantes do 
subprojeto: Escola Estadual Neusa Figueiredo Marçal, Escola Estadual 
Lauro Gomes de Almeida, Escola Estadual Engenheiro Francisco Pres-
tes Maia e Escola Estadual Maria Regina Demarchi, todas localizadas no 
município de São Bernardo do Campo/SP.

O objetivo principal do evento foi reunir bolsistas, supervisoras, 
professores, crianças e famílias em momentos de resgate e vivência de 
diversas atividades, jogos e brincadeiras antigas dentro das escolas de 
forma a proporcionar troca de informações, saberes, experiências e da 
alegria de todos estarem juntos no mesmo ambiente conectados presen-
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cialmente e fisicamente, promovendo a interação entre universidade, es-
cola e famílias, além de contribuir significativamente para a ampliação 
das possibilidades de aplicação de “novas” brincadeiras, jogos e ativida-
des dentro e fora da escola.

RESGATE DAS BRINCADEIRAS ANTIGAS

A brincadeira é uma forma de diversão, entretenimento e passatem-
po que marca, influencia e transforma toda uma geração, resultando em 
conhecimentos, socialização e momentos alegres. A concepção do que 
é divertido, lúdico e considerado “brincar” foi construída ao longo dos 
tempos pelo próprio panorama estabelecido na sociedade em decorrên-
cia de diversos fatores, tais como: cultura, tecnologia disponível, classes 
sociais, fatores e condições socioeconômicas de cada região, etc.

Segundo Piaget (2003) o caráter educativo de brincar desenvolve 
sua capacidade física, intelectual e moral, determinando o modo de 
agir individualmente ou em outras atividades intencionais determi-
nando sua personalidade.

Antigamente o ato de brincar se dava na rua, quase sempre com 
muitos amigos e de maneira quase sempre improvisada, resultando em 
horas de muita socialização, discussões sobre o que fazer, como fazer, 
em muita diversão e na prática de atividades físicas diversificadas.

Grande parte das crianças nas décadas de 80 e 90 teve o prazer de 
brincar com os amigos na rua e encontrar uma gama incrível de ativi-
dades: empinar pipa, rodar peão, pé de lata, cinco Marias, pega-pega, 
mãe da rua, queimada, pular corda, bolinha de gude, peteca, ciranda, 
pular elástico, bater figurinha (famoso bater “bafo”), variações do jogo 
de futebol (linha, artilheiro, altinha...), etc.

Particularmente fico feliz e nostálgico só de lembrar dessa época, 
mas obviamente sabemos que os jogos e as brincadeiras se modificam 
de geração para geração, inclusive refletindo as transformações sociais. 
Portanto, olhar para os novos brinquedos é uma forma de se confrontar 
com a realidade e a época em que estamos vivendo, pois o brinquedo é 
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um objeto que traz em si uma realidade histórica e social, uma visão de 
mundo e de criança (Brougère,1995).

Todavia, nos grandes centros urbanos, parte da geração das crian-
ças e adolescentes vive atualmente a privação de não poder brincar na 
rua em decorrência de diversos fatores, entre os quais: a violência que 
assola nosso país, preocupando as famílias constantemente e os fazendo 
ter sérias dúvidas sobre o quão seguro é deixar seus filhos estarem na 
rua para brincar sem a supervisão de um adulto ou familiar, o trânsito 
intenso que coloca em risco a segurança e mesmo a prática de grande 
parte das brincadeiras tradicionais e, assim como colocado, a influência 
que a tecnologia exerce nas pessoas por meio de smartphones, tablets, 
celulares, smart TVs e computadores, proporcionando entretenimento 
e diversão de uma forma totalmente inversa à praticada antigamente, ou 
seja, dentro de casa e sozinho.

A contemporaneidade nos tem revelado uma infância cada vez mais 
tecnológica. As crianças desde a mais tenra idade dominam o uso de 
computadores, aparelhos eletrônicos e celulares. Como consequên-
cia disso, para muitos de nossos educandos, o ato de brincar ocorre 
quase que exclusivamente de modo eletrônico e virtual. Quando essa 
não é sua realidade é com o que sonham (WAMSER, 2005, p. 11)

Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Sociedade da Informação (2016) aponta que 80% da popula-
ção brasileira entre 9 e 17 anos utiliza a internet, sendo que o telefone 
celular e smatphones continuam sendo o principal meio usado pelo pú-
blico com menos de 18 anos para se conectar (83%). O computador de 
mesa perdeu relevância, era usado por 56% dos jovens no levantamen-
to anterior e agora faz parte do cotidiano de apenas 38%. O tablet era 
usado por 32% e, atualmente, por 21%, evidenciando a preferência dos 
mais jovens pelo uso dos smartphones.

A saúde pública também é alvo de preocupação em decorrência do 
uso excessivo destas tecnologias. Kobs (2017, p.212) conclui em sua tese 
de doutorado que a preocupação com as crianças e adolescentes concerne 



49

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

(...) especialmente no que tangem aos riscos provenientes da in-
tensidade e da forma na utilização dos dispositivos móveis, como a 
tendência dos dispositivos em despertar o sedentarismo e os riscos 
ligados à saúde sobretudo dos adolescentes, ligados à postura, à vi-
são, à audição e ao sono.

Enfatizada por diversos autores, a importância do brincar na infância é 
de extrema necessidade para o desenvolvimento das crianças, de forma que:

(...) brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades 
de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como 
de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e adultos (VIGOTSKI 1987, p.35).

O contexto desta problemática é “culpa” de parte dos próprios pro-
fessores de Educação Física, pois a esportivização exclusiva e excessiva 
constatada em diversas unidades escolares, além de retrógrada, é pre-
ocupante, excludente e descaracteriza totalmente até mesmo as novas 
propostas da Base Nacional Comum Curricular para a disciplina:

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práti-
cas corporais em suas diversas formas de codificação e significação 
social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas 
dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Nessa concepção, 
o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e 
não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento 
corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos 
culturais passíveis de leitura e produção (BRASIL, 2016, p. 171).

De acordo com Gueriero e Araújo (2004), 

(...) a Educação Física escolar ainda tende a apresentar uma esporti-
vização de suas aulas em algumas séries do ensino fundamental (...) 
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Este caráter esportivizado, onde modalidades esportivas coletivas 
tradicionais são usadas sem uma fundamentação teórica que ga-
ranta o seu aproveitamento, como conteúdos acadêmicos, prejudi-
ca que a Educação Física como disciplina consiga crescer e alcançar 
seus objetivos mais amplos (GUERIERO E ARAÚJO, 2004, s/n). 

Barbosa et al (2009) afirmam que muitos professores de Educação Fí-
sica se acomodam e falam que é difícil mudar esta característica esporti-
zada das aulas, alegando que os alunos não permitem, e não querem esta 
mudança e, em decorrência destas condições impostas, a acomodação e a 
falta de comprometimento com as obrigações como educador fazem com 
que aulas de Educação Física se tornem pouco significantes para a forma-
ção dos alunos e, assim, têm sua importância questionada em relação à 
sua relevância e até mesmo permanência como disciplina na escola.

Porém, apesar da cultura do esporte nas aulas de Educação Física 
ainda dominar a opinião e a preferência de muitos alunos e professores, 
sabemos que Brasil afora muitos professores de Educação Física reali-
zam trabalhos fantásticos, utilizando-se de diversos temas, abordagens 
e recursos em suas aulas.

Kishimoto (2006) afirma que o uso do brinquedo/jogo e brincadei-
ras com fins pedagógicos estimulam as habilidades, além de auxiliar 
no processo de ensino e aprendizagem por meio de atividades lúdicas. 
Neste sentido a escolha e motivação pelo resgate dos jogos, brinquedos 
e brincadeiras antigas tangem na importância de discutir e recuperar 
este tipo de vivência dentro da escola, assim como enfatizar a questão 
do lúdico, a cooperação, sociabilização e prática de atividades físicas, de 
forma que os alunos possam, dentro do ambiente escolar, ter os benefí-
cios que este tipo de conteúdo pode proporcionar.

Trabalhos que envolvem professores, alunos e famílias para a res-
significação e resgate de atividades da cultura corporal do movimen-
to histórica são de grande importância para a própria valorização da 
Educação Física como meio efetivo de promover educação, desenvolvi-
mento global e cultura para os educandos, ratificando com estas ações a 
relevância da disciplina dentro da escola.
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FAMÍLIA E ESCOLA

Um dos desejos e preocupações do projeto foi o de oportunizar uma 
grande interação entre as esferas que compõem uma atividade proposta 
pelos objetivos do PIBID, mas um do pontos mais relevantes do projeto 
era viabilizar e incentivar a participação e a interação efetivas dos fami-
liares nos eventos.

As mudanças em nossa sociedade também atingem escola e família, 
de modo que cada uma das instituições possui funções importantes e 
que precisam ser compreendidas pelos seus sujeitos. Sabemos que nos 
dias atuais os papéis desenvolvidos por cada instituição têm sido tro-
cados, portanto é necessário fazer menções ao que incube a cada uma 
dessas instituições (LOPES ET AL., 2016, p. 24). 

Juntamente com a família, o Estado desempenha o papel de estabe-
lecer condutas e valores culturais sendo que a relação pode influenciar 
diretamente no desenvolvimento intelectual e afetivo do aluno. Desta 
forma, a união das instituições em prol da educação foi premissa nos 
planejamentos e concepções das atividades.

A questão em relação ao afastamento dos familiares do ambiente e 
do próprio cotidiano escolar das crianças é preocupante no cenário da 
educação e algumas barreiras entre família e escola, de forma que:

A primeira barreira identificada pelos pais entrevistados está re-
lacionada à falta de recursos dos pais, como, por exemplo, falta de 
meios de transporte e locomoção, falta de creches e berçários para 
deixarem os filhos enquanto se envolvem com a escola, além de 
problemas para saírem do trabalho para atenderem a atividades 
escolares. A segunda barreira à colaboração está relacionada com 
dificuldades de comunicação com a escola. A insensibilidade de al-
guns profissionais pela situação familiar dos alunos, combinada ao 
uso de terminologias ou jargões que dificultam a compreensão da 
linguagem, são fatores que intimidam muitos pais e bloqueiam a 
comunicação efetiva. Alguns pais também sentem dificuldade em 
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entender o funcionamento e a organização escolar. Escolas, como 
instituições educacionais que são, têm regras e estruturas comple-
xas, fatores estes que podem intimidar certos pais, exacerbando seu 
sentimento de inferioridade com relação a professores e diretores e 
causando alienação (PUGACH E JOHNSON,1995 apud CAVAL-
CANTE,1998, p.3).

Portanto, escolhemos o tema de resgate de brincadeiras antigas 
tendo em vista a importância que as brincadeiras tradicionais podem 
proporcionar no desenvolvimento integral (cognitivo, motor e sócio-
afetivo) das potencialidades das crianças e na própria preservação da 
identidade e cultura de cada comunidade.

A preferência por brincadeiras de rua, presente na memória desses 
antigos moradores de São Paulo, mostra o poder dos jogos tradi-
cionais infantis, perpetuados pela oralidade e pela apropriação do 
espaço coletivo (KISHIMOTO, 2004, p. 82).

O trabalho em conjunto com as famílias neste processo constituiu-
-se como parte primordial do processo, visto que a pesquisa de verifica-
ção dos temas, jogos e brincadeiras antigas envolveu participação direta 
na verificação e determinação do que seria proporcionado durante os 
eventos para, posteriormente, junto a seus filhos e filhas, brincarem e 
utilizarem na prática esses conhecimentos.

MÉTODO

Inicialmente a ideia de realização dos eventos com o tema de “Brin-
cadeiras antigas com a família na escola” foi proposta em reunião men-
sal realizada pelos coordenadores do PIBID no subprojeto do curso de 
Educação Física da Universidade Metodista de São Paulo, Diego Melo de 
Abreu e Rogério Toto, e apresentadas às supervisoras das quatro escolas 
que compõe o PIBID em nossa licenciatura: Professoras Brisa Alves de 
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Abreu (Escola Estadual Maria Regina Demarchi Fanani), Evely Kynskowo 
de Medeiros Ramos (Escola Estadual Lauro Gomes de Almeida), Julia-
na Celini (Escola Engenheiro Estadual Francisco Prestes Maia) e Rober-
ta Ribeiro de Freitas (Escola Estadual Neusa Figueiredo Marçal).

A viabilização de espaços, datas, horários e recursos para a realiza-
ção das atividades foram discutidas e posteriormente apresentadas aos 
38 bolsistas, que também deram suas contribuições para a formatação 
dos objetivos gerais do evento.

Após a etapa de definições logísticas e organizacionais de cada 
unidade escolar um amplo estudo sobre brincadeiras antigas e seus 
benefícios foi realizado com base em três metodologias: revisão e 
análise de literatura específica da Educação Física e educação, anali-
sando autores como Carlos Alberto Almeida Marques, Tizuko Mor-
chida Kishimoto e João Batista Freire; verificação com as próprias 
supervisoras sobre as possibilidades de aplicação dos temas pesqui-
sados com base em experiências anteriores e entrevista aberta com 
algumas famílias sobre o assunto.

Esta entrevista foi realizada em forma de lição de casa pelos próprios 
alunos de cada escola e envolveu famílias das quatro escolas participan-
tes do PIBID – Educação Física e que já participavam de aulas e ativida-
des com cada grupo de bolsistas nas escolas. As crianças e adolescentes 
tiveram o objetivo de perguntarem às famílias: “Quais eram as brinca-
deiras antigamente e como eram feitas?” para, posteriormente, apresen-
tar os resultados para o grupo do PIBID. Por meio dessas três estratégias 
elaboramos uma grande lista de brincadeiras, jogos e atividades entre 
supervisoras e bolsistas de cada unidade.

Posteriormente os resultados do questionário foram analisados e 
o crivo do que era pretendido e do que era possível aplicar em cada 
evento foi feito, adequando os objetivos e a riqueza do tema à realida-
de de cada escola.

Cada supervisora viabilizou junto à diretoria e coordenação das es-
colas a solicitação do espaço, data, materiais e recursos necessários para 
a realização do evento, assim como os bolsistas elaboraram grande parte 
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dos materiais para as atividades e brincadeiras além de confeccionarem 
convites às famílias para gerar maior adesão e participação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Planejado, discutido e agora pronto para acontecer, o evento “Brin-
cadeiras antigas com a família na escola” foi realizado.

No primeiro semestre de 2017 três escolas realizaram o evento: Es-
cola Estadual Neusa Figueiredo Marçal, Escola Engenheiro Estadual 
Francisco Prestes Maia e Escola Estadual Lauro Gomes de Almeida,

 No segundo semestre de 2017 o evento foi realizado na Escola Esta-
dual Maria Regina Demarchi Fanani. 

Na Escola Estadual Engenheiro Francisco Prestes Maia o evento foi 
realizado no dia 12 de maio de 2017 (sexta-feira) no período vesperti-
no, com coordenação da supervisora Professora Juliana Celini e com a 
participação de 10 bolsistas do programa. 

Na ocasião diversas atividades, tais como cabo de guerra, amareli-
nha, gincanas e paraquedas cooperativo foram aplicadas pelos bolsistas 
em pouco mais de 2 horas de evento, que reuniu cerca de trinta crianças 
e adolescentes e somente 2 mães de alunos da escola. 

Um dos motivos relatados pelos alunos da não presença dos pais foi 
que “mesmo diante da boa divulgação realizada o dia e horário da ativi-
dade atrapalharam, sendo que os familiares estavam trabalhando”. 
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Foto 1: Paraquedas cooperativo no evento da E. E. Engenheiro Francisco Prestes Maia

Todos participaram das atividades propostas, que foram organiza-
das de forma que todos pudessem brincar juntos e sem qualquer cono-
tação competitiva.

Mesmo algumas crianças menores que estava na escola, curiosas so-
bre aqueles brinquedos e atividades, foram até a quadra coberta (local 
das atividades) e participaram ativamente das brincadeiras propostas.

Ao final do evento os bolsistas distribuíram flores artesanais de pa-
pel machê aos participantes.

Já na Escola Estadual Neusa Figueiredo Marçal o evento foi reali-
zado no dia 20 de maio de 2017 (sábado) no período matutino e foi 
coordenado pela professora Roberta Ribeiro de Freitas com a partici-
pação de 10 bolsistas do PIBID e da coordenadora da escola Professora 
Rosineide Albuquerque.

Neste evento, que durou aproximadamente 2 horas, grande parte das 
atividades propostas teve a participação especial dos alunos do Ensino 
Fundamental I na confecção e elaboração dos brinquedos que compu-
seram o evento, entre eles: pula-elástico, bilboquê, cinco Marias, pé de 
lata e peteca, além de uma decoração do espaço com muitos cartazes in-
dicativos do evento e informativos sobre a importância das brincadeiras 
para crianças, famílias e saúde.
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Mesmo sendo realizado ao sábado, em espaço coberto, com condi-
ções climáticas boas e com boa divulgação entre os alunos e famílias o 
evento teve pouca adesão, com 6 famílias participando das atividades, 
totalizando aproximadamente 25 pessoas em torno do evento, muito 
bem elaborado, organizado e executado.

As crianças ficaram admiradas de ver seus familiares brincando de 
peteca com habilidade, ou ver as mães e pais pulando no elástico fazen-
do e desfazendo formas incompreensíveis até então.

Este autor que vos escreve não suportou o apelo que um sólido e 
bem decorado pé de lata surte na geração dos anos 80/90 e brincou 
como criança.

Foto 2: Bilboquês decorados pelas crianças do E .F. I da  
Estadual Neusa Figueiredo Marçal para o evento.

A estratégia de aplicação do evento na Escola Estadual Lauro Gomes 
de Almeida, coordenado pela supervisora Professora Evely Kynskowo 
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de Medeiros Ramos, foi a de promover o evento junto com a apresen-
tação dos trabalhos realizados pelos alunos nas disciplinas eletivas da 
escola no dia 24 de junho de 2017 (sábado) no período matutino. As-
sim como os outros eventos, foi um sucesso em termos de organiza-
ção, capricho e diversidade de atividades, porém o maior número de 
participantes foi um destaque positivo das atividades, já que o interesse 
dos pais pela apresentação dos dois eventos concomitantes surtiu maior 
interesse naquela comunidade.

Mais de 300 pessoas participaram das atividades e puderam conferir 
o que os 10 bolsistas do programa planejaram e desenvolveram para a 
ocasião. Dentre as atividades os bolsistas promoveram ações com boli-
nha de gude, pipa, peteca, peão, jogos de tabuleiro, etc., resultando em 
interação e participação enorme entre todos os presentes.

Foto 3: Parte dos brinquedos disponibilizados na E. E. Lauro Gomes de Almeida

Na Escola Estadual Maria Regina Demarchi Fanani o evento foi co-
ordenado pela supervisora Professora Brisa Alves de Abreu e realizado 
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no dia 10 de outubro de 2017 (terça-feira) das 13h às 17h em diversos 
espaços da escola.

Os 8 bolsistas do PIBID atuaram em diversas oficinas e atividades 
de resgate de brincadeiras antigas, como rodar peão, dança das cadeiras, 
oficina de fazer e soltar pipa, bocha adaptada, taco, pular corda e boli-
nhas de gude.

Mesmo não ocorrendo em um final de semana, fator que até en-
tão era tido como um dos principais para a não adesão de familia-
res, o evento foi um sucesso, contando com aproximadamente 200 
crianças e adolescentes e mais de 35 familiares presentes nas diversas 
atividades.

