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Confesso: ao começar a escrever (são 

5h), não tenho a menor ideia do que está por 

vir, se é que virá alguma coisa, quanto vai 

durar e por quanto tempo vou precisar dela, 

sentir o impulso de realizá-la e desejar mantê-

la em andamento. E a intenção ainda não está 

clara, que dirá o propósito. 

Prosseguindo, o jogo das palavras é 

para mim o mais celestial dos prazeres. Gosto 

muito desse jogo – e o prazer atinge os 

píncaros quando, reembaralhadas as cartas, 

meu jogo parece fraco e preciso forçar o 

cérebro e lutar muito para preencher as 

lacunas e superar as armadilhas. Esqueça o 

destino: estar em movimento, e pular sobre os 

obstáculos ou afastá-los com um chute, é isso 

que dá sabor a vida. 

 

Zygmunt Bauman (2012, p.7 - 8) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Mais um livro na proposta do Cirandar se concretiza! 

E mais fazemos Cirandas, mais entendemos a formação de 

professores e a sala de aula inventada por professores e alunos. 

Como muitos sabem, o Cirandar é um processo de formação que 

pretende o estabelecimento de comunidades aprendentes de professores que 

se formam, formando-se.  Só educa quem se educa, afirmou Gadamer! 

E nós, Cirandeir@s, escrevemos relatos de sala de aula. Lemos 

relatos de sala de aula. Reescrevemos relatos de sala de aula. 

Neste ano a escolha dos textos do Cirandar 2014  aconteceu em um 

espaço de formação de professores na pós-graduação. Foi neste espaço em 

que buscamos compreender o Cirandar que estabelecemos critérios de 

seleção dos textos. E sempre ficam incertezas se estamos ou não 

escolhendo os que apresentam as experiências mais vivas. Não há remédio 

para esta incerteza a não ser continuar fazendo mais cirandas e assumir que 

poderiam, com outros leitores, terem sido outras as escolhas. 

Os critérios deste ano foram a presença de apresentação do contexto, 

a descrição das atividades, a pesquisa. 

Ao final concluímos da necessária mediação mais intensa no 

processo e em outro modo de produção do relato. Parece-nos mais aberta a 

nova proposição, mas saberemos somente ao final do Cirandar 2015., todo 

a distancia, mas pleno de cartas. 

Mais um ano foi um prazer fazer este livro que sem a ajuda e 

parceria de muitos não teria sido possível! 

Assim fica aqui o convite à leitura atenta porque um relato diz, se 

lido atentamente, mais do que o próprio autor pensou dizer. Dizer de 

reformas políticas, diz de contexto, diz dos alunos, diz das apostas e teorias 

de cada um. 

Continuemos cirandando, Cirandeir@s! 

 
Maria do Carmo Galiazzi 
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CIRANDAR 2014: rodas de investigação desde a escola 

 

Maria do Carmo Galiazzi  

 

Elisabeth Brandão Schmidt  

 

CONTEXTO DO RELATO 

Relata-se a experiência do Cirandar: rodas de investigação desde a 

escola que está em desenvolvimento como disciplina nos Programas de 

Pós-graduação em Ciências e Educação Ambiental da FURG e, como 

processo de formação continuada para professores em exercício e  alunos 

dos cursos de licenciatura.  Na disciplina de pós-graduação as aulas 

acontecem às segundas-feiras pela manhã, das 8h 30min. às 12h e tem por 

propósito conhecer mais, difundir, teorizar, questionar processos de 

formação de professores com a escola, promovendo assim a necessária 

formação acadêmico-profissional. 

O grupo é constituído por duas professoras, coordenadoras do Grupo 

de Pesquisa CEAMECIM - Comunidades Aprendentes em Educação 

Ambiental, Ciências e Matemática –  e por 17 alunos. Os alunos são pós-

graduandos (10), professores da FURG (3), professores da rede de 

educação básica (4). A disciplina tem a duração de quinze (15) semanas e 

foi organizada pretendendo estabelecer uma comunidade aprendente que 

tem uma atividade comum: a realização e desenvolvimento do processo de 

formação do Cirandar 2014: rodas de investigação desde a escola. As aulas 

transcorrem discutindo textos produzidos em edições anteriores do 

Cirandar e produção dos relatos, com seguimento dos procedimentos de 

elaboração de críticas aos relatos. A teorização acontece por emergência de 

alguma temática a partir das discussões em sala de aula. 