Professores, coordenadores e direção da escola estavam presen-
tes nas atividades e também auxiliaram em diversas questões nossos 
pibidianos.

Foto 4: Oficina de pipa no evento da E. E. Maria Regina Demarchi Fanani
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Um dos fatores congruentes observados nos quatro eventos em rela-
ção à participação das crianças é que, em um primeiro momento, existe 
a desconfiança pela novidade e simplicidade dos brinquedos, que de-
pois é revertida pela euforia do querer brincar sem parar. Já diante das 
famílias o aspecto de saudosismo e alegria diante das brincadeiras da 
infância ficou evidente, sendo que por muitas vezes os adultos brinca-
ram mais do que as crianças durante as atividades.

Uma das interações mais esperadas e que foi observada frequente-
mente foi a dos familiares ensinando as crianças como se brincava ou 
jogava, caso da bolinha de gude, rodar peão ou peteca, que não são mais 
parte do cotidiano das nossas crianças e adolescentes e que proporcio-
naram, além de curiosidade, muitos momentos divertidos a todos.

A convivência harmoniosa entre estudantes de Educação Física, co-
ordenadores, supervisoras, professores, alunos e familiares foi algo pre-
tendido e conquistado durante as brincadeiras e jogos, muito aproveita-
do e elogiado pelos presentes.

Após a realização dos três primeiros eventos foi proposta pela coor-
denação do subprojeto a elaboração e apresentação de seminários para 
estudos e discussões sobre a importância do trabalho conjunto entre a 
família e escola, assim como a verificação das possibilidades de inter-
venção por parte da Educação Física com o objetivo de aproximar ainda 
mais as duas instituições.

O resultado destes estudos, realizados nas férias de julho de 2017, 
foram apresentados em forma de seminário no dia 02 de setembro de 
2017 (sábado) durante as reuniões mensais do subprojeto nas depen-
dências da Universidade Metodista de São Paulo.

Cada grupo de bolsistas das quatro escolas participantes do subpro-
jeto apresentou seminários de vinte minutos de duração cada, analisan-
do e discutindo os artigos científicos sobre o tema entre os 38 bolsistas, 
4 supervisoras e 2 coordenadores presentes, proporcionando reflexão e 
debate sobre o assunto e aproximando ainda mais a teoria e a pesquisa 
da prática em prol da educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envolvimento dos bolsistas e supervisoras diante do desafio pro-
posto denota o comprometimento, a seriedade que os participantes do 
PIBID têm com o programa e com a melhoria da educação no Brasil.

Cada unidade escolar com sua particularidade, espaço e partici-
pação proporcionou atividade e vivências ricas em conteúdo, signifi-
cado e benefícios sob diversas óticas, desde as crianças que estavam 
brincando e aprendendo e algo novo e saudável até o bolsista que 
descobriu como planejar aulas e eventos com temas diversificados e 
importantes, resultando em ressignificação de muitos aspectos à to-
dos envolvidos.

Oliveira (2000) afirma que é brincando que a criança se humaniza 
aprendendo a conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesma à cria-
ção de vínculos afetivos duradouros. Assim, o brincar abre caminho e 
embasa o processo de ensino/aprendizagem favorecendo a construção 
da reflexão, da autonomia e da criatividade, confluindo com parte dos 
objetivos do nosso evento.

O resgate das brincadeiras tradicionais proporcionou indagações e 
reflexões acerca das novas formas e diversas possibilidades de trabalho, 
não só em relação à diversidade de temas dentro da Educação Física, 
mas de como é possível incluir a família em atividades interessantes, lú-
dicas e atraentes para todos dentro do ambiente escolar, unindo escola e 
família em prol do crescimento e desenvolvimento integral das crianças 
e adolescentes.

Em algumas comunidades ainda fica evidente a dificuldade ou mes-
mo a falta de preocupação de algumas famílias em participar mais ati-
vamente do cotidiano escolar das crianças e adolescentes, seja em de-
corrência de trabalho, falta de tempo ou mesmo por falta de interesse 
nesta questão, gerando a necessidade de, em uma nova oportunidade, 
promover de maneira mais ampla este tipo de evento, assim como reali-
zar um estudo de dias e horários que resultariam em uma maior partici-
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pação das famílias e que estivesse dentro das possibilidades logísticas e 
de calendário tanto da escola quanto do próprio PIBID.

Independentemente do número de participantes em cada escola te-
mos a certeza de que os presentes em cada evento puderam vivenciar 
excelentes momentos de alegria e atividades física lúdicas junto a todos 
nós do PIBID. Com esta ação evidenciamos a importância da ampliação 
e aplicação com qualidade e diversidade da cultura corporal do movi-
mento na escola e perante os bolsistas e unidades escolares demonstra-
mos a importância deste tipo de ação.
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DUAS PERSPECTIVAS SOBRE FILOSOFIA, 
EDUCAÇÃO E AFETIVIDADE

Hugo Allan Matos1 
Wesley Adriano Martins Dourado2

1. FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: PARA O UNIVERSO

A imaginação de outros ethos3: esse é o centro das ações. Ela é assunção 
de que estamos diante de um mundo que, paradoxalmente, não criamos e 

1 Graduação em Licenciatura em Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo 
(2008), Pós-graduação em História e Filosofia Contemporânea UMESP (2009) e mes-
trado em Educação UMESP (2012). É pesquisador de Filosofia Latino-Americana e 
Perspectivas Críticas da Filosofia Moderna e Contemporânea. Atualmente trabalha com 
as temáticas do Bem Viver, Epistemologias Descoloniais, Filosofia da Libertação, Ensino 
de Filosofia e Educação em perspectiva de alteridade. É ativista social, sócio no Instituto 
Analética de Educação e Cultura (IAEC). E-mail para contato: hugo.allan@gmail.com 

2 Possui graduação em Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo (2000), gra-
duação em Teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista (1997); mestrado 
em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo (2003) e doutorado em Educa-
ção pela mesma Universidade (2017). Atualmente é professor auxiliar da Universidade 
Metodista de São Paulo e coordenador do curso de filosofia desta Universidade. Está 
vinculado à rede municipal de educação de São Caetano do Sul como docente titular 
de filosofia da Escola Municipal de Ensino Alcina Dantas Feijão. Tem experiência na 
área de Filosofia, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Educação, Filosofia, Fenomenologia, Filosofia do Direito, Filosofia 
e Literatura e Filosofia Latino-Americana. Tem trabalhos acadêmicos publicados em 
eventos nacionais e internacionais, revistas e capítulos de livros tratando, em particular, 
das relações da fenomenologia merleaupontyana com a Educação bem como, da rela-
ção corpo, cotidiano e educação. Atua e/ou atuou, também, em cursos de graduação 
a distância, em particular no curso de Filosofia, Ciências Sociais, Letras e Pedagogia. 
É editor responsável pela revista Páginas de Filosofia (https://www.metodista.br/revis-
tas/revistas-ims/index.php/PF). Atua como coordenador do subprojeto de Filosofia no 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) desde 2012.

3 O subprojeto de filosofia do PIBID/UMESP, nas ações nas unidades escolares, pre-
tende convidar e estimular a imaginar outras formas de viver, outros modos de ha-
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é obra das nossas mãos. Por isso mesmo, a imaginação é assumida como a 
disponibilidade para ver o mundo, para contemplá-lo uma vez mais, fican-
do à disposição para as novas configurações de viver que o cenário do viver 
cotidiano permite forjar, as novas maneiras de arrumar a casa que a relação 
com os outros homens e mulheres nesse lugar desafia a realizar.

Trata-se do reconhecimento de que é essa disponibilidade para ver 
o mundo, na companhia de outros homens e mulheres, a possibilidade 
mesma da imaginação, de que rascunhemos outros modos de viver, que 
escrevamos algo sobre o mundo, sobre nós, sobre o que desejamos. É 
isso que confere sentido à caminhada, à luta cotidiana dos homens e 
mulheres. Diz Adélia Prado no poema “Paixão” (1978, p. 75):

Me apaixono todo dia,
escrevo cartas horríveis, cheias de espasmos,
como se tivesse um piano e olheiras,
como se me chamasse Ana Cruz.
Fora os olhos dos retratos,
ninguém sabe o que é a morte.
Sem os trevos do jardim,
não sei se escreveria esta escritura,
ninguém sabe o que é um dom.
Permaneço no alpendre olhando a rua,
Vigiando o céu entristecer de crepúsculo. 

Ficar na varanda olhando a rua aponta para a disponibilidade para 
a contemplação do mundo, do cotidiano, indicando, também, a recusa 
de reduzir a existência a um labor que responde às demandas da sobre-
vivência tão somente. Olhar os trevos do jardim, vigiar o céu e notar 

bitar que ampliem a justiça, a pluralidade, o respeito às alteridades, que fortaleça 
a democracia e a cidadania. Realizando esse exercício dentro da vivência escolar, 
espera-se colaborar para que ela se distenda, também, na direção de outras expe-
riências educativas. Não é sem razão que o subprojeto é denominado Filosofia e 
Imaginação: rascunhos de outros mundos e experiências educativas.
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as suas variações reivindica a liberdade humana da fruição do mundo, 
de olhar novamente as mesmas coisas, configurá-las de outros modos, 
como crianças que ensaiam montar um quebra cabeça sem se sujeitar a 
nenhuma exigência, a nenhuma utilidade, a nenhum fim. Por isso mes-
mo o filosofar autêntico flerta com a liberdade, segundo Josef Pieper; 
talvez seja mais adequado dizer que o filosofar se alimenta da liberdade 
dos homens e mulheres. Assim, o filosofar autêntico é inútil “no senti-
do de aproveitamento e aplicação imediatos”, bem como “no fato de a 
filosofia não se deixar usar, de não ser disponível para fins que estejam 
fora dela mesma, de ser ela mesma um fim. A filosofia não é um saber de 
funcionário (...), mas um saber de gentleman” (PIERPER, 2007, p. 17). 

A referida liberdade do filosofar “significa que o saber filosófico não 
recebe legitimação a partir de sua utilidade e de sua aplicabilidade, de 
sua função social, de sua referência à ‘utilidade comum’” (PIERPER, 
2007, p. 17).

A liberdade humana de admiração do mundo, que sustenta a ima-
ginação de outros mundos e modos de viver, não é fuga da realidade, 
recusa das vicissitudes do cotidiano, nem mesmo o desprezo pelas de-
mandas necessárias para a sobrevivência. Escreve Josef Pieper:

Não como se não houvesse mais nenhuma relação entre a realiza-
ção do bem comum e a filosofia ensinada nas nuvens! Porém: essa 
relação não pode ser formada e regulada pelo administrador do 
bem comum. Aquilo que possui em si mesmo seu sentido e seu fim, 
o que é ele mesmo fim, não pode se tornar meio para um outro fim 
– tal como não se pode amar alguém “para que” ou “a fim de que”! 
(PIERPER, 2007, p. 19). 

Trata-se apenas de assegurar a experiência de, desde o mundo ordi-
nário, transcender na direção de outros modos de ser no mundo que, 
por sua vez, será mundo novo posto que resultante dos novos sentidos, 
dos novos acordos que juntos fizermos. E de assegurar, também, que 
isso seja vivido pela alegria mesma de ver junto, pela felicidade de am-
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pliar os modos de viver, de ajeitar a casa de novos modos para o prazer 
da nossa habitação.

Quando o filósofo explicita a liberdade própria do ato de filosofar, que 
sustenta a transcendência do mundo cotidiano do trabalho e sua preten-
são de totalização, Josef Pieper (2007, p. 19) dirá que “filosofar é a forma 
mais pura do theorein, do speculari, do puro olhar receptivo sobre a re-
alidade, no qual só as coisas dão as medidas e a alma é exclusivamente 
receptora destas”. Deste modo, o fazer teórico da filosofia é a afirmação do 
mundo, o reconhecimento da condição criadora do mundo e, por fim, a 
própria possibilidade do ato filosófico. O teórico, a que se refere o filósofo, 
aponta para olhar o mundo, para a contemplação, para deslocar-se para a 
varanda, como convida a poeta, para a admiração do ordinário cotidiano.

Reitera-se: não se trata de uma recusa do labor necessário à sobrevi-
vência que Josef Pieper denomina de mundo cotidiano do trabalho, mas 
sim de que o existir dos homens e mulheres e o próprio ato de filosofar 
se sustentam na liberdade de criar mundos na admiração do mundo no 
qual se vive e que se reconhece como criação e, por isso mesmo, passível 
de ser reinventado.

Não sem razão o filósofo adverte, desde o início da sua argumentação 
sobre o filosofar que, no fundo, ela é uma reflexão antropológica. Trata-
-se de falar do espírito humano que tem em sua essência a capacidade 
de “compreensão para o mundo” (PIERPER, 2007, p. 30), de inscrever as 
coisas na totalidade do ser, de se dirigir ao “totum” do mundo desde si 
mesmo (PIERPER, 2007,p. 32-33). Por isso, defende o filósofo que

(...) o mundo do homem é a realidade total, o homem vive em meio 
e em face da totalidade das coisas existentes, vis-à-vis de l’univers 
– enquanto e na medida em que o homem é espírito. No entanto, 
ele não só não é puramente espírito, mas espírito finito. Assim, a es-
sência das coisas e a totalidade destas não lhe são dadas de maneira 
definitiva e perfeita, mas “em esperança” (PIERPER, 2007, p. 34).

O ser humano, que não é espírito puro, mas que transita entre o 
seu meio ambiente e os mundos que cria, entre a sua condição bioló-
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gica, objetiva e a sua capacidade de transcendê-las, do meio mesmo da 
sua condição cotidiana, concreta, desdobra-se na direção das nuvens. 
“Humano, ao contrário, significa conhecer além das estrelas, perceber 
além do invólucro da adequação costumeira ao cotidiano a totalidade 
das coisas existentes, além do meio ambiente o mundo que o abrange” 
(PIERPER, 2007, p. 35).

É o que justifica que o filósofo tenha advertido da necessidade de 
um profundo abalo existencial para que, nos vendo novamente dian-
te da condição inconclusa do mundo, e, também, do nosso existir, nos 
assentemos na varanda para ver a rua, nos disponhamos à admiração. 
Abalados, transcendemos na direção de outras possibilidades de ser no 
mesmo mundo.

O filosofar, portanto, significará, para Josef Pieper,

voltar o olhar para a totalidade do mundo. É, portanto, a questão filo-
sófica (e somente ela) que tem expressa e formalmente por tema a to-
talidade do ser, o todo das coisas existentes? Não! Mas, o próprio e o 
diferenciador de uma questão filosófica é o fato de ela não poder ser 
formulada, refletida e respondida (na medida em que uma resposta 
é possível) sem que simultaneamente “Deus e o mundo” entrem no 
jogo, ou seja, a totalidade daquilo que é (PIERPER, 2007, p. 36-37).

Adélia Prado dirá o mesmo no livro O homem da mão seca quando 
escreve: “O universo inteiro, Deus incluído, é este ponto doloroso no 
meu dente” (PIERPER, 2007, p. 07).

Essa capacidade humana de compreender o todo desde o dente que 
dói ou, ainda, de reunir o universo todo na compreensão da dor no den-
te, portanto, a capacidade do espírito humano de abertura para a totali-
dade, é o sentido mesmo da universidade.

A educação daquilo que é própria e especificamente humano, ou, 
em outras palavras, a verdadeira formação do homem, somente se 
dá quando se põe em marcha esse confronto com o todo existente. 
Um homem verdadeiramente formado é alguém que sabe como se 
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relacionar com o mundo como um todo, ainda que (e sobre isto 
ainda falaremos mais adiante) esse conhecimento da realidade seja 
imperfeito (PIEPER, 2015, p. 61).

E é por isso, defenderá o filosofo, que é central na universidade o ato 
filosófico, no sentido que ele apresenta, posto que é ele que procurará a 
referida relação com o todo. É o ato filosófico que insiste em refazer as 
perguntas para as quais não se terá respostas definitivas, escapando do 
hábito científico de responder e mesmo de responder em caráter final. 
É o ato filosófico que se ocupa em se debruçar novamente sobre algo já 
sabido, embora mal sabido, posto que as coisas não nos são dadas de 
modo definitivo, como indicado anteriormente. Trata-se não apenas de 
ampliar o saber sobre o mundo, mas recordar dos saberes que permane-
cem válidos para a organização do viver. O ato filosófico, como indica-
do, não se move com vistas a um fim e mesmo diante da justificação de 
que esse ou aquele saber é importante para a vida, portanto útil, ainda 
assim, o ato filosófico se voltará para a vida antes que se possa aceitar 
tal defesa. O ato filosófico, por fim, oferece não a objetividade do pen-
samento na compreensão do real, mas a contemplação para que se saiba 
o que se é em relação à totalidade das coisas (PIERPER, 2015, p.65-66).

E é nesse sentido que a filosofia está lá na escola. Longe de ser útil, 
de facilitar processos de aprendizagem, de resolver conflitos, de estabe-
lecer o que é o certo ou errado, de criar novas didáticas. A sua presença 
é ocasião de olhar o nosso lugar, o nosso modo de viver e ir para as nu-
vens para contemplar o mundo, o nosso, e vislumbrar outros mundos e 
modos de ser. A filosofia está lá para ser convite às crianças para que se 
assentem um instante e olhem, para que se postem na varada e se admi-
rem do seu mundo e se encorajem a reinventá-lo a partir dos mundos 
gerados na contemplação, na prosa, no reconhecimento da condição de 
liberdade do ser humano para a criação de outros mundos. A filosofia 
está lá para insistir na busca amorosa pelo que não se sabe e para seguir 
dirigindo perguntas ao que se sabe, posto que é próprio dela reconhecer 
que o mundo e a própria existência humana, por vezes, se apresentam 
como águas claras, e, por outras tantas permanece misteriosa, inescru-
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tável. A filosofia está lá para defender que também a educação precisa 
ser abertura para o universo.

2. FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E ALTERIDADE.

A frase “cada ponto de vista é a vista a partir de um ponto” permite-
-nos uma posição epistemológica democrática frente às diferentes per-
cepções de mesmos fenômenos que, ao serem percebidos a partir dessa 
alteridade, tornam-se fenômenos complexos e álteros. É nesse sentido 
que pretendemos agora possibilitar outro modo de ver a mesma ques-
tão, a função da filosofia na comunidade escolar.

Emmanuel Lévinas constitui sua filosofia da alteridade, pensando a 
partir da experiência como prisioneiro em um dos campos de concen-
tração de Auschwitz e o problema filosófico que a perpassa é: é possível 
uma relação de respeito à alteridade? 

Esse tipo de problema ético na história da filosofia só é possível quan-
do há uma preocupação anterior que não parte da contemplação do mun-
do, mas de interpelações de pessoas que sofrem negação de vida. Essas 
interpelações podem ser aqui compreendidas como um grito, inesperado, 
que nos rouba a atenção e nos ameaça, se nos impõe e exige resposta. 

Pensando em nossa realidade concreta da educação básica, na qual 
há no estado de São Paulo ao menos uma professora sendo violentada 
por dia, e sendo o nosso país o que apresenta o maior número de profes-
sores agredidos por educandos no mundo, o país no qual apenas 8% das 
pessoas são alfabetizadas funcionalmente1, o país da aprovação automá-
tica, onde o professor não é valorizado... enfim, o sistema educacional 
está em colapso e a escola tornou-se sinônimo de opressão para grande 
parte de professoras e estudantes. Assim, caberia pensarmos que há vá-
rios gritos consonantes nas escolas, mas vamos ficar com o grito das e 
dos estudantes, como interpelação a ser pensada aqui.

1 Estudo revelado pelo UOL, disponível em: https://goo.gl/S46Q78. Acesso 12 de 
outubro de 2017.

https://goo.gl/S46Q78
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Quantos de nós conseguem colocar-se frente2 a esses estudantes que 
gritam e conseguem ter uma relação de respeito à alteridade? Uma rela-
ção que não passa pela tentativa de compreensão, dado que não é pos-
sível compreender o outro em sua alteridade. Quem e quantos de nós, 
professores, conseguimos relações de proximidade com estas estudantes 
que gritam e conseguimos perguntar: no que posso ajudar? E muitas 
vezes a resposta pode ser violenta, pois esta é a realidade da totalida-
de na qual estamos inseridos, mas a insistência do aproximar-se seria 
possível? Mesmo no ambiente que sabemos como está configurado e 
que descrevemos acima, de caos, desrespeito e violência? E poderíamos 
ainda nos questionar: por que deveríamos fazer isso? E respondemos 
com Lévinas: 

(...) partir do rosto como de uma fonte em que todo o sentido apa-
rece, do rosto com sua nudez absoluta, na sua miséria de cabeça 
que não encontra lugar onde repousar, é afirmar que o ser tem lugar 
na relação entre os homens, que o Desejo, mais do que necessidade, 
comanda actos. Desejo – aspiração que não procede de uma falta – 
metafísica – desejo de uma pessoa (LÉVINAS, 1980, p. 279).

O avanço da cultura neoliberal está operando um deslizamento se-
mântico do conceito de verdade, no qual podemos perceber seus ger-
mes, na modernidade, desde a fundação da subjetividade moderna 
cartesiana, passando pelo ceticismo de Hume, acentuando-se no cien-
tificismo ideológico do Círculo de Viena, o qual, de forma dogmática, 
determina como deve ser feita toda a ciência e o conceito de verdade 
de nossa época. Além de tudo parecer sem sentido, parece não haver 
mais verdade, de tão relativizada que esta foi. E os discursos se dão em 
nível de oposição moral e de identificação emocional competitiva. Não 
enxergamos mais o outro, apenas nos opomos aos discursos que nos 
incomodam e nos ferem em nossas emoções ou nos agrupamos pela 
afinidade destes discursos. 

2 Lévinas propõe a relação com o rosto, que Dussel traduz como cara a cara.



71

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

Mas, a partir do rosto do outro, há uma fonte de sentido inesgotável 
e este grito das estudantes, que nos interpela, clama aproximação, inter-
pretação, relação ética de respeito. Quem grita não está em condições de 
enxergar nada para além do que causa seu grito, por isso o contemplar 
dos atenienses, próprio das aristocracias e de quem de nós consegue 
mínimas condições de dignidade e ócio, não parece ser um caminho no 
qual a filosofia possa sequer ser filosofia na educação básica. Passaria 
por “viagem”, digna de chacotas a depender de como seja realizada. 

Ao revisitar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 
da Filosofia, percebemos, em geral, parâmetros que dialogam com esta 
perspectiva que acima propomos. Dentre outras coisas, afirma que há 
conhecimentos de filosofia e sociologia indispensáveis para a cidadania 
e a caracteriza como uma disciplina que intencionalmente busca o ver-
dadeiro, o belo e o bom. Esses três valores, somados com sensibilidade 
estética, reflexão ética e participação político-democrática formam um 
bojo de princípios que se tornam parâmetros para a disciplina de filoso-
fia trabalhar interdisciplinarmente na educação básica. 

Contudo, bem sabemos que no contexto geral das escolas públicas, o 
de caos, nem a Filosofia, nem qualquer outra disciplina tem conquista-
do êxito no mais elementar fazer, qual seja, constituir qualquer relação 
de construção de conhecimento. 

Entretanto, longe de sermos pessimistas aqui e mostrando um pos-
sível caminho para a filosofia na educação básica, dado que na primeira 
parte do texto lhe negamos alguma utilidade e agora estamos vendo-a 
por outra perspectiva, a filosofia, independentemente da definição de 
filosofia que se tome – e como dizem os PCNS, isso deve ocorrer –, ou 
de qualquer tarefa que se possa atribuir, a filosofia é pedagógica:

A filosofia compreendida no contexto latino-americano, como 
saber que se propõe a colaborar com a tarefa de libertar cultural-
mente nosso continente do ranço colonial e acrítico, apresenta-se a 
partir deste princípio, que é saber crer na palavra do outro e cons-
truir as condições para interpretá-la. É, portanto, uma pedagógica 
(MATOS E PANSARELLI, 2010. p.14).
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A filosofia como pedagógica apresenta-se como a disciplina que pen-
sa as relações de construção de conhecimento de forma ética, tomando 
como parâmetro a produção, reprodução e conservação da vida. No es-
paço escolar, a filosofia – e nenhuma disciplina – não pode deixar de fa-
zer uma opção ético-política que é a de bem interpretar aquele espaço a 
partir do grito interpelante das estudantes. Essa opção, transdisciplinar, 
permite que a filosofia problematize as relações de construção de conhe-
cimento na unidade escolar, pró-vocando a reflexão em todas as pessoas 
que participam desta comunidade, visando cotidianamente (re)criar as 
condições de possibilidade para que ocorram relações de construção de 
conhecimento. Para isso, o primeiro grande obstáculo que a filosofia 
enfrentará, a nosso ver, é o cientificismo ideológico, posição epistemoló-
gica, ética e política que visa omitir o sistema educacional corrompido 
e as relações de domínio existentes no cotidiano escolar. Dussel assim 
explica essa posição:

Toda mediação significante, semiótica, é ideologia quando oculta 
e, por isso, justifica a dominação prática que o ser humano exerce 
sobre outro ser humano (no nível político, erótico, pedagógico ou 
fetichista). Ou seja, toda teoria ou significante teórico, toda prática 
ou significante prático, toda poiesis ou significante poiético em fun-
ção do encobrimento da dominação é ideológico. Por isso, a ciência, 
a práxis, a tecnologia, a arte, o desenho, etc. podem ser ideológicos. 
Necessitamos então de neologismos: cientificismo, tecnologismo, 
esteticismo, politicismo, eroticismo, pedagogismo, etc., expressam 
a posição ideológica de diversos métodos (DUSSEL, 1996, p. 195).

Há portanto, a necessidade de acabar com um fantasma que, ao 
menos desde o Círculo de Viena, nos assola: o mito da neutralidade 
no conhecimento. Acabando com esse mito, será mais fácil identificar 
mecanismos de alienação e dominação presentes nas práticas e nos dis-
cursos que nos revelam dia a dia a corrupção – na essência – de nosso 
sistema educacional, bem como possibilitar condições de possibilidade 
para relações honestas entre corpo gestor e docentes, no que tange a 
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necessidade de elaboração real, democrática e participativa de Projeto 
Político Pedagógico, para que a unidade escolar possa exercer o papel de 
comunidade escolar, integrando intersubjetivamente todas as pessoas 
que fazem parte de seu cotidiano, da gestão, gerando sentimento de per-
tencimento e responsabilização não só pelo espaço, mas principalmente 
pelas relações que se dão no espaço escolar. 

A filosofia não poderá exercer este papel sozinha, evidentemente. 
Mas não pode, a nosso ver, furtar-se dele, dado que estaria eximindo-se 
de assumir sua opção ético-política ao ignorar o atual estado das rela-
ções, furtando-se de seu princípio mais elementar: o diálogo que obje-
tiva bem interpretar e problematizar (logos) sua realidade. Seria, ainda, 
um passo adiante, o que estamos propondo ao conceber a filosofia como 
pedagógica. Se pensarmos que o significado de filosofia é amizade e sa-
bedoria e analisarmos a história da filosofia, veremos que ela, sobretudo 
na modernidade, não se aproximou da sabedoria e muitas vezes a ne-
gou, restringiu-se ao método dialético e lógico-racional ocidental. En-
tão, passamos a fazer filo logia, traindo suas origens. É tempo, contudo, 
de voltarmos a valorizar a sabedoria, a pluriversidade epistemológica, 
as sabedorias populares3, se é que alguma vez a filosofia ocidental o fez, 
já que, para o ateniense, todo mundo que não falava – e não pensava – 
bem o grego, era bárbaro, aquele que balbucia. 

A filosofia, como pedagógica, pode, por fim, auxiliar a restabelecer 
a importância de relações sinceras, de respeito às alteridades, a partir 
das quais nos humanizamos, mas para isso ela precisará problematizar 
a escola que aí está, desde baixo, junto às estudantes, muitas vezes, ine-
vitavelmente corroborando ao desencobrimento de fascismos, totalita-
rismos e discursos antidemocráticos de toda ordem, como temos visto. 
A nosso ver, trata-se de um momento não confortável, mas que, longe 
de ser ruim, está trazendo às coisas à tona. E isso deve-se, também, ao 
avanço de nossa consciência ético-crítica, filosófica. Após este trágico, 
mas necessário momento de depuração de nossa civilização, será preci-

3 Esta reflexão é realizada por Leopoldo Zea em seu livro Discurso desde a Margi-
nalização e a Barbárie. 
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so forjarmos outros modelos de relações, outras formas de vida, inclusi-
ve de modos de produções; a filosofia, como sempre na história, terá um 
importante papel nesse processo. Cabe a nós, professores e professoras 
de filosofia, bem como estudantes de filosofia que estão em diálogo com 
as escolas e com a sociedade em geral, nos empoderarmos de uma de-
finição de filosofia e, a partir de nossas possibilidades, utilizá-la como 
instrumento pedagógico para estabelecimento de relações de respeito 
às alteridades. 
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BERNARDO DO CAMPO

Débora de Jesus Bezerra4

Silvana Pucetti5

INTRODUÇÃO

Apresentamos as atividades realizadas no subprojeto Matemática, 
com seis grupos de licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemá-
tica, da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), no Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que foi 
desenvolvido sob nossa coordenação, no ano de 2017, em quatro escolas 
públicas estaduais do município de São Bernardo do Campo (SP): Esco-
la Estadual Eng. Francisco Prestes Maia, Escola Estadual 20 de Agosto, 
Escola Estadual Profa. Cynira Pires dos Santos e Escola Estadual Profa. 
Maria Auxiliadora Marques.

Nas referidas escolas, os licenciandos desenvolveram diversas ativida-
des com a aplicação de três metodologias de ensino específicas: Resolução 

4 Professora Doutora do corpo docente da Universidade Metodista de São Paulo 
– Escola de Comunicação, Educação e Humanidades – e-mail: debora.bezerra@
metodista.br.

5 Professora Doutora do corpo docente da Universidade Metodista de São Paulo 
– Escola de Comunicação, Educação e Humanidades – e-mail: silvana.pucetti@
metodista.br.
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de Problemas, Apoio Pedagógico e metodologias diferenciadas para o ensi-
no da Matemática (jogos e materiais concretos), com o objetivo de vivenciar 
a relação teoria-prática em seu futuro ambiente de trabalho: a sala de aula. 

Outra razão, de igual importância, consistiu em auxiliar os alunos 
com dificuldades no aprendizado da Matemática, após a observação 
das turmas em suas aulas regulares, sob o acompanhamento dos(as) 
respectivos(as) supervisores(as) das escolas, de modo a identificar as 
principais dificuldades enfrentadas por estes alunos, bem como para es-
tabelecer um plano de ação estratégica e a aplicação das metodologias 
citadas, com a finalidade de melhorar o desempenho dos educandos e 
capacitá-los a seguir os estudos com uma compreensão efetiva dos con-
ceitos e conteúdos do Ensino Fundamental I e II.

Para melhor qualificar as ações empreendidas pelos licenciandos, 
bem como elucidar e embasar as atividades desenvolvidas, uma breve 
enunciação dos conceitos das metodologias aplicadas antecede os rela-
tos de experiência.

1. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Quando o professor propõe e elabora uma situação-problema com 
os conceitos matemáticos do dia a dia, as aulas podem tornar-se mais 
interessantes, desafiando e, ao mesmo tempo, encorajando o aluno a 
refletir sobre o problema e sua resolução. O aluno, mediante esta meto-
dologia, pode começar a frequentar a escola com mais curiosidade, que-
rendo saber o que haverá de novo na aula de Matemática. Isso ajudará 
o aluno a ampliar o seu conjunto de estratégias para resolver situações-
-problema, a partir de argumentos e procedimentos de colegas e profes-
sores. Segundo Polya (1975):

Ensinar a resolver problemas é educar a vontade. Na resolução de 
problemas, que não são muito fáceis, o estudante aprende a per-
severar a despeito de insucessos, a apreciar pequenos progressos, 
a esperar pela ideia essencial e a concentrar todo o seu potencial 
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quando esta aparecer. Se o estudante não tiver, na escola, a oportu-
nidade de se familiarizar com as diversas emoções que surgem na 
luta pela solução, a sua educação matemática terá falhado no ponto 
mais vital (POLYA, 1975, p. 30). 

Os conhecimentos tornar-se-ão prévios para outras situações-proble-
ma por meio das diferentes formas de resoluções aprendidas, as quais serão 
importantes para que o aluno forme o seu currículo de Matemática, que 
encontra aplicação na vida cotidiana, além de ser necessário para exercer 
sua cidadania, o direito de resolver, calcular, interpretar gráficos e tabelas. 

1.1 Metodologia da resolução de problemas 

Polya (1975) propõe quatro etapas para a solução de problemas: (1) 
compreensão do problema, (2) estabelecimento de um plano, (3) execu-
ção de um plano e (4) retrospecto. Nas palavras do autor:

Para agrupar convenientemente as indagações e sugestões de nos-
sa lista, distinguiremos quatro fases de trabalho. Primeiro temos de 
compreender o problema, temos de perceber claramente o que é ne-
cessário. Segundo, temos que ver como os diversos itens estão inter-
relacionados, como a incógnita está ligada aos dados, para termos a 
ideia de resolução, para estabelecermos um plano. Terceiro, executemos 
o nosso plano. Quatro, faremos um retrospecto da resolução completa, 
revendo-a e discutindo-a (POLYA, 1975, p. 3; p. 4, grifo do autor).

Inicialmente, é preciso compreender o problema, pois é muito co-
mum o aluno ler o enunciado e dizer que não entendeu, tendo que fazê-
-lo novamente. A leitura do problema implica na interpretação que o 
leva a compreender o que está sendo pedido.

O aluno tem que querer achar a resposta, visto que, algumas vezes, 
o aluno não compreende o que deseja o problema e, por isso, não sente 
vontade de resolvê-lo. Ele deve identificar no problema as incógnitas, os 
dados e a condicionante. A incógnita é o que deseja achar, os dados do 



79

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

problema são informações necessárias para sua descrição e a condicio-
nante é a relação entre a incógnita e os dados do problema. 

Caso exista uma situação-problema parecida, feita anteriormente, o 
aluno deverá relacionar o que fez com o que pode ser feito. Na hipótese 
de não ter resolvido nenhuma situação semelhante, terá que pensar em 
procedimentos para solucioná-la.

Nesse momento, estará elaborando um plano, estabelecendo ideias, 
que podem ser interessantes quando o problema é solucionado imedia-
tamente, mas também pode levar ao insucesso da resposta. A ideia de 
resposta pode surgir rapidamente como uma luz, aparecendo devagar, 
ou não surgir. No último caso, o professor deverá encorajar o aluno, 
perguntando qual é a incógnita, se conseguiu retirar do problema seus 
dados e esclarecer melhor o que está sendo pedido, até que o aluno con-
siga estabelecer o seu plano para resolver o problema.

Outra etapa é a execução do plano estabelecido, que é quando o alu-
no elabora seu plano, já levantou hipóteses, verificou que o seu plano 
dará certo com tranquilidade e parte para colocá-lo em prática. Contu-
do, precisa se concentrar no que está fazendo, recorrer aos conhecimen-
tos e às informações prévias que possui, a fim de conseguir resolver o 
problema calmamente, sem a ansiedade de chegar rapidamente ao final, 
além de ser paciente enquanto executa o plano.

Quando o aluno conta com a ajuda do professor ou de um colega na 
elaboração do plano, corre o risco de esquecer o plano traçado. O plano 
deve ser seu, pois somente desta forma ele se lembrará do plano estabe-
lecido, caso contrário, terá dificuldades em colocá-lo em prática. A par-
te importante na resolução de problemas está na elaboração e execução 
de um plano e não na resposta final. Se o aluno conseguir elaborá-lo e 
executá-lo com paciência, terá sucesso na resposta.

Caso o aluno não o consiga, terá insucesso e, então, será necessá-
rio trabalhar com as suas emoções: encorajá-lo a elaborar seu plano e 
aprender a lidar com as derrotas. O aluno não deve desistir da resolução 
do problema, tampouco deixar de gostar de Matemática.

Para finalizar as etapas para resolver problemas, Polya (1975) aponta a 
verificação de cada passo, fazendo um retrospecto de todas as etapas de-
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senvolvidas para ampliar a capacidade de resolver problemas e consolidar 
o conhecimento já adquirido. O aluno, ao observar no retrospecto que um 
problema matemático tem relações com outro, identificará que nenhum 
problema ficará esgotado, pois perceberá que existem outras estratégias 
que podem ser utilizadas, bem como outros conceitos a serem explorados.

1.2 Relato de experiência da Escola Estadual Lauro Gomes 
de Almeida: o projeto Lauromática utilizando a metodologia 
de resolução de problemas

Na Escola Estadual Lauro Gomes de Almeida, situada no município 
de São Bernardo do Campo (SP), foi desenvolvido o projeto Lauromática 
pelos alunos do curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade 
Metodista de São Paulo (METODISTA), no Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sob a coordenação das Profas Dras 
Débora Bezerra e Silvana Pucetti e supervisão da Profª Nésia Bonadio. 

O projeto teve como foco os alunos das turmas do 7º ano do Ensino Fun-
damental II da referida escola, com o objetivo de auxiliá-los a desenvolver as 
habilidades matemáticas esperadas neste nível de aprendizagem, por meio 
de competições, jogos e demais ferramentas relacionadas ao ensino diferen-
ciado da Matemática, de modo a prepará-los e capacitá-los para a participa-
ção na Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas (OBMEP). 

A importância do projeto Lauromática expressou-se ao mostrar a 
possibilidade do ensino da Matemática por meio da utilização de jo-
gos e atividades diferenciadas com foco nos problemas propostos pela 
OBMEP, de forma a qualificar os alunos para aprovação na 2ª fase da 
competição, com vistas a torná-los possíveis medalhistas. 

Como caminho metodológico, definido sob a coordenação e super-
visão das docentes responsáveis, foi realizada uma pesquisa de campo 
com os alunos do 7º ano A da instituição, por meio da aplicação de 
um questionário elaborado com perguntas sobre o grau de interesse dos 
alunos em relação ao ensino da Matemática na escola. 

Os dados da pesquisa revelaram que o principal motivo que leva a 
maioria dos alunos a não gostar da disciplina é a dificuldade que apre-
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sentam para compreender o conteúdo que é ensinado, com destaque 
para as frações e porcentagens. Para estes alunos, conforme o levanta-
mento, ouvir as explicações do professor e conseguir resolver os exercí-
cios da matéria é motivo de grande satisfação, porém, este objetivo, até 
então, não havia sido alcançado. 