O Cirandar 2014, como processo de formação continuada, foi 

desenvolvido on-line, diferentemente dos processos anteriores, em razão do 

número de professores inscritos. Em edições anteriores, Cirandar 2012 e 

Cirandar 2013, a formação envolvia idas sistemáticas aos cinco (05) 
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núcleos que reuniam todas as escolas públicas de Ensino Médio do 

município do Rio Grande/RS. 

A justificativa para a realização desta experiência está afeta a pelo 

menos dois pontos. O primeiro refere-se à experiência das autoras de viver 

processos de formação ao longo da atuação profissional e no fato de ser 

redundante a afirmativa de que toda a reestruturação curricular, que ocorre 

quase que a cada troca de governo, vem estruturada de forma verticalizada. 

Por isso, o segundo ponto, articulado ao primeiro, é de que é preciso que se 

instaurem processos de formação de base com apostas de continuidade, 

independentemente de governo, oriundos de uma formação dos professores 

a partir das escolas. Assim, a aposta de que é preciso que o professor se 

entenda formador ao formar-se junto com seus colegas a partir da escola, 

propicia a implementação de processos de formação voluntária. Com isso, 

alinha-se a argumentação da necessidade de instalação de uma cultura de 

autonomia e de confiança nos professores que se formam juntos em 

processos coletivos de formação. 

Os artefatos formativos desta formação são a intencionalidade do 

registro da sala de aula, da leitura, do diálogo, da pesquisa como 

estruturantes do processo de formação. 

A pesquisa é, nesta experiência do Cirandar 2014, entendida como 

processo de escrever sobre a sala de aula, ler, reescrever, estabelecendo 

parcerias de leitura crítica e diálogo sobre a as diferentes salas de aula 

relatadas. Nessa perspectiva, o processo de formação pode ser expresso 

como pesquisa que busca compreender este processo, a partir da seguinte 

pergunta: Quais os movimentos, no Cirandar 2014, mostram como estamos 

nos constituindo como comunidades aprendentes? As informações que 

podem possibilitar a compreensão deste processo foram registradas no 

diário de campo, semanalmente, com atenção às aulas presenciais que, de 

certa forma, indicam algumas  das características de uma comunidade 

aprendente: o pertencimento e a participação em atividade conjunta. Este 

movimento pode vir a consolidar o engajamento mútuo dos professores à 

proposta e com isso vir a indicar a constituição de comunidade aprendente. 

O processo de formação Cirandar tem por pressuposto o conceito de 

comunidades aprendentes como um de seus elementos estruturadores. Tal 
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associação é decorrente do termo comunidades de prática, cunhado por 

Lave e Wenger e do aprofundamento do conceito por Wenger, na obra 

Communities of Practice (1998), em que apresenta a discussão das 

comunidades aprendentes como aquelas que aprendem a viver em 

comunidade. De modo semelhante Brandão (2005) aponta que: 

as unidades de vida e de destino são comunidades aprendentes: pares, grupos, 

equipes, instituições sociais de associação e partilha da vida. Lugares onde ao 

lado do que se faz como o motivo principal do grupo (jogar futebol, reunir-se 

para viver uma experiência religiosa, trabalhar em prol da melhoria da qualidade 

de vida no bairro, e assim por diante) as pessoas estão também ensinando e 

aprendendo. No nosso caso m aprendendo e ensinando a ser professores. Assim, 

afirma Brandão (2005):  a menor unidade do aprender não  é cada pessoa que 

participa do processo de formação, cada professor tomado em sua 

individualidade. A menor unidade do aprender é o grupo que se reúne frente à 

tarefa partilhada de criar solidariamente seus saberes. É a pequena comunidade 

aprendente, através da qual cada participante ativo vive o seu aprendizado 

pessoal. 

 Para Wenger (1998), uma comunidade de prática pode dar origem a 

uma comunidade aprendente se os participantes se entenderem como 

comunidade. Para se assumir como comunidade é preciso que os 

participantes desenvolvam uma atividade comum em que todos se engajem. 

Nessa atividade comum há um repertório de ações partilhadas pelos 

integrantes do grupo. No caso do Cirandar presencial, a organização da 

disciplina e a participação dos professores configuram a atividade comum. 

O repertório compartilhado se constitui pelo conjunto de ações 

desenvolvidas e que são: leitura, escrita do relato, aprofundamento teórico, 

leitura crítica do relato do colega, produção de diários reflexivos. 