Mediante a análise dos resultados da pesquisa foram propostas ativi-
dades para suprir as dificuldades apresentadas pelos alunos, entre elas, 
uma revisão básica de Aritmética com o auxílio de jogos matemáticos 
online, os quais trabalharam tanto a Aritmética quanto o raciocínio ló-
gico, e também foi enfatizada a metodologia de resolução de problemas 
a partir dos problemas da OBMEP de anos anteriores. 

Todo o processo foi realizado com o apoio dos bolsistas do Projeto PI-
BID, que tiraram as dúvidas e direcionaram os alunos à reflexão sobre os 
problemas e, ao corrigi-los, os licenciandos forneceram feedback aos alunos 
em relação aos erros, bem como aproveitaram a oportunidade para inves-
tigar as principais dificuldades deste grupo de alunos, com vistas a propor 
outras atividades bem dimensionadas e apropriadas para suprir as dificul-
dades, preparando os referidos alunos para a participação na OBMEP. 

De uma forma geral, observamos que o Projeto Lauromática apre-
sentou resultados muito satisfatórios e, em seu decorrer, grande parte 
das dificuldades dos alunos foi suprida, visto que o progresso se refletiu 
na média escolar das turmas do 7º ano, e também foi observado que, 
nas aulas regulares de Matemática, igualmente houve uma evolução do 
saber matemático destes alunos.

2 A EXPERIÊNCIA DOS LICENCIANDOS DO SUBPROJETO 
MATEMÁTICA PIBID COM A METODOLOGIA DE APOIO 
PEDAGÓGICO 

Com base nas avaliações realizadas pelos alunos é possível observar 
como se deu a construção do conhecimento, se atingiram ou não o de-
senvolvimento cognitivo e, caso os objetivos não tenham sido atingidos, 
faz-se necessário o apoio pedagógico. O Sistema de Avaliação da Educa-
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ção Básica (SAEB), entre outras avalições externas, também indica a im-
portância do apoio pedagógico. Conforme aponta a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional LDBEN-9.394, de 20 de dezembro de 1996:

LEI n. 9.394/1996 – ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL.
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
V  – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 
escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verifi-
cação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência para-
lelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a 
serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimen-
tos (BRASIL, 1996). 

Dessa forma, o subprojeto Matemática do PIBID estabeleceu um 
plano de trabalho, visando ampliar as oportunidades de aprendizagens 
articuladas em formas e metodologias diferenciadas, desenvolvendo os 
conceitos com um número reduzido de alunos, a fim de atender cada 
um na sua necessidade específica, por meio de um reforço.

2.1 Os objetivos do apoio pedagógico realizado pelos 
alunos licenciandos do PIBID – subprojeto Matemática 

A aula de apoio pedagógico poderá ocorrer em horário diferente ao 
da aula regular do aluno, e deve ser ministrada pelo bolsista pibidiano 
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com a orientação do(a) seu(sua) respectivo(a) bolsista supervisor(a) na 
escola, bem como deverá propiciar ao educando os avanços na apren-
dizagem, por meio da retomada de conhecimentos, do levantamento 
de dúvidas, da aplicação do conhecimento em situações-problema, da 
socialização das respostas, da correção e da devolutiva dos resultados.

Caberá também ao aluno bolsista licenciando, juntamente com o(a) 
seu(sua) supervisor(a) do PIBID, na respectiva unidade escolar, fazer um 
mapeamento do acompanhamento das aprendizagens de cada aluno, or-
ganizar o agrupamento de educandos a partir do diagnóstico realizado, 
elaborar aulas para o atendimento às turmas de recuperação, de forma 
paralela e atendendo às necessidades de aprendizagem dos educandos, 
desenvolver atividades adequadas às necessidades de aprendizagem dos 
educandos, propiciando-lhes a superação das dificuldades constatadas e, 
enfim, avaliar continuamente o desempenho dos educandos.

2.2 Relatos de experiências dos licenciandos com o apoio 
pedagógico em escolas do município de São Bernardo do 
Campo (SP)

2.2.1 Relato de experiência da aplicação do apoio pedagógico na 
Escola Estadual Eng. Francisco Prestes Maia 

O grupo 1 de licenciandos bolsistas do subprojeto de Matemática 
PIBID da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), em 
parceria com a Escola Estadual Eng. Francisco Prestes Maia, realizou a 
intervenção em sala de aula, por meio da metodologia do apoio pedagó-
gico, também denominado correntemente como “reforço escolar”, com 
o objetivo de dirimir as dificuldades de aprendizagem por parte dos alu-
nos, da referida instituição de ensino, concentradas principalmente nas 
operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão), bem como 
relativas a problemas de interpretação de textos. 

A partir de planejamento prévio, as aulas de apoio pedagógico prepa-
radas pelos licenciandos foram ministradas no 1° semestre de 2017, com 
frequência de duas vezes por semana, ocasião em que foram aplicados os 
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exercícios matemáticos propostos por Márcia Brunini de Carvalho, profes-
sora-supervisora da escola, bem como exercícios extraídos da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e das provas do 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SA-
RESP), com base nas principais dificuldades manifestadas pelos alunos.

As aulas de apoio pedagógico apresentaram bons resultados. A fre-
quência dos alunos sempre foi positiva durante o período, e grande par-
te dos alunos manifestou melhora no aprendizado. Porém, foi observa-
do pelos licenciandos e acompanhado pelas docentes responsáveis pela 
coordenação que, durante o percurso, evidenciou-se a falta de interesse 
por parte de alguns alunos, que não demonstravam avanço, mesmo com 
o acompanhamento dos bolsistas e do corpo docente da escola. 

Frente ao problema, em reunião com a professora-supervisora, foi 
relatado que, no segundo semestre, os trabalhos serão focados em aten-
der estes alunos, de forma a dirimir o seu deficit de aprendizagem.

2.2.2 Relato de experiência da aplicação do apoio pedagógico na 
Escola Estadual 20 de Agosto

O grupo 2 de licenciandos bolsistas do subprojeto de Matemática 
PIBID da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), em 
parceria com a Escola Estadual 20 de Agosto, também realizou a aplica-
ção da metodologia do apoio pedagógico, com o propósito de sanar as 
dificuldades de raciocínio dos alunos da referida instituição de ensino, 
para que os educandos pudessem adquirir as competências necessárias 
e almejadas neste percurso escolar.

As aulas de apoio pedagógico foram realizadas, em quatro encon-
tros, com frequência semanal, na sala de estudos. Durante este período, 
os alunos foram desafiados com problemas matemáticos e incentivados 
em seu processo de aprendizagem da matéria, por meio de atividades 
culturais e jogos. 

No primeiro encontro com os alunos foi realizado o mapeamento 
das principais dificuldades em relação aos conteúdos da matéria, me-
diante um processo de autoavaliação de cada aluno. 
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O relato dos alunos expressou como maior dificuldade de apren-
dizagem e raciocínio matemático os exercícios com centenas/dezenas/
unidades numéricas, bem como com as operações básicas como multi-
plicação e divisão, raiz e expressões numéricas. 

As aulas de apoio pedagógico focaram nas referidas dificuldades e, 
portanto, foram desenvolvidas diversas atividades pelos licenciandos 
como a criação de problemas matemáticos, leitura de livros com conte-
údos matemáticos próprios para a faixa etária dos alunos, na tentativa 
de ensiná-los, de forma que conseguissem relacionar as atividades com 
suas práticas do dia a dia. As atividades e exercícios de tabuada, quatro 
operações e problemas foram enfatizados para aprendizagem e jogos 
matemáticos foram aplicados para desenvolver o interesse dos alunos.

Constatou-se que os alunos participantes das aulas de apoio peda-
gógico de Matemática apresentaram uma melhora significativa no seu 
rendimento escolar, uma condição aferida com a comparação das notas 
nas provas aplicadas.

3 A EXPERIÊNCIA DOS LICENCIANDOS DO SUBPROJETO 
MATEMÁTICA PIBID COM OS JOGOS E AS METODOLOGIAS 
DIFERENCIADAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA

A aplicação de jogos e materiais concretos na construção dos con-
ceitos, da representação da comunicação e linguagem matemática é im-
portante para o desenvolvimento de uma criança, pois, de modo geral, 
quando estes recursos são bem utilizados, podem levar o aluno a desen-
volver o raciocínio, a capacidade de dedução e um melhor entendimen-
to de novos conceitos e conteúdos. 

Nesse sentido, cabe ao professor saber aproveitar esses recursos em 
suas aulas, verificando o momento conveniente para a sua utilização, 
com o objetivo de conseguir a abstração dos conhecimentos experimen-
tados. Esta ideia é defendida por Piaget (1978) que afirma que:
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A representação nasce da união de “significantes” que permitem evo-
car os objetos ausentes com um jogo de significação que os une aos 
elementos presentes. Quem diz representação, diz consequentemente 
reunião de um “significante” que permite a evocação de um “significa-
do” fornecido pelo pensamento (PIAGET, 1978, p. 102, grifo do autor).

Em outras palavras, a representação começa quando há diferencia-
ção e coordenação simultânea entre os “significantes” (palavras, ima-
gens, símbolos, etc.), e “significados” (objetos ou acontecimentos au-
sentes) ou significações. Isto é, quando o indivíduo torna-se capaz de 
evocar o significante para se referir ao significado. A função simbólica 
implica na capacidade generalizada de fazer a distinção entre significan-
tes e significados. Seu desenvolvimento pode ser observado a partir da 
evolução de cinco padrões de comportamento da criança: a imitação, 
o jogo, o desenho, a imagem mental e a evocação verbal ou linguagem.

A imitação refere-se à reprodução de algum acontecimento externo 
que serviu de modelo para a criança. O jogo simbólico aparece mais 
ou menos ao mesmo tempo em que a linguagem, independente dela, 
desempenhando papel importante no pensamento da criança. Implica 
na utilização das coisas por uma atividade que tem em si mesma a fi-
nalidade de simular o que acontece no real. Quando, por exemplo, uma 
criança pega um pedaço de pano e mesmo acordada faz de conta que o 
pano é seu travesseiro e representa que está dormindo, é uma evocação 
à ação de dormir. A criança está atribuindo significado aos significantes 
e isso é jogo simbólico.

3.1 A metodologia de jogos e materiais concretos

A Matemática estudada através dos jogos ou materiais concretos si-
mula a realidade, servindo de motivação para o indivíduo pensar e re-
presentar o pensamento e passar para a linguagem simbólica.

A linguagem é o veículo da simbolização por excelência, sem ela o 
pensamento jamais poderia tornar-se realmente socializado e transfor-
mar-se em simbólico, tampouco em lógica. Por exemplo, pode surgir da 
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representação de um jogo, ou de um material concreto, algo de forma 
tão significativa para o aluno, que ele não terá dificuldades para desen-
volver fórmulas ou expressões algébricas.  Quanto aos jogos Kamii e 
Clark (1991) afirmam: 

Jogos em grupo fornecem caminhos para um jogo estruturado no 
qual eles são intrinsecamente motivados a pensar (...) jogos incen-
tivam interação social, competição e desenvolvem a autonomia. A 
possibilidade de fazer regras, tomar decisões juntos é essencial para 
o desenvolvimento da autonomia (...). A interação social implícita 
nos jogos de matemática fornece alternativa para o professor como 
recurso do encontro de respostas certas. Quando as crianças discu-
tem quais respostas estão certas, elas se tornam fontes da verdade 
e as crianças desenvolvem confiança em suas próprias habilidades 
para descobrir as coisas (KAMII E CLARK, 1991, p. 172). (

Quanto aos materiais concretos Silva e Martins (2000) afirmam:

Os materiais manipuláveis são fundamentais se pensarmos em aju-
dar a criança na passagem do concreto para o abstracto, na medida 
em que eles apelam a vários sentidos e são usados pelas crianças 
como uma espécie de suporte físico numa situação de aprendiza-
gem. Assim sendo, parece relevante equipar as aulas de Matemática 
com todo um conjunto de materiais manipuláveis (cubos, geopla-
nos, tangrans, réguas, papel ponteado, ábaco, e tantos outros) feitos 
pelo professor, pelo aluno ou produzidos comercialmente, em ade-
quação com os problemas a resolver, as ideias a explorar ou estru-
turados de acordo com determinado conceito matemático (SILVA 
E MARTINS, 2000, p. 4). 

Há jogos de matemática que integram na sua essência uma concep-
ção teórica profunda e uma concepção prática atuante e concreta. Seus 
objetivos são: estimulação das relações cognitivas, afetivas, verbais, psi-
comotoras e sociais.
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A socialização do conhecimento provoca uma reação crítica, ativa, 
criativa dos alunos. Podemos conseguir através dos jogos e materiais 
concretos o prazer de interiorizar o conhecimento. É possível construir 
argumentação como diferenciar, seriar, ampliar, dividir, subdividir, clas-
sificar, combinar e sintetizar.

A participação ativa dos alunos em atividades de jogos e experimen-
tos ajuda a despertar a curiosidade sobre o assunto, fazendo com que 
busquem soluções mais criativas. A criatividade é uma forma de pen-
samento muito significativa e os jogos e materiais concretos são instru-
mentos que levam o aluno a desenvolver a criatividade, que passa a ser 
algo intencional, na medida em que quebra as estruturas rígidas do pen-
samento formal. Assim, o aluno, construindo conceitos por meio dos jo-
gos e materiais concretos, passa a compreender melhor seus significados.

3.2 Relatos de experiências dos licenciandos com os jogos 
e as formas diferenciadas de ensino da Matemática em 
escolas do município de São Bernardo do Campo (SP)

3.2.1 Relato da organização de um campeonato de xadrez na Escola 
Estadual 20 de Agosto 

O grupo 3 de licenciandos bolsistas do subprojeto de Matemática 
PIBID, da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), em 
parceria com a Escola Estadual 20 de Agosto, realizou um projeto de 
apoio ao ensino da Matemática por meio da organização de um cam-
peonato de xadrez para alunos do Ensino Fundamental II, com o obje-
tivo de desenvolver habilidades cognitivas nos alunos, visto que o jogo 
fortalece aspectos importantes, tais como: concentração, paciência, per-
severança, pensamento criativo, lógico e solução de problemas, que se 
mostram fundamentais para a aprendizagem da Matemática.

Um pouco diferente de como ocorre nos campeonatos comuns de 
xadrez, os licenciandos desenvolveram um campeonato que durou dois 
meses, contando com a participação de 32 alunos em torneio de fase de 
grupo e, depois, 16 alunos que passaram para a disputa por classificação. 
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Quando os professores da instituição perceberam que a escola con-
tava com bons jogadores de xadrez, por conta do campeonato realizado 
como apoio pedagógico, inscreveram os cinco melhores alunos-jogado-
res para o campeonato interescolar. 

Porém, mesmo que os alunos não tenham sido classificados entre 
os primeiros lugares, premiados com medalhas e mesmo não haven-
do vitória, os educandos, os educadores, bem como todos aqueles que 
contribuíram para o desenvolvimento do campeonato, sentiram grande 
satisfação pela oportunidade de participação e houve o mérito de ser a 
única escola pública a participar desse campeonato.

Com a experiência desenvolvida pelos licenciandos do grupo 3 per-
cebemos o valor do jogo de xadrez para a educação como uma estra-
tégia diferenciada, porém válida e eficiente no sentido de qualificar o 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática e desenvolvimento do 
raciocínio lógico dos alunos. 

3.2.2 Relato da aplicação das “Barras de Cuisenaire” na Escola 
Estadual Profa. Cynira Pires dos Santos

O grupo 4 de licenciandos bolsistas do subprojeto de Matemática 
PIBID, da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), em 
parceria com a Escola Estadual Profa. Cynira Pires dos Santos, realizou 
um projeto com base nos conceitos das “Barras de Cuisenaire”, material 
criado pelo professor belga Georges Cuisenaire Hottelet. 

O objetivo principal do projeto consistiu em fornecer o apoio peda-
gógico para os alunos do 7º ano da referida instituição, com ênfase nos 
conceitos de mínimo múltiplo comum (MMC), dobro, adição, subtra-
ção, simplificação de frações, decomposição de números, relações de 
grandeza, noção de par ou ímpar, além de estimular o desenvolvimento 
da criatividade dos educandos, de modo a auxiliar o ensino e a aprendi-
zagem dos conceitos básicos da Matemática.

Para testar a eficiência das “Barras de Cuisenaire”, os licencian-
dos realizaram um estudo de caso com 82 alunos de 7º ano da escola, 
previamente planejado e esboçado em um plano de aula, onde foram 
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apresentados os objetivos a serem alcançados, a metodologia a ser uti-
lizada no decorrer da atividade, entre outros aspectos, sob a orienta-
ção das coordenadoras responsáveis, e foram realizadas as seguintes 
atividades

1. Aplicaram uma atividade com seis questões do conteúdo de 
MMC e uma questão dissertativa, que solicitava ao aluno expor 
o conceito de MMC. A questão dissertativa foi respondida com 
base no que os alunos aprenderam em aulas expositivas, quando 
cursavam o 6º ano.

2. Após o término da atividade de todos os alunos, construíram o 
conceito de mínimo múltiplo comum, utilizando o material de 
Cuisenaire. 

Para avaliação da aprendizagem do conteúdo de forma adequada, 
por meio do material de Cuisenaire, os licenciandos aplicaram uma se-
gunda atividade constituída por seis questões similares à primeira ativi-
dade, oferecendo aos alunos o mesmo tempo aplicado à primeira ativi-
dade para resposta. 

Logo em seguida, foi feita uma análise da quantidade de acertos e 
erros dos alunos nas duas atividades, levando em conta o raciocínio do 
aluno para resolver cada questão. Notou-se que, na primeira atividade, 
muitos alunos apresentaram dificuldade em responder as questões e que 
aqueles que responderam as questões desenvolveram a atividade de for-
ma mecânica, sem compreender o que realmente estavam fazendo.

Em contrapartida, na segunda atividade, observou-se que os alunos 
tiveram mais interesse em responder e que a compreensão do conteúdo 
se situou além da resolução mecânica do exercício, o que denota o de-
senvolvimento de capacidade lógica e de raciocínio matemático.

Como forma de aferir o impacto da estratégica de ensino por meio 
das “Barras de Cuisenaire”, ao final da segunda atividade aplicada, os 
alunos foram questionados pelos licenciandos sobre qual das atividades 
tinham gostado mais, e aproximadamente 95% dos alunos responderam 
que gostaram mais da segunda atividade. 
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A análise dos resultados permitiu constatar uma significativa melho-
ra no desempenho dos alunos na segunda atividade, e que a utilização/
aplicação do material concreto em sala de aula, neste caso em específico, 
das “Barras de Cuisenaire”, quando bem planejado, estimula o interesse 
do aluno pelas atividades e pelo conteúdo ensinado, possibilitando uma 
melhora significativa nos níveis de aprendizagem. 

Devemos ressaltar que a instituição se encontra na fase de monta-
gem e estruturação de um Laboratório de Matemática, uma iniciativa 
digna de louvor, que deve beneficiar os seus alunos e docentes.

3.2.3 Relato da aplicação do jogo “Super Sólidos” na Escola Estadual 
Profa. Maria Auxiliadora Marques

O grupo 5 de licenciandos bolsistas do subprojeto de Matemática 
PIBID, da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), em 
parceria com a Escola Estadual Profa. Maria Auxiliadora Marques, rea-
lizou um projeto com a aplicação dos jogos matemáticos, com o intuito 
de facilitar o aprendizado e a vivência em sala de aula, estimulando o 
raciocínio do aluno, a partir da resolução do problema proposto pelo 
jogo – a identificação dos elementos faces, arestas e vértices de um só-
lido geométrico com a aplicação do jogo matemático “Super Sólidos” 
inspirado no tradicional “Super Trunfo”, submetido à adaptação para a 
realidade matemática, transformando as cartas em figuras geométricas. 