Pretende-se, na experiência presencial, que cada aluno produza um 

relato de sala de aula, que leia o relato do colega, que reescreva o seu relato 

ao mesmo tempo que se responsabilize pelo cuidado de um número de 

cursistas on-line, na medida em que forem enviados os relatos, propostas as 

duplas de leitura e o encadeamento de outras atividades que visam à escrita 

refletida da sala de aula, no processo à distância. Da mesma forma, 

pretende-se que os participantes presenciais possam vir a ser os 

coordenadores de sala no dia do evento final, bem como participem da 

comissão editorial do livro a ser produzido com os relatos deste processo. 
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 As atividades, tanto da disciplina quanto do curso on-line, iniciaram 

em agosto de 2014. As atividades e orientações presenciais foram enviadas, 

em forma de síntese, aos cursistas à distância, muitas delas em forma de 

sugestão de leitura e escrita. O livro do Cirandar 2012 foi utilizado como 

fonte de leitura para a compreensão do processo de formação como 

também de exemplos de escrita de relatos de professores. 

Na disciplina presencial, cada atividade do Cirandar 2014 foi 

desenvolvida presencialmente. No primeiro encontro da disciplina, 

apresentou-se a proposta seguida da discussão do texto que explica o que é 

o Cirandar. Nesta semana, as professoras levaram músicas que se referem 

ao Cirandar para o início da aula: Ciranda Cirandinha, uma cantiga de roda 

infantil e Ciranda da Bailarina (letra de Moacir Santos e música de Gilberto 

Gil, cantada por Adriana Calcanhoto). 

Na semana seguinte foi discutido o texto que apresenta o Cirandar 

como uma comunidade aprendente. Nesta discussão, duas referências 

teóricas foram trazidas para estudo: Carlos Brandão, no texto Comunidades 

Aprendentes (2005), usado neste relato para um melhor entendimento do 

conceito, e Ramón Flecha (2008), que desenvolve comunidades de 

aprendizagem, em escolas espanholas, e aprofunda a compreensão da 

interação, a partir do conceito de aprendizagem dialógica como sendo 

aquela que  

se dá por meio de diálogos igualitários, em interações nas quais se reconhece a 

inteligência cultural em todas as pessoas. Essas interações estão orientadas à 

transformação dos níveis prévios de conhecimento e do contexto sociocultural 

em busca do êxito para todos. Além disso, a “Aprendizagem Dialógica se produz 

nas interações que aumentam o aprendizado instrumental, que favorecem a 

criação de sentido pessoal e social, guiadas por princípios de solidariedade e nas 

quais a igualdade e a diferença são valores compatíveis e mutuamente 

enriquecedores (AUBERT, A.; SETA, A.,GARCIA, C., FLECHA, R.; 

RACIONERO, S., 2008, p. 167). 

A cada semana de trabalho foram desenvolvidas atividades para 

estudo e compreensão do Cirandar como processo formativo, a partir do 

coletivo de professores. Em duas das semanas de trabalho discutiu-se o 

sentido da pesquisa na sala de aula. Os textos que não receberam parecer de 
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um leitor também foram distribuídos aos colegas para a leitura e emissão 

de um parecer. Nas semanas que antecedem o evento é preciso organizar as 

salas, discutir o trabalho a ser realizado, distribuir tarefas para otimizar as 

atividades programadas. 

  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Sinalizam para esta constituição da comunidade aprendente, no 

âmbito do Cirandar, por exemplo, o envolvimento dos professores, ao 

trazerem teóricos que possibilitam uma melhor compreensão do termo a 

partir da leitura sugerida, como foi o caso dos autores anteriormente citados 

colocados, em meio ao diálogo, por dois dos participantes. Aqui se 

expressa, fortemente, a característica de aprendizagem dialógica, em que o 

movimento de um produz movimento em outro. Os teóricos trazidos pelos 

colegas para o diálogo, no grupo, se inserem no relato dando-lhe 

consistência. 

O número de participantes inscritos no processo on-line é expressão 

também da possibilidade de constituição da comunidade aprendente a qual, 

ao longo do processo, pode ser acompanhada. Inicialmente, tivemos 

duzentos e sessenta e um inscritos e apenas duas desistências, embora a 

expectativa é que cheguemos ao final com um número menor de 

participantes que tenham desenvolvido todas as atividades solicitadas. 

Enviaram relatos para o ambiente virtual 162 participantes e fizeram leitura 

crítica 128 dos inscritos. Não foram computados, até o momento, quantos 

enviaram o texto com as alterações sugeridas pelos leitores críticos, 

novamente. 