As pesquisas realizadas na instituição, sob a supervisão do Professor 
Emerson Braga, e orientação fornecida pelas coordenadoras responsá-
veis, iniciaram-se com a observação dos alunos em sala de aula, para 
análise das suas principais dificuldades de aprendizagem da matéria, 
entre as quais se destacou a dificuldade de identificação das figuras ge-
ométricas e a notação de seus elementos e proporções. A partir desta 
análise foi definida a metodologia, a aplicação do jogo, o objetivo a ser 
alcançado e a regra do jogo, que consiste em que o aluno se familiarize 
com as figuras geométricas espaciais.

A aplicação do jogo “Super Sólidos” proporcionou melhoria na 
aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles que apresentam 
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maior dificuldade de entendimento e compreensão do ensino tradi-
cional da Matemática. Observou-se que os alunos demonstraram uma 
atitude mais assertiva diante da aprendizagem por meio do jogo, pois 
encaram este recurso como um desafio e, na ânsia de derrotar seu opo-
nente, acabam aprendendo mesmo sem perceber. Por isso, a aplicação 
dos jogos é de extrema importância, posto que agrega valor ao ensino-
-aprendizagem, além de desenvolver o raciocínio lógico dos educandos.

3.2.4 Relato da aplicação do jogo “Mancala” na Escola Estadual Eng. 
Francisco Prestes Maia

O grupo 6 de licenciandos bolsistas do subprojeto de Matemática 
PIBID, da Universidade Metodista de São Paulo (METODISTA), em 
parceria com a Escola Estadual Eng. Francisco Prestes Maia, realizou 
um projeto com a aplicação do jogo matemático “Mancala”, em uma sala 
de aula do 6º ano do Ensino Fundamental da referida escola. 

O jogo “Mancala” foi proposto com o objetivo de desenvolver nos 
alunos maior interesse pelas aulas de Matemática e pela organização, 
bem como para sanar algumas dificuldades relacionadas à elaboração 
de estratégias na resolução de problemas.  

Como forma de consecução dos trabalhos, em um primeiro momen-
to, os alunos foram separados em duplas e, após a explicação das regras 
do jogo, tiveram a oportunidade de experimentar suas estratégias, que 
nem sempre produziam o efeito desejado e, nestes momentos, os licen-
ciandos promoviam a discussão sobre as falhas da estratégia escolhida, 
ampliando a reflexão e a habilidade de raciocínio lógico dos educandos. 
E, num segundo momento, os alunos foram convidados a auxiliar o pro-
fessor da escola enquanto os licenciandos ensinavam o jogo aos outros 
alunos da sala. 

Como os alunos demonstraram grande interesse pelo jogo, foi pro-
posta a produção dos jogos pelos próprios educandos, utilizando mate-
riais recicláveis. Então, um grupo de alunos trouxe um protótipo em pa-
pelão, que foi escolhido como modelo. Os alunos demonstraram gran-
de empenho na fabricação do material, bem como preocupação com a 
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qualidade do trabalho, utilizando-se de instrumentos como régua, es-
quadro e compasso como meios de assegurar que seguiriam um padrão. 

As atividades foram desenvolvidas com relações pessoais entre os 
membros do grupo com respeito, espírito de equipe e cooperação, ou 
seja, alçou-se além do objetivo inicial de melhorar o processo de ensino-
-aprendizagem dos alunos, ao criar um ambiente agradável e propício 
ao aprendizado.

Com a aplicação do jogo “Mancala” em sala de aula, os licenciandos 
puderam observar a importância da manipulação de materiais, e como 
a construção de jogos pode proporcionar um aprendizado significativo, 
tornando as aulas mais atraentes. E quando os alunos se sentem parte 
do processo, criam mais autonomia e autoconfiança na formulação de 
estratégias para resolução de problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acompanhamento e coordenação das atividades dos licenciandos 
no subprojeto Matemática UMESP/PIBID permite afirmar que a apli-
cação das metodologias propostas foi bem aceita pelos alunos, surtindo 
resultados muito positivos, tanto sob o aspecto de eliminar as dificulda-
des de aprendizagem de grande parte dos educandos, quanto no sentido 
de desmistificar e romper o estigma do medo que os alunos manifestam 
em relação à Matemática, pois as atividades propostas apresentaram o 
conteúdo matemático de uma forma criativa, estimulante e lúdica, que 
possibilitaram a aquisição do conhecimento de forma reflexiva e não 
mais mecanicamente, como observado por alguns licenciandos. 

Também sob a ótica da aprendizagem dos licenciandos, a experiên-
cia apresentou-se de grande valor, ao aproximar e unir a teoria e a práti-
ca de uma forma harmônica e possibilitar ao futuro Professor vivenciar 
o seu exercício profissional antecipadamente no ambiente escolar real, 
com alunos reais e problemas reais que demandam solução.

De modo geral, podemos afirmar que foi uma experiência altamente 
positiva para todos os atores envolvidos no processo de ensino-apren-
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dizagem, em função dos resultados assinalados e que foram obtidos, in-
clusive para estas Coordenadoras, que se mantêm abertas à aquisição 
de novas vivências e aprendizagens, posto que o conhecimento não é 
estático, e a formação deve ser contínua em todas as etapas da nossa 
vida docente.
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O BRINCAR NA CONCEPÇÃO DA 
NEUROCIÊNCIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA O PIBID 

Giselda Geronymo Sanches Bretherick1

Josilda dos Santos Nascimento Mesquita2

(...) o brincar não se limitaria apenas a exercitar habilidades motoras, 
emocionais, sociais ou cognitivas, como é de costume alegar em educação. Teria 
uma função ainda mais nobre: seria parte do próprio desenvolvimento humano 

(Costa 2013, p. 4).

A criança é, por excelência, naturalmente curiosa, procurando des-
cobrir a cada momento os “porquês” das coisas que a cercam. Ser crian-
ça é adentrar num mundo cheio de mistérios, descobertas e encanta-
mentos que vão desde a observação de uma borboleta em pleno voo às 
mais complexas explicações de como são feitas as coisas. 

Neste mundo de curiosidades a brincadeira se torna sinônimo da 
mais pura expressão do universo infantil, desde os tempos mais remotos 
da humanidade até os dias de hoje. Assim, o ato de brincar se mistura 
com a própria identidade da concepção de infância.

1 Mestre em Educação – Formação de Professores. Pedagoga, Graduada em Comuni-
cações, Coordenadora de Área do Subprojeto de Pedagogia Presencial desde 2013, 
professora do curso de Pedagogia – EAD desde 2007. Contato: bretherickgiselda@
gmail.com

2 Mestre em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática. Pedagoga. Gra-
duanda em Psicologia. Professora da Educação Básica, Professora Supervisora do 
Subprojeto de Pedagogia Presencial. Contato: josildasnmesquita@hotmail.com
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Brincar é um direito da criança, protegido legalmente e recomen-
dado pela ONU. Aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 
1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e reforçado pela 
Convenção dos Direitos da Criança de 1989, trazendo a ressalva de que 
“toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e 
às autoridades públicas garantirem a ela o exercício pleno desse direito.” 
Esse direito necessita ser defendido por todas as esferas da sociedade: 
família, comunidade escolar e setores públicos. 

Uma amostra da efetivação de ações públicas nas instituições educa-
cionais visando garantir esse direito ao brincar é efetivada a partir da im-
plantação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência da 
CAPES/MEC – PIBID (BRASIL, 2010) nas Escolas Municipais de Educa-
ção Infantil. A parceria do PIBID entre o Curso de Pedagogia da Universi-
dade Metodista de São Paulo (UMESP) e a Prefeitura de São Bernardo do 
Campo, tem como meta a aproximação da ação docente dos futuros pro-
fessores das licenciaturas com o espaço da sala de aula das escolas públicas. 

O subprojeto do PIBID, vigente nas Escolas de Educação Infantil, “Brin-
cadeiras de agora, brincadeiras de outrora: as crianças e a produção das cul-
turas infantis” oportuniza aos estudantes de Pedagogia uma vivência com as 
crianças das escolas públicas de educação infantil, participantes do projeto, e 
um envolvimento com o cotidiano escolar, na convivência com a professora 
supervisora do projeto, elaborando e articulando brincadeiras, atividades e 
oficinas brincantes que estimulam e provocam o desenvolvimento cogniti-
vo, emocional, afetivo e social das crianças participantes deste projeto.

Para Oliveira (1994, p. 135) 

O brincar promove experiências sociais, as quais contribuem com o 
desenvolvimento cognitivo, seja indiretamente promovendo o cres-
cimento da habilidade de se colocar no lugar do outro, seja dire-
tamente fornecendo oportunidade das crianças perceberem como 
são os outros.
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Neste sentido as bolsistas do projeto ganham experiência prática, no 
contato com essas crianças, na faixa etária de 3 a 6 anos. Para as crianças 
o contato e a interação com este educador brincante, ou como elas mes-
mas denominam as “professoras que brincam”, é estimulante e agregador.

O CONCEITO DO BRINCAR 

Brincando junto, o educador infantil mostra como se brinca, não só porque 
assim demonstra as regras, mas também porque sugere modos de resolução 

de problemas e atitudes alternativas em relação aos momentos de tensão 
(FORTUNA, 2011, p. 10). 

Para Abramowicz e Wajskop (1995, p. 57-58), “A brincadeira é uma 
atividade social”, e dessa forma possui “regras de convivência e regras 
imaginárias”, as quais são negociadas e reformuladas pelos sujeitos das 
brincadeiras. Brincar é saborear, por meio da repetição, imaginação 
e interpretação, outros papéis, outras formas de compreender, viver e 
pensar o cotidiano já conhecido.

No brincar a criança busca elementos pertencentes à sua realidade, 
atribuindo-lhes novos significados, dessa forma “(...) toda brincadeira é 
uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 
realidade anteriormente vivenciada” (RCNEI, 1998, p. 27). 

Vygotsky (2002, p. 117) demonstra em suas pesquisas que

(...) o brinquedo fornece ampla estrutura básica para mudanças 
de necessidades e da consciência. A ação na esfera imaginativa, 
numa situação imaginária, a criação das intenções voluntárias e 
a formação dos planos da vida real e motivações volitivas – tudo 
aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no mais alto nível 
de desenvolvimento. 

A brincadeira deve ser compreendida como atividade que desenvol-
ve a criança nos aspectos psicológico, afetivo, social e emocional, incen-
tiva a interação entre os pares, e propicia a solução construtiva de con-
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flitos, contribuindo para a formação de um cidadão crítico e reflexivo. 
Além disso, 

(...) por meio do brincar – e em estreita interação com o ambiente 
e seus semelhantes – a rede neural se ampliaria, novos caminhos 
neurais se formariam e distintas áreas do cérebro se tornariam in-
terconectadas (COSTA, 2013, p. 4).

Para Kishimoto (2010, p. 1) o brincar possibilita o poder de tomar 
decisões, expressar sua individualidade e identidade, sentimentos e va-
lores. Afora o prazer de repetir ações agradáveis e partilhar, usar o cor-
po, os sentidos, os movimentos, criar e solucionar problemas. 

Ao brincar a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos 
objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo 
e expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas é no plano da 
imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significa-
dos. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da infância, 
que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expres-
sar, aprender e se desenvolver.

A VISÃO DA NEUROCIÊNCIA SOBRE O BRINCAR

O lúdico ainda é a melhor maneira de acessar o cérebro por várias vias sensórias, 
pois desde muito cedo nosso cérebro gosta de brincar. Isso vale para crianças, 

adolescentes ou adultos. Na brincadeira, o sistema límbico permite maiores 
impressões de prazer do que de desprazer (METRING, 2014 p. 49). 

As pesquisas e estudos na área da neurociência, vinculadas ao pro-
cesso de ensino e aprendizagem, são um avanço para o campo da educa-
ção. A neurociência estuda a compreensão do cérebro humano, seu fun-
cionamento e desenvolvimento, propiciando respostas confiáveis acerca 
dos processos de aprendizagem humana, além de ajudar na compre-
ensão de como os estímulos chegam ao cérebro, como as memórias se 
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consolidam, e de como temos acesso às informações registradas. Nesse 
sentido sugere novos caminhos para a educação, no respeito e entendi-
mento das competências individuais. 

A capacidade de aprender está relacionada à quantidade de cone-
xões existentes entre neurônios (células cerebrais), os quais possuem 
a capacidade de estabelecer conexões entre si ao receberem estímulos 
vindos do ambiente externo. Dessa forma no processo de aprendizagem 
ocorrem alterações físicas e químicas no cérebro, além da influência dos 
fatores ambientais. 

Pesquisas têm demonstrado que a estimulação ambiental é pri-
mordial para o desenvolvimento do sistema nervoso. A interação com 
o ambiente é importante porque é ela que confirmará ou induzirá a 
formação de conexões nervosas e, portanto, a aprendizagem ou o apa-
recimento de novos comportamentos que delas decorrem (COSENZA 
E GUERRA, 2011).

O estudo das neurociências abrange os neurônios e suas moléculas 
constituintes, os órgãos do sistema nervoso e suas funções específicas, 
e também as funções cognitivas e o comportamento que são resultantes 
da atividade dessas estruturas. (COSENZA E GUERRA, 2011). A exten-
são do sistema nervoso abrange a “existência de 100 bilhões de neurô-
nios, cada um deles podendo receber ate 10.000 sinapses1” (ANTUNHA 
et al., 2006, p. 53). Considerando que o sistema nervoso é essencial-
mente plástico nos primeiros anos de vida, a capacidade de desenvol-
vimento de novas sinapses é grande. Essa característica de plasticidade 
do sistema nervoso é a sua habilidade de fazer e desfazer ligações entre 
os neurônios em decorrência das constantes interações com o ambiente 
externo. Essa é a base da aprendizagem, a qual pode induzir à criação 
de novas sinapses e à simplificação do fluxo de informações no interior 
de um circuito nervoso, e, em caso contrário, a falta de estimulação ade-
quada pode ser prejudicial ao desenvolvimento do cérebro (COSEN-
ZA E GUERRA, 2011). A faixa etária da Educação Infantil é um dos 

1 Ponto de união entre duas células nervosas; a relação funcional de contato entre as 
terminações/extremidades das células nervosas.



101

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

períodos de formação de novas sinapses, e por isso é necessário que se 
estabeleça uma reflexão sobre as práticas que estimulam a formação de 
novas conexões sinápticas. 

Segundo estudos da neurociência, no momento em que a criança 
brinca há liberação de transmissores que melhoram o aprendizado sem 
ocasionar estresse. Nas brincadeiras o  cérebro desprende a dopami-
na, hormônio do prazer, além da noradrenalina, que influencia o hu-
mor, a ansiedade e a alimentação. Além disso são ativados diferentes 
sistemas que auxiliam a plasticidade cerebral e facilitam o aprendizado.

À medida que a criança se desenvolve e vivencia o seu entorno, os 
neurônios estabelecem milhões de conexões, pois “quanto mais estimu-
lante for o entorno, maior o número de sinapses que serão estabelecidas e, 
portanto, a aprendizagem ocorrerá mais facilmente e será mais significati-
va” (GÓMEZ E TERAN, 2014, p. 40), pois “o cérebro se forma na relação 
da criança com o ambiente, e isso ocorre principalmente até os 10 anos de 
idade e de maneira mais acentuada até os 3 anos de idade” (FORMIGA et 
al., 2002, p. 115). Nesse sentido, o brincar, além de proporcionar prazer à 
criança, propicia seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.

Desenvolvimento neuronal e comportamento lúdico mantêm for-
tes correlações, importantes a serem consideradas, desde a primei-
ra infância. Todo nosso comportamento, desde as mais simples às 
mais complexas funções, depende do sistema nervoso, e a palavra 
sistema é fundamental para a compreensão dos mecanismos pelos 
quais, sensação, percepção, memória, movimento e ação, lingua-
gem, pensamento, emoção resultam da fina, adequada e harmônica 
integração de toda a rede neuronal (ANTUNHA, 2006, p. 53).

A brincadeira e o brincar tem uma função essencial no desenvolvimen-
to infantil, oportuniza a criação, interação, divertimento e imaginação de 
diferentes situações, as quais estimulam o acréscimo de novos neurônios, 
por meio de novos arranjos e organizações do pensamento e sentimentos. 

Oliveira (2010, p. 24) analisa como isso sucede:
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Toda atividade lúdica comporta uma dinâmica biopsicossocial in-
timamente ligada a seu contexto espaço-temporal. Por meio do lú-
dico, as crianças e jovens não apenas se desenvolvem, mas também 
refletem a seu modo sobre a sociedade onde vivem e levantam seus 
questionamentos, exprimem suas opiniões sobre o que presenciam 
e, muitas vezes, chegam até a propor novas formas de lidar com 
situações mal resolvidas, brincando.

Dessa forma, o brincar contribui para a constituição e solidificação 
de circuitos neurais importantes, fazendo a interligação de áreas do cé-
rebro relacionadas a diferentes habilidades e competências, conforme 
observa Costa (2013, p.4).

(...) por meio do brincar – e em estreita interação com o ambiente 
e seus semelhantes – a rede neural se ampliaria, novos caminhos 
neurais se formariam e distintas áreas do cérebro se tornariam in-
terconectadas. A parte visível de todo esse processo seria o ganho 
em habilidades (motoras, emocionais, sociais e cognitivas) e os no-
vos comportamentos observados ao longo da infância. 

Antunha (2006, p. 65) também enfatiza a importância do lúdico na 
Educação Infantil como integrador da personalidade adulta.

(...) atividades do jardim de infância ou da pré-escola devem ser inter-
pretadas como “reptilianas”, fortalecedoras e propiciadoras da “pron-
tidão”, do estar alerta, vigilante e integrado neurossensorialmente e 
do ponto de vista neuropsicomotor para as “funções corticais supe-
riores” e para toda gama de atividades simbólicas que será exigida em 
sua futura vida acadêmica, na leitura, na escrita, no cálculo. 



103

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

Ter função executiva no cérebro é como ter um sistema de controle do tráfego aéreo 
em um aeroporto movimentado para gerenciar as chegadas e partidas de dezenas 

de aviões em várias pistas (CENTER ON THE DEVELOPING CHILD).

O mundo infantil é repleto de diversas experiências provenientes da 
sua relação com o meio e do amadurecimento de sua maturação bioló-
gica que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Todos os dias a 
criança tem que lidar com diversas situações que colocam em jogo todas 
as habilidades cognitivas.

Não há uma convergência entre os autores sobre as principais habi-
lidades das funções executivas, mas podemos descrevê-las como a capa-
cidade que temos de estruturar e coordenar ações que agem no plane-
jamento de nossos atos no dia a dia, desde sua elaboração, execução e 
conclusão das tarefas. 

As funções executivas possibilitam nossa interação com o mundo 
frente às mais diversas situações que encontramos. Por meio delas 
organizamos nosso pensamento, levando em conta as experiências e 
conhecimentos armazenados em nossa memória, assim como nos-
sas expectativas em relação ao futuro, sempre respeitando os valores 
e propósitos individuais (COSENZA E GUERRA, 2011, p. 87).

Para Costa (2016) as funções executivas são de suma importância 
para a criança, por envolverem habilidades específicas que a auxiliam 
na organização mental das diferentes atividades no dia a dia, como a 
elaboração do planejamento e execução das etapas de um objetivo de 
longo prazo, como é o caso das atividades escolares. Além da colabo-
ração na conclusão de tarefas e sua retomada mesmo quando houver 
interrupções e distrações, estão incluídos o controle de impulsos duran-
te a interação com o outro, a manutenção do foco para o cumprimento 
dos objetivos, a realização de planos para estruturar a tarefa e a correção 
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de possíveis erros que existam e o desenvolvimento da capacidade de 
realizar diferentes ações ao mesmo tempo.

Assim, quando a criança brinca está, na verdade, lidando com situações 
que exigem habilidades específicas para o desenvolvimento de suas funções 
executivas perante a brincadeira, estabelecendo objetivos, elaborando di-
versas estratégias de procedimento, interagindo com o colega, aprendendo 
a lidar com os conflitos e estabelecendo relações entre o brincar e o prazer. 

As funções executivas não nascem prontas. Elas são desenvolvidas 
e aprimoradas ao longo da vida a partir de nossas experiências em lidar 
com as mais variadas situações com o ambiente. De acordo com Costa 
(2016, p. 5) seu auge no desenvolvimento ocorre na primeira infância, 
período que corresponde do zero aos seis anos de idade e “é fortemente 
influenciado pela qualidade e quantidade de experiências que as crianças 
podem ter, inclusive relacionadas aos aspectos biológico e emocional”.

O espaço da sala de aula é rico em situações que proporcionam a aqui-
sição do processo de aprendizagem e auxiliam no desenvolvimento da 
memória, do raciocínio, da resolução de problemas, do planejamento e 
tomada de decisões, do controle inibitório e da afetividade. Porém, não 
podemos confundir o funcionamento das funções executivas, que têm 
suas bases biológicas, com aptidões ou mesmo com o sucesso escolar:

Na prática, essas habilidades dão suporte para o processo de apren-
dizagem (ou seja, o como) – focar, lembrar, planejar – que permite 
que as crianças dominem de forma efetiva e eficiente o conteúdo 
da aprendizagem (ou seja, o que) – leitura, escrita, cálculo (HAR-
VARD, 2017, p.5).

Dessa forma podemos afirmar que as funções executivas permitem 
que as crianças possam adquirir e ampliar seus conhecimentos como 
coparticipantes da experiência, promovendo a relação entre a aprendi-
zagem e a interação social. Nesse sentido, o PIBID, nas figuras das alu-
nas bolsistas, juntamente com a professora supervisora e a coordenado-
ra, contribui efetivamente para a aquisição dessas funções.
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Considerando o exposto, a escola deve ser um espaço pelo qual a 
criança possa desenvolver seu potencial e deve ser recheada de muitas 
experiências que as façam desenvolverem habilidades em usar seus co-
nhecimentos para lidar com os saberes escolares, projetando-os para a 
vida prática.

Cosenza e Guerra (2011) pontuam que infelizmente as atividades es-
colares estão voltadas para a memorização e a repetição de conteúdos es-
colares e que não estimulam ao desenvolvimento das funções cognitivas:

Crianças e adolescentes, na maioria das escolas, e mesmo no am-
biente familiar, não são expostos a estratégias que privilegiem o de-
senvolvimento de funções cognitivas. Por isso, torna-se necessário 
o ensino de estratégias que os municiem para uma real aprendiza-
gem. Fala-se muito na importância do “aprender a”, mas em todo o 
trajeto escolar até a universidade pouco se faz de forma efetiva para 
esse aprendizado (COSENZA E GUERRA, 2011 p. 94)

Ao brincar a criança também está aprendendo novos procedimen-
tos, amadurecendo e internalizando os já adquiridos e elaborando no-
vas estratégias que facilitam a aprendizagem. Numa simples brincadeira 
é possível identificarmos diversas habilidades na qual a criança entra em 
contato com “o que” e “o como”. Ela aprende que precisa se utilizar de 
seu potencial cognitivo para compreender os procedimentos da brinca-
deira bem como saber lidar com os conflitos provenientes da interação 
com as demais crianças.

O PIBID E A OPORTUNIDADE DE APRENDER COM A 
PRÁTICA 

Os educadores precisam compreender o valor de brincar e colocá-lo em prática 
com as crianças, oferecendo-lhes ambientes ricos que promovam todos os tipos de 

brincadeiras – espontâneas, estruturadas, imaginativas e criativas – e que lhes 
permitam realizar seu potencial de desenvolvimento, de educação e bem-estar 

(BROCK, 2011, p. 06).
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O PIBID como política de valorização do magistério promove a in-
serção de discentes no contexto da escola pública para que vivenciem e 
elaborem atividades sob orientação de um professor da escola pública, e, 
dessa forma, conheçam na prática aspectos do desenvolvimento infan-
til, tendo como fio condutor as brincadeiras propostas e a convivência 
com este processo, podendo, assim, perceber os desafios que serão en-
contrados. Como bem coloca Freire (1996, p. 43‐44) “(...) na formação 
permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática.” 

Nessa perspectiva, o educador deve ser cuidadoso e estar atento às 
vivências intrínsecas ao brincar das crianças, pois o trabalho direto com 
crianças pequenas pressupõe uma competência diversificada. O edu-
cador infantil lida com conteúdos de naturezas diversas que envolvem 
desde cuidados básicos essenciais a conhecimentos específicos (RCNEI, 
1998, p. 41). A ele compete estimular e elaborar brincadeiras, promover 
e coordenar a disposição dos espaços brincantes, configurar a acomoda-
ção dos brinquedos, materiais e jogos para a realização das atividades. 
“Os adultos que trabalham e brincam com as crianças têm, portanto, 
um papel importante na tomada de decisões sobre a didática apropriada 
e os ambientes para brincar” (BROCK, 2011, p. 06).

O desempenho e a intervenção adequados na educação infantil de-
mandam do educador a apropriação de conhecimentos e conceitos so-
bre a infância e seus processos de desenvolvimento, bem como as habi-
lidades para reconhecer e respeitar os mesmos. Para Fortuna (2011, p. 
10), a atuação 

(...) do educador infantil não deve restringir-se à observação e à 
oferta de brinquedos, (...) e sim estimular a atividade mental, so-
cial e psicomotora dos alunos, com questionamentos e sugestões 
de encaminhamentos. Identifica situações, potencialmente lúdicas, 
fomentando-as de modo a fazer a criança avançar do ponto em que 
está na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento.
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Sobre as competências necessárias ao educador infantil, Perrenoud 
(2003, p.20) adverte que 

Se vários dirigentes políticos, eleitores e funcionários podem, mui-
tas vezes de boa-fé, pensar que bom senso é suficiente para educar 
as crianças pequenas, é porque não entenderam o que ocorre nos 
primeiros anos de vida, nem compreenderam o tamanho da espe-
cialização que os educadores devem mostrar.

Entendemos que a experiência conduz à aprendizagem, e dessa for-
ma as experiências vivenciadas pelas bolsistas do PIBID propiciam a 
construção de saberes indispensáveis à prática docente. No entender de 
Bahia (2016, 47) 

podemos afirmar que o desenvolvimento do PIBID vem colaboran-
do para o enfrentamento das fragilidades em relação ao novo perfil 
dos futuros docentes (...) e, a possibilidade da aproximação com a 
realidade da escola pública desde o início da licenciatura, com o 
acompanhamento efetivo de um professor mais experiente, amplia, 
fortalece, amadurece o olhar deste futuro professor para as questões 
e dilemas do cotidiano escolar, especialmente pela aproximação e 
vivência entre teoria e prática, que lhes permite investigar, criar, 
relacionar, planejar etc.

Além disso, afirma que “o cotidiano escolar é um campo profícuo de 
vivências, de construção de saberes e fazeres, de troca de experiências e 
de relações interpessoais” (BAHIA, 2016, p. 48). Então não se pode ne-
gar o quanto o projeto PIBID traz ganhos à educação brasileira e a todos 
os envolvidos neste processo. Estudantes bolsistas ganham experiência e 
aprendem a ter outro olhar sobre o ensino das escolas públicas, os super-
visores e coordenadores adquirem conhecimento, os professores partici-
pantes do projeto ganham com a parceria, pois os bolsistas trazem concei-
tos e estratégias pedagógicas que só vem a somar com a docência, e, por 
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fim, ganham também os alunos por terem a oportunidade de vivenciar 
aulas mais criativas e desafiadoras que unem o ensino à aprendizagem.

O BRINCAR COMO CONHECIMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DAS CRIANÇAS NA 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO COM O PIBID 

(...) não basta dar às crianças o direito de brincar. Não basta apenas ampliar o 
seu tempo no pátio ou aumentar os estoques de brinquedos na sala. É preciso 

despertar e manter seu desejo pelo brincar. O que implica numa nova postura de 
pais e professores diante da brincadeira e do espaço em que ela acontece (HORN 

et al., 2012, p. 145).

O desempenho do educador infantil tende a se mostrar mais efi-
ciente com o conhecimento sobre o funcionamento cerebral. Entender, 
mesmo que minimamente, as funções do cérebro e os mecanismos de 
atenção, linguagem e memória, além das relações entre cognição, emo-
ção, afetividade, motivação e dificuldades de aprendizagem contribui 
para que intervenções mais pontuais sejam realizadas e conflitos sejam 
minimizados no cotidiano escolar. “Para compreendermos o funcio-
namento do cérebro em relação à aprendizagem (...) é importante que 
tenhamos um conhecimento básico de como a informação circula por 
ele” (CONSENZA E GUERRA, 2011, p. 17).

Conforme coloca Tabaquim (2008, p. 9), “o cérebro é o órgão pri-
vilegiado da aprendizagem. Conhecer sua estrutura e funcionamento 
é fundamental na compreensão das relações dinâmicas e complexas 
da aprendizagem”. Para Vygotsky (2009, p.14), “o cérebro não é ape-
nas o órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas 
também o que combina e reelabora, de forma criadora, elementos da 
experiência anterior, erigindo novas situações e novo comportamen-
to”. Assim, muito do que se aprende é reelaborado e agregado a no-
vas experiências partindo dos pontos comuns que foram estruturados 
pelo cérebro.

Ansari (2011, p.18) afirma que “sem o cérebro, não há aprendiza-
gem nem educação. A educação altera o cérebro, e o próprio cérebro 
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é estruturado para ser capaz de processar as informações e assim ser 
educado”. Perguntar se as neurociências podem ajudar os professores a 
entender melhor a maneira como os alunos aprendem é o mesmo que 
“perguntar a um cirurgião cardíaco como o estudo do coração pode 
mudar suas práticas”. 

Relacionar a Neurociência com a Educação é ampliar o conheci-
mento dos docentes em compreender como o cérebro funciona e como 
é capaz de processar novas informações.

Os estudos apontam que, enquanto a Neurociência constitui-se 
como a ciência do cérebro, a Educação configura-se como a ciência 
do ensino e aprendizagem. Apresentam relação de proximidade na 
medida em que o cérebro tem significado no processo de aprendi-
zagem do indivíduo (RUSSO, 2015 p. 19).

De fato não há como separar cognição de aprendizagem; ambas es-
tão entrelaçadas. O casamento entre o estudo do cérebro e a Educação 
fortalece o conceito de que para aprender é necessário haver estruturas 
mentais que favorecem a aquisição de conceitos. 

Neste campo entre Neurociência e Educação está a ação docente. 
O professor adentra a sala de aula, carregado de saberes que vão dar 
significados a sua ação pedagógica, pondo-os em prática ao elaborar e 
executar suas aulas. 

O saber docente se constitui, de acordo com Tardif (2002) por fato-
res que são resultantes da formação e dos saberes que vão permeando 
a vida profissional do professor, partindo de quatro tipos: os saberes da 
formação profissional, que são constituídos desde a formação inicial até 
a formação continuada do professor; os saberes disciplinares provenien-
tes das mais variadas áreas de conhecimento e transmitidos por meio 
dos meios acadêmicos e instituições educacionais; os saberes curricula-
res originados da maneira como o conhecimento é transmitido aos alu-
nos por meio das instituições curriculares; e os saberes das experiências, 
relacionados à forma como o professor põe em prática seu saber docente. 

Esses saberes caminham com os professores ao longo de toda sua 
trajetória no exercício de sua profissão, fazendo parte de sua identidade 
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profissional, como marcas enraizadas na memória e pelas várias situa-
ções evidenciadas em sua prática docente. 

Nesse aspecto, há a necessidade de renovação no currículo, in-
cluindo a contribuição da Neurociência aos bancos escolares. Assim, 
a prática pedagógica do professor passa a desempenhar papel funda-
mental nesse processo, não mais como detentor do saber, como era 
visto no ensino tradicional, mas o de colaborador no processo de 
ensino e aprendizagem.

Tendo esses dados em mãos é possível preparar um plano de aula 
que possa atingir todos os alunos, inclusive os que apresentam dificul-
dades de aprendizagem, compreendendo como as informações são pro-
cessadas no cérebro do aluno durante o processo de aprendizagem.

Os estudantes bolsistas do PIBID têm a oportunidade de vivenciar, 
na prática, todos esses processos, isto é, não apenas o de conhecer a roti-
na das escolas através do projeto político-pedagógico, do planejamento 
das aulas e da prática docente, como também o de poder compartilhar 
os saberes das crianças, a maneira como pensam, como interagem com 
o grupo de colegas e como a afetividade é construída em sala de aula.

Ao desenvolver o subprojeto do PIBID “Brincadeiras de agora, brin-
cadeiras de outrora: as crianças e a produção das culturas infantis” os 
estudantes bolsistas estão interligando o resgate das brincadeiras tradi-
cionais, da valorização da história de vida com a cultura popular brasi-
leira. E, dessa forma, de acordo com o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação infantil:

A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a 
superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar 
contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de 
adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações 
atribuídas aos brincar transformam-no em um espaço singular de 
constituição infantil (BRASIL, 1998, p.27).

O brincar, principalmente na primeira infância, promove o desen-
volvimento da criança em todos os aspectos: emocional, físico, social, 
cognitivo e cultural. Muitos bolsistas revelam que durante a elaboração 
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de uma brincadeira, junto aos alunos, é possível conhecer como o cére-
bro da criança aprende e como interage com o ambiente: solucionando 
conflitos, desenvolvendo a autoestima, interagindo com o outro e coo-
perando. Uma simples brincadeira, como por exemplo, a amarelinha, 
desencadeia processos cognitivos referentes a equilibro, coordenação 
visomotora, coordenação espacial, antecipação, estratégia de jogadas, 
quantificação e contagem. Este é um aspecto valioso neste projeto, o 
de aprender na prática e com a prática as aprendizagens construídas e 
partilhadas com todos, as quais serão valiosas para o caminho docente 
das alunas bolsistas, futuras professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

(...) como numa orquestra afinadíssima, onde a melodia sai perfeita, 
estar de posse desses importantes conhecimentos e descobertas será 
como reger esta orquestra, onde o maestro saberá o quão precisamen-
te estão afinados seus instrumentos e como poderá tirar deles melo-
dias harmoniosas e suaves! (MIETTO).

As crianças da Educação Infantil estão na idade em que, compro-
vadamente, seu desenvolvimento cerebral é mais intenso, portanto 
a importância e qualidade das experiências e vivências lúdicas nes-
ta etapa devem merecer atenção especial. Os estudos sobre o desen-
volvimento humano juntamente com os da neurociência, reforçam a 
importância das experiências afetivas, emocionais e sociais nos seis 
primeiros anos de vida. 

As vivências pedagógicas do brincar, que as bolsistas do PIBID 
desenvolvem no cotidiano escolar com as crianças, possibilitam o de-
senvolvimento de estratégias práticas mais adequadas. Aliadas a uma 
bagagem teórica sobre como acontece o processo de aprendizagem, per-
mitem que este futuro professor possa ter mais clareza sobre as interfe-
rências que precisam ser feitas e a atitude mais apropriada para auxiliar 
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essas crianças. E é essa experiência que o PIBID tem proporcionado a 
alunos e alunas do curso de Pedagogia!
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O PIBID NO CURSO DE PEDAGOGIA EAD – 
RELATOS DE UM PROJETO

Maria Inês Breccio2

Patrícia Cristina Santos da Silva3

Patrícia Regina Moreira Marques4

Pensar na qualidade da educação básica em nosso país implica em 
refletirmos acerca da formação inicial de professores. Essa formação 
deve ter um impacto latente e constante na conscientização da profissão 
docente. É necessário que o licenciando perceba a função social docente 
e tenha experiências reais que possam suscitar o diálogo e a reflexão 
constante da prática docente. 

Nesse sentido, o Projeto Institucional do Programa de Iniciação à 
Docência (PIBID) – UMESP, através do subprojeto Pedagogia EAD, tem 
acompanhado e constatado uma colaboração importante com a formação 
de licenciandos. Além disso, é possível perceber que o trabalho desenvol-
vido nas instituições públicas motiva e incentiva os professores da própria 
escola com os projetos desenvolvidos que qualificam o ensino e as práticas. 

No subprojeto Pedagogia EAD há um processo de diagnóstico com 
a preocupação de contribuirmos com as necessidades reais da escola em 
que o projeto está inserido. Há um trabalho de observação do cotidiano 
escolar e diálogo constante com os professores da escola, para levanta-

2 Docente do curso de Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo e Coor-
denadora de Área do PIBID/Metodista desde 2015.

3 Docente do curso de Pedagogia EAD da Universidade Metodista de São Paulo e 
Coordenadora de Área do PIBID/Metodista desde 2014.

4 Docente do curso de Pedagogia EAD da Universidade Metodista de São Paulo e 
Coordenadora de Área do PIBID/Metodista desde 2016.
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mento das possibilidades de ações do PIBID para aquela comunidade 
escolar. Sendo assim, iniciamos as discussões e planejamento junto a 
supervisora, alunos/as bolsistas e coordenador de área, inserindo os (as) 
professores (as) alunos (as) licenciandos no processo de observação, re-
flexão e levantamento de possibilidades de ações.

Este artigo apresenta um dos projetos desenvolvidos em um semes-
tre em cinco escolas públicas com duas turmas de Educação de Jovens 
e Adultos e três turmas de primeiro ano do Ensino Fundamental I e 
baseia-se nos registros de documentos produzidos, relatórios, projetos, 
materiais didáticos, seminários, encontros e capacitações com foco na 
formação docente.

Percebemos, nas nossas discussões, a possibilidade de trabalharmos 
com as narrativas pelo viés de alguns contos específicos. Essa troca de 
conhecimentos e experiências certamente colabora para o fazer docente. 

Hoje torna-se cada vez mais urgente o trabalho com a narrativa. 
Walter Benjamin, em seu texto “O narrador”, já apontava sobre o de-
saparecimento do narrador da nossa sociedade. Especificamente nessa 
obra ele destaca a diferença entre um romance e um conto de tradição, 
que chega por meio da oralidade. Sabemos que existem várias maneiras 
de se ter contato com uma história, mas quando se relata a experiência 
de ouvir um conto, cada pessoa mostra que ouviu “um” conto, o seu. 
Alguns detalhes vão chamar mais a atenção dos outros, e isso se deve 
a vários fatores, inclusive entonação ou gesto do contador. As crianças 
costumam sempre pedir que o contador repita a história, para que elas, 
assim, possam passar novamente por esta experiência, e muitas vezes se 
referem a estas histórias como “uma história de boca”. Concluímos, en-
tão, que cada narrativa proporciona um efeito particular sobre cada um. 