O espaço de diálogo estabelecido, via e-mail e redes sociais em 

grupos fechados, é outro sinal deste movimento de constituição de uma 

comunidade, com solicitação de esclarecimento sobre o processo. No grupo 

fechado da rede social são cento e treze (113) os professores que 

solicitaram acesso ao grupo, o que não é necessário e obrigatório no curso. 

As mensagens foram também postadas no grupo e visualizadas por, em 

média, um terço dos participantes em diálogo com alguns dos participantes, 

mas as escritas são para esclarecimento sobre os procedimentos. Em 
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sentido contrário à constituição do sentido de pertencimento ao processo de 

formação, foram as duas desistências de professores inscritos, logo no 

início do curso, pedindo desligamento alegando, um deles, falta de tempo, 

e o outro falta de paciência para ficar recebendo mensagens diárias com 

orientações e sugestões por e-mail. Tais alegações mostram a decisão de 

não participar e assim não estar neste grupo. 

O envolvimento dos participantes do Cirandar presencial também se 

mostra no planejamento de atividades para o Cirandar 2015 com uma 

proposição de formação para a rede de educação básica municipal, bem 

como uma outra proposição de um movimento de formação pela pesquisa 

com os alunos das escolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A experiência do Cirandar tem sido uma das mais bonitas que, como 

professoras, estamos desenvolvendo.  Somos um grupo de professores que 

estamos escrevendo juntos. O processo do Cirandar está sendo 

semanalmente partilhado. Como consideramos que a pesquisa é um 

processo de escrever, ler, reescrever sobre um tema, e neste caso, sobre um 

processo de formação em Roda de Formação, a metodologia aqui usada 

parece-nos adequada e  produtora de bons resultados. Temos aprendido a 

sermos professoras com cada colega que está conosco, na roda, a cada 

segunda-feira. O caderno de registros ajuda cada uma de nós a acompanhar 

esse processo. O mais impressionante e bonito, no entanto, é ver o 

protagonismo, a autoria de cada um se tornando professor neste coletivo. 

Isso emociona, contagia e provoca em nós, professoras da disciplina, um 

entusiasmo que se expressa em manifestações, como as que ocorrem ao 

final de cada encontro semanal: Que aula!!! Que aula!!! 
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MOTIVAÇÃO NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE INCENTIVO E 

VALORIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

Aline Freire de Souza Aguiar 

 Escola Estadual de Ensino Médio Silva Gama 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 A atividade que será relatada como uma proposta de reflexão para o 

Ensino Médio Politécnico foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Médio Silva Gama, situada no Balneário Cassino, na cidade de Rio Grande. 

Os alunos que participaram dessa prática estão no 2º ano do Ensino Médio 

Politécnico, totalizando 32 alunos, os quais sou responsável por mediar o 

Seminário Integrado. Prefiro usar a palavra mediar, pois o Seminário parte 

da proposta dos próprios educandos, os quais buscam informações e 

maiores saberes de algo que lhes é prazeroso conhecer. 

Ao retornarem às aulas para o 2° semestre, os alunos mostraram-se 

desmotivados e atrasados em alguns tópicos de seus trabalhos, dessa forma 

desenvolvi uma aula que pudesse trabalhar com os sentimentos de cada um, 

em que pudesse ouvi-los e entender o que estava acontecendo, 

aproveitando para incentivá-los no desenvolvimento e escrita do trabalho. 

No entanto, percebi que nessa turma o recesso letivo do meio do ano 

modificou a expectativa dos mesmos, os quais deixaram as obrigações de 

lado e, ao retornarem à escola ainda estavam no mesmo trimestre, havendo 

uma quebra na sequência do trabalho. Ao deparar com essa situação, 

precisei trabalhar um pouco com o emocional de cada aluno para que o 

mesmo pudesse se dirigir e refletir sobre a sua prática dentro da escola e, 

principalmente, sobre a pesquisa desenvolvida em Seminário. 