Contar uma história é também praticar um processo que simbolica-
mente engloba três pontas de um triângulo, pois para que uma narra-
tiva aconteça é necessário que se tenha a história, alguém para contar e 
alguém para escutar, portanto, contar é um ato coletivo, visto que, entre 
outras ações, promove a escuta.

A proposta foi trabalhada nas escolas em alguns dos nossos encon-
tros. Os (as) pibidianos (as) relataram compreender que, durante a lei-
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tura ou a escuta de uma história, podemos estar em contato com uma 
variedade muito grande de experiências significativas. Hoje em dia, nes-
te estado de ser que beira o caótico, cheios de verdades que parecem ser 
únicas, ouvir o outro se torna uma atividade “menor”. Nunca o homem 
se mostrou tão “carente” de transitar pelo mundo do encantado, fora 
deste espaço de aparências. Com adultos e crianças cansados, a essência 
da infância parece perdida.

Nesse momento estar em contato com a escuta, principalmente 
quando esta se torna significativa, é muito importante, para alimentar e 
povoar o imaginário. A escuta nos traz a possibilidade de participar da 
experiência do outro, o contato com o ato de narrar atua diretamente 
no ato de ouvir.

Quando associamos a arte de contar histórias à Educação, podemos 
dizer que ela se insere em sua dimensão formativa e, segundo Hampâté 
Bá, “a educação formativa dá-se a longo termo: do berço ao sarcófago”.

Assim, se torna importante dissertar sobre a educação, base de todo 
o conhecimento. Em seu texto Walter Benjamin destaca dois motivos 
que contribuíram para o desaparecimento da narrativa, um deles o ro-
mance e o outro a informação.

A narrativa é uma forma artesanal de comunicação. Não pretende 
transmitir o puro “em si” da coisa, como uma informação ou um 
relatório. Mergulha a coisa na vida de quem relata, a fim de extraí-
-la outra vez dela. É assim que adere à narrativa a marca de quem 
narra, como a tigela de barro às mãos do oleiro. A narração é uma 
arte artesanal (...). A tradição oral (...) lenta superposição de cama-
das finas e transparentes oferece a imagem mais exata da maneira 
pela qual a narrativa perfeita emerge da estratificação de múltiplas 
narrações (BENJAMIN, 1994, p. 205).

O romance está ligado ao livro, não precisa da tradição, da partici-
pação do narrador. No romance a pessoa está sozinha, pois a leitura é 
um ato individual. Para Benjamin, a questão mais comprometedora é a 
informação, porque, diferente do romance, é uma narrativa que exige 
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uma verificação imediata, só tem valor no momento em que é dada, em 
que ainda é nova, e depois desaparece, 

Nas reuniões com os (as) bolsistas licenciandos (as), discutimos 
sobre a proximidade entre narrar e o trabalho manual. A narrativa é 
uma forma artesanal de comunicação e o narrador deixa a sua marca 
no outro. Este contato com o outro aguça os sentidos e as percepções e 
permite responder algumas perguntas, como: Por que se conta hoje? Por 
que se conta no espaço da escola? Benjamin relata a preocupação com 
o “empobrecimento” da percepção, pois esta alteração está diretamente 
ligada à morte da narrativa. No final do texto ele conclui retomando a 
importância da figura do narrador: 

Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele 
sabe dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas 
para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de 
toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiên-
cia, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à 
sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom 
é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador 
é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir 
completamente a mecha de sua vida (BENJAMIN, 1994, p. 221).

Para que a narrativa aconteça na outra ponta do triângulo, temos a 
história, o trabalho com a origem da narrativa, o desvendar do texto, 
entrando em todas as suas camadas simbólicas. A história nos propor-
ciona outros olhares sobre o mundo. Este mar de experiências do outro 
em que a história se define nos traz possibilidades de perceber diferen-
tes maneiras de estar no mundo e de transformá-lo a partir destas per-
cepções, porque com o imaginário alimentado temos meios de pensar 
uma possibilidade de transformação no que já está posto, modificar o 
presente, a partir do simples fato de imaginar, e esta possibilidade nos é 
dada pela narrativa.

O amadurecimento destas percepções também proporciona, entre 
outras coisas, o autoconhecimento, pois pelas histórias ouvimos as ex-



119

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

periências de mundo do outro. Comenta Machado que o contato com 
os contos nos dá uma possibilidade de aprendizagem que vai além dos 
objetivos listado nos planejamentos escolares.

Acredito que o momento de contar histórias e também o trabalho 
que se possa fazer com ela tem uma função, digamos, em si mesmo 
e ao mesmo tempo uma função ligada ao papel que o exercício da 
imaginação desempenha no processo de construção de conheci-
mento como um todo (MACHADO, 2004, p.27).

E como não poderíamos deixar de comentar, a outra ponta do tri-
ângulo fala do narrador. Assim, poderíamos então perguntar: Qual a 
importância de narrar na formação dos professores? Ou, ainda: O que se 
aprende com a arte de contar histórias? Estas são perguntas pertinentes 
e de sustentação para o trabalho com as narrativas.

Quando ouvimos um conto – adultos ou crianças –, temos uma 
experiência singular, única, que particulariza cada um de nós, no 
instante da narração, uma construção imaginativa que se organiza 
fora do tempo da história cotidiana, no tempo do “era”. Tal expe-
riência diz respeito à universalidade do ser humano, e, ao mesmo 
tempo, à existência pessoal como parte desta universalidade. Pois, 
se não fosse assim, como seria possível que compreendêssemos 
uma história de cinco mil anos como a Epopeia de Gilgamesh, ou 
a versão de Cinderela dos índios algonquinos da América do Norte 
(...) A medida que ouvimos a história somos transportados para lá 
(MACHADO, 2004, p.23).

Existem várias maneiras de se contar uma história. Neste projeto 
estamos nos debruçando sobre uma delas: contar histórias de tradição, 
mais especificamente, as histórias de Pedro Malazarte. Como dissemos 
anteriormente, o professor participará desta maneira pessoal de “possuir 
uma história”, porque a história sempre ressoa, num primeiro momento, 
naquele que conta, para depois ressoar em outros. Contar é penetrar 
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num espaço simbólico de maneira significativa e passar para o outro, no 
momento da narração, uma “experiência humana de qualidade” 

Contar histórias, narrar o mundo, falar de si mesmo. Talvez não haja 
hábito mais antigo do que o de narrar, contar, em histórias reais ou não, 
a experiência do humano em movimento. Como o homem é um ser 
contador de histórias, um projeto em que os alunos possam transitar, 
compartilhar as imagens e as visões de mundo que eles carregam den-
tro das suas narrativas, colabora com certeza para ampliar os espaços 
culturais, étnicos e geográficos dentro da escola. Jerusa Pires Ferreira 
define estas histórias de tradição como “uma espécie de reserva concei-
tual, icônica, metafórica, lexical e sintática, que carrega a memória dos 
homens, sempre pronta a se repetir, e a se transformar, num movimento 
sem fim” (2003, p. 91).

Os contos populares de Pedro Malazarte, ou Malasartes, tanto na 
tradição ibérica quanto na brasileira, apresentam um personagem que 
age de acordo com um código moral próprio, e assim alcança seus ob-
jetivos, desafiando as regras sociais. Malazarte está claramente do outro 
lado do poder, enfrenta o poder com as armas que tem – sua esperteza. 
É preciso lembrar que se essas narrativas aqui chegaram e permanece-
ram, é porque encontraram condições favoráveis para isso, assumindo 
uma configuração brasileira e servindo, portanto, às nossas práticas so-
ciais. Quando certos discursos se cristalizam na cultura, deixam de ser 
questionados. A tradição inventada (HOBSBAWM E RANGER, 1984), 
de tão repetitivos, tornam-se verdades.

Pedro Malazarte é definido como uma criatura comum: magro, amare-
lo, pé no chão, caboclo, gente. Sistematizando suas características podemos 
indicar a partir dos relatos das narrativas que ele é um brasileiro, nada ele 
tem, nada obtém ou guarda. Vai pelo mundo, perpetuamente esfomeado. 
Ele surrupia o que precisa para sobreviver, sempre dos donos do alimento, 
obrigando-os, praticamente, a entregar-lhe tudo, pois carece de tudo.

O povo aceita e acolhe o personagem Malazarte. Suas histórias acon-
tecem evidenciando a artimanha, tangenciam a marginalidade e aca-
bam estabelecendo a vitória do fraco pela fuga bem-sucedida, e anda 
confirmam o ideal do fraco, que é sempre tirar vantagem.
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Malazarte pode, pela artimanha, voltar o opressor contra si mesmo. 
São as batalhas cotidianas, na grande guerra pela sobrevivência, na luta 
incessante para escapar deste destino em que ele é devorado pela engre-
nagem social. Destino de vítima, de pobre, de anônimo.

Um personagem que escapou do anonimato, que pertence à massa 
da base da sociedade, reconhecido pelo que faz. Aquele que entra no 
mundo malazartiano participa de um mundo de magia folcloricamen-
te, um herói que sempre começa do zero e ruma ao infinito permeado 
pelo riso.

Como diz Erasmo, em Elogio da Loucura, “Se faltar a loucura, ver-
dadeira ou fingida, para mover o riso, contratarão um palhaço merce-
nário e um ridículo parasita, aquele com caretas grotescas, esses com 
ditos estultos, loucos, portanto, que afugentarão o silêncio”, e com cer-
teza a tristeza.

Neste caso também seria conveniente citar a importância que os ro-
manos davam ao pão e circo, isto é, comida e riso, pois o “o riso é o 
deleite da plebe”. O riso é a vingança da plebe. É a arma da plebe para 
poder suportar a vida. No universo simbólico das narrativas, mais espe-
cificamente de Pedro Malazarte, é preciso perceber que o riso tem um 
significado cruel, uma vez que se origina da impotência. Impotente, ele 
quer rir do patrão. Ele ri das injustiças, da pele arrancada do lombo, das 
pedras de fazer sopa, e de São Pedro, dos santos e do diabo.

Portanto, o ato de narrar é dar continuidade a uma trajetória errante, 
que traz ecos do passado ao presente. Esse passado é nosso, faz parte da 
nossa memória que merece ser preservada e valorizada. Alguns defen-
dem que as narrativas provocam mudança na forma como as pessoas 
reconhecem a si próprias e aos outros; sendo assim, nessas memórias 
reafirmam-se as identidades.

Nossos alunos, desde sempre alimentados por essas histórias, for-
mados pela oralidade da figura de Malazarte, tão brasileira, se transfor-
maram em narradores para relatar histórias que conheciam contadas 
por seus pais, avós, professores, vizinhos... e, posteriormente, se colo-
carem na posição de Pedro para procurar em suas memórias o dia em 
que, assim como Malazarte, também tiveram que se “safar” de alguma 
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encrenca, procurar um caminho que partia do zero rumo ao infinito, 
ou a realização de uma empreitada, da melhor maneira possível, da sua 
maneira, única.

Todos esses aspectos e percepções foram trabalhados a partir do 
projeto que partia da proposta simples, o relato do “dia em que fo-
ram Pedro”. 

Iniciamos o trabalho com os (as) alunos (as) com algumas oficinas 
formativas, nas quais trabalhamos a narrativa com possibilidades práti-
cas e algumas técnicas. Nas escolas, sob a orientação das supervisoras, 
fomos oferecendo repertório aos (às) alunos (as) com várias histórias 
contadas e narradas, como; A filha do Rei, Malazarte impede que o 
mundo desabe, Mãe D’ouro, Malazarte e os fardos de ouro e a Árvore 
que dava dinheiro. 

As narrativas eram sempre realizas pelas bolsistas aos alunos da edu-
cação básica, e sempre eram muito bem elaboradas. Algumas contavam 
com elementos, como nas histórias Malazarte e os fardos de ouro e a 
Árvore que dava dinheiro, em que, no final, colheram moedas de cho-
colate de uma árvore que de isopor e EVA confeccionada pelas alunas. 
As bolsistas utilizavam velas e estrelas para representar de uma forma 
lúdica sua história, além de servir dois tipos diferentes de bolos ao final. 
Outro grupo de bolsistas utilizou uma roda para realizar a contação, 
além de possibilitar um momento único de socializar atitudes e pen-
samentos depois deste momento de contar. Houve também a votação 
para a escolha da história que eles mais gostaram de escutar, ganhando a 
“Árvore que dava dinheiro”. Assim, trabalharam com reescrita, atividade 
na qual os alunos deveriam alterar o final da história.

Foram realizados trabalhos muito significativos, bastante dinâmi-
cos, dando enfoque às contações de histórias de Pedro Malazarte. Foi 
possível constatar que os alunos da EJA sentiram grande prazer com as 
propostas e despertaram um desejo maior em ouvir as histórias, am-
pliando o campo imaginário, criativo e reflexivo. Os (as) alunos (as) do 
Ensino Fundamental I também demonstram grande interesse no proje-
to, participando ativamente de todas as propostas, ampliando seu reper-
tório com produções orais e escritas.
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INTRODUÇÃO

Ao sermos convidadas para escrever esse artigo, que sintetiza um pou-
co de nossas experiências como supervisoras de grupos de bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no mu-
nicípio de Mauá, imediatamente nos motivamos em registrar a relevância 
que o programa possibilita a todos os participantes. Cada encontro torna-
-se um registro novo em nossa prática e memória. As formações pedagógi-
cas realizadas com as coordenadoras, palestrantes e pesquisadores (as), são 
os incentivos e até lampejos que todos nós precisamos. Lampejo no senti-
do de que todos (as) juntos (as) construímos sinaleiros que não se apagam. 

O PIBID proporciona incentivo à carreira do magistério nas áreas 
da educação básica unindo as secretarias estaduais e municipais de 
educação e universidades. O programa é direcionado a redes públicas, 
e proporciona uma significativa possibilidade de aprendizagem aos 
(às) licenciandos (as), concedendo bolsas a alunos (as) de licenciatura 

1 Artigo produzido por supervisoras do Subprojeto Pedagogia EAD.
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participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 
instituições de educação superior em parceria com escolas de educa-
ção básica da rede pública de ensino. Além disso, incentiva a formação 
de docentes em nível superior para a educação básica, contribuindo 
com a valorização do magistério, elevando a qualidade da formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura, e promovendo a in-
tegração entre educação superior e educação básica. Nas escolas da 
rede pública de educação, as bolsistas participam da criação de ativi-
dades, pesquisas e elaboração de relatórios e vivenciam experiências 
e práticas docentes que buscam a superação de problemas identifica-
dos no processo de ensino-aprendizagem. Estas experiências contri-
buem para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas no curso 
de licenciatura. A valorização do magistério antecipa o vínculo entre 
os futuros professores e as salas de aula da rede pública e incentiva a 
formação de docentes em nível superior para a educação básica, inse-
rindo os (as) licenciandos (as) no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de reflexão, criação 
e participação em experiências e vivências em sala de aula. As práticas 
docentes buscam a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem. 

Os (as) coordenadores (as) de áreas do conhecimento e os (as) pro-
fessores (as) supervisores (as) das escolas parceiras participam de várias 
formações nas áreas de interesse pedagógico que são significativas à tra-
jetória dentro do programa e são apresentadas propostas de projetos e 
subprojetos para que as professoras supervisoras socializem em encon-
tros nas escolas parceiras com as (os) bolsistas, proporcionando oportu-
nidades para reflexão e pesquisa. 

Dessa forma, atividades significativas podem ser aplicadas em sala de 
aula com o auxílio do (a) professor (a) titular da sala. Essas iniciativas que 
o programa favorece são de suma importância para a iniciação à docên-
cia e a prática das bolsistas, pois assim podem vivenciar e contribuir de 
diferentes maneiras, e com mais segurança à prática docente, visto que 
estarão na sala de aula, juntamente com a professora titular da mesma. 
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Esse artigo relata experiências significativas das (os) bolsistas do 
programa, dos alunos, dos professores, professores supervisores e tam-
bém da gestão da escola. 

Atualmente busca-se uma aprendizagem que seja significativa, que 
desperte na criança a vontade de aprender. Sendo assim, é preciso oferecer 
possibilidades diversas, e nesse sentido o PIBID trabalha com os projetos 
em sala de aula incentivando a leitura, alfabetização e outras áreas do co-
nhecimento, ampliando de forma prazerosa a aprendizagem dos alunos. 

O educador Paulo Freire afirma que “quem ensina aprende ao ensi-
nar, e quem aprende ensina ao aprender”. Essa é uma realidade vivencia-
da por quem tem o privilégio de pertencer ao PIBID.

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Como professora efetiva há onze anos na escola municipal Maria 
Rosemary de Azevedo, obtive várias experiências e acredito que o (a) 
professor (a) exerce um papel de grande importância na escola por ser 
estimulador, mediador, facilitador do processo de ensino-aprendiza-
gem, e motivador de descobertas que podem ser feitas dia a dia. É de 
nossa responsabilidade, também, incentivar a prática da leitura e trans-
mitir o prazer em ensinar e aprender. Essas práticas são favorecidas pelo 
programa, que nos estimula a cada encontro. 

O programa surgiu como uma oportunidade ímpar, de grande im-
portância para os alunos, as bolsistas e para nós, professoras supervi-
soras, pois temos a oportunidade de compartilhar e aprender novas 
experiências, contribuindo na formação de futuras professoras. Nossos 
encontros são reflexivos, criativos e a troca de ideias possibilita a cons-
trução de uma prática enriquecedora. O programa exerce grande im-
portância na formação de futuros professores, assim como na formação 
continuada de educadores (as), entre as quais me incluo. Ao reler o que 
escreveu Paulo Freire, tenho a certeza que esse caminho que o PIBID 
nos proporciona é a construção do saber com possibilidades ímpares: 
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua própria produção ou sua construção”.

Na construção de conhecimentos, temos a possibilidade de trocar expe-
riências e incentivos com as professoras bolsistas em momentos para cria-
ção de recursos metodológicos e pesquisas em grupo. As atividades realiza-
das são momentos enriquecedores. Entre elas, destacamos: contação de his-
tórias, organização de jogos, participação de festas temáticas da escola, etc.

Um de nossos subprojetos proporcionou várias atividades para al-
fabetização e letramento. O personagem Pedro Malazarte e o conto, A 
sopa de pedras, favoreceu o processo e interesse dos (as) alunos (as) 
para a aprendizagem. O nome do conto chamou a atenção das crianças 
e a dramatização enriqueceu as atividades em sala de aula.

Proporcionar uma aprendizagem significativa e prazerosa foi um 
dos resultados obtidos. O produto final, além de sorrisos, foi a interação 
com a escrita. Outra questão importante que destacamos são os recur-
sos materiais oferecidos pelas escolas parceiras, que enriquecem nossa 
prática educativa. O apoio da gestão educacional é de suma importân-
cia, pois essa parceria enriquece as atividades propostas.

A seguir apresentamos alguns depoimentos muito valiosos de bol-
sistas e professoras da Escola Municipal Maria Rosemary de Azevedo. 

Claidiane (Bolsista licencianda PIBID)
Os três anos e meio que participei do PIBID me proporcionaram ex-

periências muito significativas. Realmente aprendi com os alunos, e te-
nho certeza que eles também aprenderam comigo. O PIBID me propor-
cionou a oportunidade de trocar experiências e solucionar dúvidas com 
professores na rede de Mauá. Cada atividade proposta para os alunos 
mostrou uma experiência única, a cada pesquisa teórica ou lúdica me 
apaixonava mais e mais. Essa oportunidade que o PIBID proporciona é 
muito importante para minha formação. Estudar e colocar em prática o 
que estudamos, comprova que cada encontro se torna um estímulo para 
a formação e certeza do que realmente quero ser: uma pedagoga com-
prometida. Tenho expectativas do dia de amanhã, mas o hoje traduz a 
certeza da alegria em “vestir a camisa do PIBID”.
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Aline (Bolsista licencianda PIBID)
O PIBID foi uma experiência enriquecedora, aprendi muito. No iní-

cio eu sentia medo de entrar em sala de aula, sentia receio de encarrar 
um grupo de alunos, mas depois que o programa me proporcionou a 
oportunidade de criar atividades e aplicá-las em sala de aula comecei a 
sentir amor pela profissão. Estou entusiasmada em trabalhar em uma 
escola, agradeço muito ao PIBID por ter feito parte deste programa.

Valéria (Bolsista licencianda PIBID)
O PIBID está sendo para mim uma porta que se abriu me capaci-

tando à iniciação à docência. Estou no meu terceiro encontro com o 
grupo e posso dizer que as atividades que estão sendo desenvolvidas 
colaboram significativamente para meu conhecimento. Ainda é muito 
recente, mas estou gostando muito, porque sei que a cada encontro vou 
adquirindo experiências importantíssimas para meu futuro como pro-
fessora em sala de aula e com o grande objetivo de melhorar a educação 
pública do nosso país.

Kelly (Bolsista licencianda PIBID)
Participar do PIBID é uma oportunidade ímpar de aquisição de co-

nhecimento, vivenciando a prática como é de fato: o ambiente escolar 
e suas complexidades. Nos encontros com o grupo, nós pesquisamos e 
elaboramos atividades de acordo com o contexto da escola e dos alunos. 
Trabalhar em equipe nos proporciona também a avaliação em grupo, o 
que se torna muito importante também para nossa formação.

Ivaneide (Bolsista licencianda PIBID)
Embora eu tenha participado de apenas três encontros com o grupo 

do PIBID, percebi o quão significativa esta experiência será para mim. O 
planejamento das atividades que fazemos, o estar junto com as crianças, 
me trouxe grande alegria e satisfação. Penso em aproveitar cada encon-
tro para aprender em todos os momentos. A participação nas atividades 
da escola junto à comunidade abre as portas para inúmeras possibilida-
des. Poderemos mostrar um pouco do nosso trabalho e perceber o que 
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a comunidade precisa e no que podemos auxiliar. Esta experiência pode 
ser grande e difícil, mas é possível, assim acredito.

Maria Dalva (Bolsista licencianda PIBID)
Para mim o PIBID tem sido uma experiência muito importante para 

meu aprendizado na prática docente. Esse projeto nos proporciona mo-
mentos riquíssimos em sala de aula. Temos a oportunidade de desenvolver 
projetos com os alunos, de estar presente dentro de uma sala de aula parti-
cipando de momentos de conquistas para eles. É muito bom poder ver de 
perto o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos. O PIBID também nos 
aproxima de professores experientes que estão sempre dispostos a compar-
tilhar conhecimentos, nos orientar e solucionar algumas dúvidas. Estar na 
sala de aula com esses professores experientes é um fator muito importante. 

Profa. Maria Filomena (Professora da escola pública que recebeu 
as bolsistas do PIBID)

O PIBID é muito importante tanto para futuros (as) professores (as) 
quanto para os (as) alunos (as), pois oferece aos dois grupos a oportuni-
dade de se conhecerem e vivenciarem novas experiências. Essa iniciação 
à docência é tão importante que encontros se tornam poucos, ao meu ver. 
Os encontros são tão intensos que os (as) alunos (as) desejam sempre mais. 

Depoimento da equipe gestora da escola pública que recebe o PIBID
A equipe da escola Maria Rosemary de Azevedo tem o prazer em 

receber as estudantes que fazem parte do programa do PIBID. Agrade-
cemos a total dedicação da supervisora e das bolsistas que, além de exer-
cerem atividades em sala de aula, também contribuem com outras ativi-
dades realizadas na escola com o objetivo de ampliar o conhecimento e 
a aprendizagem dos alunos. Ficamos muito felizes com a dedicação e o 
carinho de todas, realizando trabalhos lúdicos, teatro, jogos e atividades 
educativas de suma importância para todos. Ter o PIBID em nossa es-
cola é acreditar que mudanças são possíveis, assim como afirma Samuel 
Lima: “Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria e só 
um povo sábio pode mudar o destino”.
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 NOVA OPORTUNIDADE, NOVOS CAMINHOS COM O PIBID

Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente.
Paulo Freire

Após 30 anos de trabalho contínuo com a educação, tendo percorri-
do várias modalidades de ensino (Fundamental I e II, nas áreas específi-
cas de Ciências e Matemática), exerci também a função de coordenado-
ra pedagógica de um grupo de professores da rede Municipal de Mauá. 
Tive o imenso prazer de me deparar com a oportunidade de estar frente 
a um novo desafio, o de supervisionar alunas do curso EAD de Peda-
gogia no programa PIBID, pela Universidade Metodista de São Paulo.

Minha formação inicial que me habilita para trabalhar com a edu-
cação infantil e o fundamental I vem do antigo curso no ensino médio 
de magistério, que proporcionava uma formação nos moldes tradicio-
nais de ensino aprendizagem, totalmente contrários à proposta que hoje 
nos é apresentada com os cursos EAD. Essa modalidade possibilita aos 
alunos desenvolverem o hábito de ser um pesquisador e um agente em 
constante desenvolvimento na construção dos saberes.

O projeto PIBID contribui com a prática aliada à teoria, para que as 
bolsistas possam trabalhar diretamente com os alunos do fundamental 
I. Os encontros semanais e o contato com a sala de aula possibilitam 
as alunas bolsistas experiências que proporcionam observação, atua-
ção, avaliação do processo de aprendizagem, pesquisa, planejamento e 
confecção de materiais pedagógicos. Essa somatória de aprendizagens 
envolve cada membro integrante (alunos, professores, bolsistas e super-
visora), o que possibilita um trabalho em equipe bem participativo. Na 
escola Chico Mendes esse trabalho não encontrou dificuldades para ser 
implantado no Fundamental I, pois esse projeto já vinha tendo sucesso 
com a EJA, fato que tornou o ambiente propício para tal.

É notório como o acolhimento faz a diferença. Da direção aos auxi-
liares da limpeza, passando pelos pais e os principais envolvidos, os alu-
nos, todos mostram que os dias dos nossos encontros serão produtivos, 
prazerosos, e com comprometimento pelo que está sendo desenvolvido.

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Como estou nesta escola há 19 anos, estabeleci um nível intenso de 
amizade com as crianças. Muitos deles conheço desde os três anos de 
idade, isso significa cumplicidade e satisfação em vê-los crescer, agora 
ainda maior com as bolsistas que posso orientar para que obtenham 
êxito em cada passo.

O lúdico, a oralidade e a interatividade permeiam esse trabalho que 
me sinto honrada em ter abraçado, podendo dizer que supervisionar 
está me levando a crescer, aprender e relembrar práticas e estratégias 
que por vezes ficaram adormecidas com o passar do tempo.

Supervisionar vai além de citar acertos e erros; é um ato que deve ser 
construído, pensado e repensado a cada encontro. Nesse sentido, as pa-
lavras de Sênica comprovam que a interação que o PIBID proporciona 
faz toda a diferença: “Os progressos obtidos por meio de ensino são len-
tos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes”.

O PIBID tem sido de fundamental importância para a formação aca-
dêmica das bolsistas, em que a relação teoria-prática tem sido constante, 
possibilitando trabalhar de forma integrada, observando, atuando, par-
ticipando e acompanhando o cotidiano escolar, viabilizando a troca de 
saberes, experiências, momentos de muita aprendizagem, exercício de 
cidadania e crescimento individual e coletivo. O projeto também tem 
colaborado para a aprendizagem dos alunos atendidos por ele, no caso 
da E. M. Darcy Ribeiro, crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, 
possibilitando que esta aconteça de maneira significativa e efetiva e de 
forma prazerosa. Todos na unidade escolar se empenham e se alegram 
em vestir a camisa do projeto, que já é parte da escola. “(...) um pro-
jeto pode organizar-se seguindo um determinado eixo: a definição de 
um conceito, um problema geral ou particular, um conjunto de pergun-
tas inter-relacionadas, uma temática que valha a pena ser tratada por 
si mesma” (HERNANDEZ E VENTURA, 1998, p. 61). Os projetos de-
senvolvidos pelas bolsistas estiveram sempre relacionados ao eixo prin-
cipal, que é a leitura, através de contação de histórias, dramatizações, 
reconto de histórias, teatro, rodas de leitura e de conversa. Esses mo-
mentos estimulam a oralidade, e as crianças exercitam o falar e o ouvir, 
ampliam o vocabulário. Até os mais tímidos são estimulados a também 
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expor suas ideias, havendo a troca de experiências e saberes; realização 
de atividades para a estimulação da leitura e da escrita, através de jogos 
e brincadeiras, com atividades em sala e fora dela, com a possibilidade 
de explorar o território do brincar no contexto escolar. 

O PIBID E O EJA

Na E. M. Chico Mendes, com a Educação de Jovens e Adultos, tra-
balhamos com atividades desafiadoras. Nesse contexto o desafio é ainda 
maior, pois se trata de uma modalidade que caracteriza situações que 
envolvem todos:

 3 Os professores das salas, que devem estimular a participação e 
valorizar a presença de cada aluno diariamente;

 3 Os alunos, que muitas vezes passam pela tentação de desistir do 
curso diante das dificuldades que encontram;

 3 A equipe gestora, que precisa encontrar meios que garantam a 
participação desses alunos para que tenham acesso à educação 
de qualidade.

Diante disso, as alunas do PIBID também se sentem desafiadas a 
desenvolver um trabalho que envolva os alunos a ponto de garantir que 
participem de todas as atividades propostas de maneira prazerosa e sig-
nificativa. Esse é um desafio ainda maior para a supervisora do grupo, 
que precisa ter um olhar atento a todos esses pontos e articular com 
todos os segmentos cada objetivo a ser alcançado, pois mais do que sim-
plesmente supervisionar, cabe a nós traze para o centro da roda expe-
riências e vivências que irão contribuir tanto para o planejamento das 
atividades como para a formação das alunas. 

E como uma via de mão dupla que é, o PIBID contribui também na 
formação das supervisoras, pois aprendemos como lidar com situações 
de aprendizagem e trocas de experiências, além de contribuir para a 
conquista da qualidade do ensino oferecido na escola.



133

A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS

Neste âmbito, é interessante registrar, como pode-se notar abaixo, a 
visão de cada segmento, representado aqui por depoimentos de envol-
vidos em todos os processos educativos na escola parceira do PIBID. 
A análise cuidadosa dos resultados do PIBID nos permite inferir que a 
qualidade da educação se estende na formação acadêmica. A práxis se 
torna evidente.

“Os (as) alunos (as) percebem a importância do PIBID. Sabem que 
os (as) participantes do grupo vêm para trabalhar exclusivamente com 
eles (as). E percebem que existem outras pessoas que podem contribuir 
com a aprendizagem além da professora, pois é uma característica dos 
alunos da EJA serem muito dependentes da professora da sala. Além 
de mostrar que existem outras formas de trabalhar os conteúdos, e ex-
pandir a visão de mundo deles com atividades diferenciadas. As alunas 
estão fazendo um excelente trabalho!”

Izabel – professora dos módulos I e II da EJA da E. M. Chico Mendes

“O trabalho das professoras do PIBID é maravilhoso! Cada segun-
da-feira é um aprendizado diferente e me sinto incentivada a continuar 
meus estudos. Meu projeto é chegar na faculdade!”

Cilene – aluna do módulo II da EJA na E. M. Chico Mendes

“O PIBID funciona em nossa escola com a participação compro-
metida das alunas da Metodista juntamente com nossa professora, que 
acompanha e supervisiona o grupo, e percebemos que elas crescem a 
cada dia. Há uma integração muito grande com os alunos da EJA e eles 
até cobram a presença delas. As atividades desenvolvidas são sistema-
tizadas, há uma sequência didática muito boa e no decorrer do projeto 
há um envolvimento total entre as alunas e a supervisora do grupo. Os 
resultados são excelentes. As professoras das salas têm um retorno posi-
tivo em relação ao PIBID, principalmente porque as atividades sempre 
estão casadas com os projetos desenvolvidos na escola. Percebe-se que 
é um programa que não pode parar de funcionar na unidade escolar 
porque já foi incorporado enquanto projeto da E. M. Chico Mendes. A 
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equipe gestora está à disposição para auxiliá-las (los) no que for possível 
para dar continuidade e sucesso ao programa.”

Lucineide – Diretora da E.M. Chico Mendes

“Decidi fazer Pedagogia porque sempre tive muita afinidade com o 
universo infantil, mas foi através do PIBID, quando tive minha primeira 
experiência em sala de aula, que me apaixonei realmente. E decidi sair da 
área em que trabalhei por anos para me dedicar integralmente à educação.”

Priscila – Aluna bolsista da Pedagogia EAD 

A parceria entre as grandes esferas, como CAPES, Metodista e Se-
cretaria da Educação de Mauá, resultou em um trabalho riquíssimo 
herdando as qualidades de cada um para, juntos, contribuírem com 
o desenvolvimento do PIBID, gerenciado pela CAPES. O projeto tem 
como participantes alunos dos cursos de licenciatura, professores das 
instituições de ensino superior e professores das escolas da rede pública 
de ensino, e seu objetivo é o incentivo à formação de professores para a 
educação básica e a elevação da qualidade da escola pública.

São inúmeros os fatores que contribuem com a evolução pessoal, 
pedagógica, profissional e social:

– O projeto nos possibilita a participação em formações com pales-
tras oferecidas pela Metodista com profissionais renomados, ministran-
do temas pertinentes à área da educação.

– Fazer parte da supervisão consiste em fortalecer as característi-
cas humanas, pois nos coloca em contato com pessoas com concepções, 
crenças e conceitos diversificados, sendo necessária a sabedoria para di-
recionar o trabalho e respeitar a individualidade de cada um.

– O contato com a professora orientadora de ensino superior (coor-
denadora) promove a ampliação do olhar e reforça o trabalho direciona-
do com comprometimento e assiduidade, gerando resultados positivos.

Os alunos do curso de licenciatura encontram oportunidades de 
unir a prática e a teoria, através do desenvolvimento de atividades signi-
ficativas compatíveis com os níveis de ensino e faixa etária. Através do 
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envolvimento e aproximação das futuras docentes com docentes e dis-
centes atuais, da união da teoria e prática e do intermédio de um super-
visor/professor que irá direcionar este trabalho, despertando as alunas 
bolsistas para um olhar pedagógico através de questionamentos e refle-
xão, com certeza todos serão privilegiados neste trabalho em equipe que 
envolve toda a família PIBID.

Segundo (Freire, 2002, p. 58) a relação professor-aluno deve ser da 
seguinte forma:

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de 
adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de 
autêntico diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer 
(educador-educando; educando-educador) se encontram mediati-
zados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, os 
alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da ação, o papel 
de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não é, pois, me-
morizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre 
o próprio processo de ler e escrever e sobre o profundo significado 
da linguagem.

CONCLUSÃO

Os registros apresentados constatam a importância da prática de 
professores e alunos em sala de aula e outras ações na escola que favore-
cem o ensino-aprendizagem. As experiências galgadas pelo PIBID são 
uma forma de incentivo à pesquisa. 

Pertencer a um grupo no qual as experiências podem ser comparti-
lhadas semanalmente, contribui para a formação do (a) futuro (a) do-
cente. Os temas dos subprojetos orientam o caminho a ser seguido e o 
professor da sala procura alcançar um objetivo na aquisição de conheci-
mento do aluno e perceber as necessidades em relação a algumas áreas 
do conhecimento que podem ser trabalhadas em conjunto com o tema 
do subprojeto e auxiliam de forma prazerosa os alunos, neste sentido. O 
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programa permite que as bolsistas tenham contato com os alunos viven-
ciando situações do cotidiano escolar e ampliando os conhecimentos 
das práticas docentes. Os subprojetos proporcionam à escola apoio no 
desenvolvimento das práticas pedagógicas e as ações são planejadas de 
modo a auxiliar nas atividades em sala de aula de maneira significativa. 

As bolsistas sentem segurança na aplicação de atividades em sala e 
adquirem a prática da pesquisa no cotidiano escolar, que é de funda-
mental importância para a formação das futuras professoras. 
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Em agosto de 2012 foi impantado o PI-
BID – Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência, na UMESP – 
Universidade Metodista de São Paulo. 

Para todos os envolvidos nos proje-
tos, alunos licenciandos, docentes da 
UMESP e professores das escolas públi-
cas parceiras as vivências, relatos e refle-
xões apresentadas neste livro indicam a 
possibilidade de articulação teoria-práti-
ca à partir das atividades desenvolvidas 
pelos diversos subprojetos que compõe o 
PIBID/UMESP se constituindo também 
importante política de incentivo à forma-
ção e profissão docente.

Passados cinco anos, temos a certeza de 
que o trabalho que vem sendo desen-
volvido pelo conjunto dos bolsistas, está 
produzindo bons resultados e ótimas 
experiências teórico-práticas e, que ora, 
apresentamos nesse livro.

Nesse 3º livro que organizamos a partir da experiência que es-
tamos vivenciando com o PIBID/UMESP (implantado desde 
2012), apresentamos algumas reflexões e discussões de parte 
dos bolsistas envolvidos no Programa - coordenadores institu-
cionais, coordenadores de área e supervisores – com a certeza 
de que os esforços e investimentos empreendidos pela CAPES 
nesse importante Programa, enquanto política de enfrenta-
mento da desvalorização da docência e de incentivo profissio-
nal, vem apresentando excelentes resultados para as instituições 
de ensino superior e escolas públicas parceiras.Pedagogia (1981/PU-

C-SP), Mestrado e 
Doutorado em Edu-
cação (1995 e 2002/
PUC-SP) e Pós-Dou-
torado em Educação 

(2014/UNESP). Professora há 37 anos, dos 
quais 22 anos no ensino superior. Atualmen-
te é docente pesquisadora do PPGE – Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação na 
Universidade Metodista de São Paulo; Coor-
denadora da Linha de Pesquisa Formação de 
Educadores; Editora do Cadernos de Educa-
ção – reflexões e debates; Coordenadora do 
GEPEAD – Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Formação e (Auto)biografias Docen-
tes; Coordenadora Institucional do PIBID/
UMESP desde 2012.

Pedagogia (Centro 
Universitário Funda-
ção Santo André – 
1982), Mestrado em 
Educação (PUCSP – 
1998) e Doutorado em 
Educação (PUCSP – 
2004). É Pesquisador 
e Professor Titular do 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
na Universidade Metodista de São Paulo; 
Coordenador da Linha de Pesquisa Políti-
cas e Gestão Educacionais, Co-Editor da 
Revista Educação & Linguagem, Supervi-
sor do Programa de Estágio de Docência no 
Ensino Superior; Coordenador do GEPESP 
– Grupo de Estudo e Pesquisas Sociais e Po-
líticas em Fracasso Escolar; Coordenador de 
Gestão e Processos Educacionais do PIBID/
UMESP desde 2012.

NORINêS P. BAhIA 

ROGER M. DE QUADROS SOUzA
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