O objetivo principal desse plano de aula foi com que o educando 

percebesse que estávamos no meio do ano e o trabalho precisava ser 

desenvolvido com gosto, pois afinal, foram eles que decidiram as temáticas 

e a metodologia que seria desenvolvida. Desse modo, eles poderiam 

entender que o trabalho não é realizado apenas por uma obrigação escolar, 
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mas pode proporcionar-lhes diferentes apresentações fora da escola e 

enriquecer o seu sucesso escolar. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 A atividade transcorreu ao longo de 3 aulas, totalizando 150 

minutos, no primeiro momento os alunos dirigiram-se até a sala de 

multimídia para assistir um pequeno trecho do filme “Desafiando 

Gigantes”, um filme norte-americano de 2006, do gênero drama, dirigido e 

estrelado por Alex Kendrick e produzido pela Sherwood Pictures. O trecho 

selecionado relatava a luta do treinador de futebol americano para treinar 

seu time desmotivado, desse modo, ele venda os olhos de um dos jogadores 

e faz com que ele supere seus limites ao duas vezes mais do que costumava 

solicitar e ainda carregando  um colega nas costas. Com isso o treinador 

conseguiu mostrar que os jogadores precisavam acreditar em seu potencial 

para desenvolver um melhor trabalho. 

Após assistirem a esse trecho do filme, os alunos foram instigados a 

relacionarem a sua prática e desenvolvimento do trabalho de Seminário 

Integrado com o trecho do filme, apesar de realizarem o trabalho em 

grupos, os mesmos fizeram essa escrita individualmente, para que eu 

pudesse entender a percepção de cada um. No decorrer da aula eles leram 

os seus apontamentos e argumentaram sobre a situação. Nesse momento 

pude ouvir várias questões como problemas de relacionamento no grupo, 

novos grupos formados, estudantes novos na escola, falta de incentivo e a 

importância de ter alguém que acredite no trabalho e potencial deles. 

Depois da exposição oral os alunos entregaram os textos e encerramos a 

atividade. 

Com os textos em mãos pude salientar algumas marcas que 

demonstram o comprometimento desses sujeitos com o trabalho, os trechos 

abaixo são recortes dessas escritas: 

“O trecho do filme Desafiando Gigantes nos dá uma lição de vida, às 

vezes propriamente nos subestimemos, duvidamos de nossos próprios limites.” 

“Para chegarmos a nossos objetivos devemos acreditar, ir além de 

nossa capacidade, às vezes também é bom ter alguém para nos motivar.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alex_Kendrick
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sherwood_Pictures
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“O vídeo mostra que devemos nos superar a cada dia e acredito que o 

projeto de Seminário nos ajude com isso, pois buscamos sempre ser melhor 

para mostrar que podemos crescer e vencer alguns pequenos medos, como falar 

para um público.” 

“Meu desempenho em relação ao Seminário Integrado está fraco, sinto 

que posso fazer algo mais, me esforçar mais, me falta dedicação.” 

“A vontade de vencer precisa vim de você, precisa lutar por aquilo que 

se deseja.” 

“Depois de assistir o vídeo me deu ideias novas para o trabalho, como 

não desistir, não perder o foco, ajudou a manter o grupo em conjunto.” 

“O que achei de interessante no vídeo é que mesmo com grande 

dificuldade ele seguiu em frente, mesmo passando pelo sofrimento e pela dor, a 

mesma coisa acontece com o trabalho de Seminário, sempre buscar melhorar e 

seguir adiante. Não estou dando tudo de mim, mas me esforço para continuar.” 

“Sei que todos do grupo ainda não mostraram seu real potencial, mas 

motivação por minha parte para isso acontecer não vai faltar.” 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

Após escutar e ler tais relatos tive a certeza de que os alunos estavam 

desanimados com seus trabalhos, mas foi só dar uma incentivada que 

voltaram a se mobilizar e dar continuidade nos grupos, motivando um ao 

outro para realizar um trabalho com maior empolgação e satisfação. 

Ao assistirem ao trecho do filme, apesar do contexto ser diferente do 

que uma sala de aula, eles puderam relacionar a motivação do treinador 

com o desenvolvimento de seus próprios trabalhos e pediram por alguém 

que os incentivasse relatando que quando se tem alguém que acredita no 

trabalho, eles podem ir mais longe com a pesquisa. 

Por isso procuro incentivá-los e buscar junto com eles ideias práticas 

para demonstrarem e refletirem sobre seus trabalhos. Nesse momento 

temos oito grupos fortificados na turma 222 da Escola Silva Gama, os 

quais tem um enorme potencial para divulgarem seus trabalhos no final do 

ano. 
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Percebo que pouco se fala em motivação em sala de aula, mas 

fazendo uma pesquisa bibliográfica e também por meio dessa prática 

aplicada, noto o quanto é importante motivar o aluno, ele precisa saber que 

alguém acredita nele, ele não está na escola apenas para passar de ano e 

sim para mostrar seu potencial e desenvolver muitos trabalhos por meio de 

dedicação e pesquisa. 

O aluno para aprender precisa querer, para isso muitas vezes precisa 

de motivação, na escola é o professor o responsável por trazer atividades 

que possam envolver o aluno, e quando isso acontece o conhecimento 

torna-se significativo para ele, então o aprendizado acontece. De acordo 

com Bzuneck (2002): 

 “Quando se considera o contexto escolar específico da sala de aula, as 

atividades dos alunos, para cuja execução e persistência devem estar  motivados, 

têm características peculiares que as diferenciam de outras atividades humanas 

igualmente de motivação, como esporte, o lazer, o brinquedo, ou trabalho 

profissional” (p. 10). 

A motivação deve ser feita de modo a provocar no outro o desejo de 

aprender, levando em conta e respeitando o tempo de cada aluno. De 

acordo com Alves (2013) a motivação é algo que está presente no homem o 

tempo todo, suas ações são frutos de motivações, isto quer dizer que ele só 

faz algo porque tem algum motivo. Logo, a motivação é algo exclusivo do 

ser humano, por ter origem no pensamento. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a atividade de motivação e com as respostas dos envolventes na 

investigação acabei ficando motivada também, pois ao ver o crescimento 

de meus alunos fico cada vez mais empolgada com o desenvolvimento de 

seus trabalhos. Percebo que essa é uma atividade que pode ser aplicada em 

qualquer disciplina, pois podemos ter um tempo para parar e fazer com que 

o aluno reflita sobre a sua aprendizagem. 

É preciso elaborar novas propostas como essa para não deixar com 

que eles se dispersem. Assim sempre terá um do grupo para incentivá-los e 

retomar o trabalho, para que possam compartilhar seus saberes e 

aprendizagens com outras pessoas. 
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Na minha prática docente posso dizer que aprendo com os alunos a 

cada dia, por isso nessa turma me vejo como uma mediadora de trabalho e 

não alguém que impõe tal atividade, mesmo com as cobranças necessárias, 

eles dedicam seu tempo numa atividade prazerosa que irá lhe proporcionar 

conhecimentos relevantes para sua caminhada. 
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PIBID Ciências EaD: Desafios e Possibilidades da Formação do 

Professor Pesquisador de Educação 

Ana Laura Salcedo de Medeiros 

 

CONTEXTO DO RELATO 

Apresento o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) – Ciências na Educação a Distância (EaD) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) de Santa Vitória do Palmar (SVP). Esse 

PIBID é um desafio por ser desenvolvido, como o título atesta, a distancia, 

no contexto da FURG. Participam doze estudantes bolsistas e duas 

professoras de Ciências da educação básica como supervisoras da Rede 

Municipal de Ensino Fundamental de SVP. 

Uma das escolas situa-se é na região periférica da cidade com aulas 

no período da manhã correspondendo aos estudantes adolescentes. A outra 

escola é central, e as atividades do PIBID acontecem  no período noturno 

com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A proposta de organizar e coordenar um PIBID na EaD é 

provocativo no sentido que apresenta diversas variantes para ser realizado. 

Nesse texto, o olhar foi dirigido para as atividades de formação de 

professores. Ao pensar neste relato, os seguintes questionamentos me 

acompanharam: 

Quais características dos sujeitos participantes desse processo? 

Quais são as atividades do PIBID na EaD que potencializam a 

formação acadêmico-profissional? 

O Programa Institucional de Bolsa de Incentivo a Docência (PIBID) 

iniciou  na FURG em 2008. No ano de 2012, dois subprojetos: o de 

Educação Ambiental e o de Gestão Escolar ampliaram o enfoque 

formativo, assumindo a perspectiva interdisciplinar. Neste contexto de 

expansão, a FURG apresentou em 2013 e o Ministério da Educação (MEC) 

aprovou o Projeto “Diálogos em Roda” na formação acadêmico-

profissional de professores na FURG, Edital nº 061/2013/CAPES[4] o qual 

inclui a proposta para subprojetos de Licenciaturas dos cursos a distância. 
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Atualmente, participam do Projeto Institucional, quinze subprojetos 

correspondentes aos cursos de licenciatura da FURG. 

O PIBID é importante na minha caminhada docente pela experiência 

em sala de aula na Educação Básica, no Ensino Superior e no PIBID como 

Professora Supervisora e Coordenadora do subprojeto Gestão Escolar. 

Alia-se a isso a preocupação em manter-me num processo de 

aprimoramento pessoal e profissional e a certeza da necessária ampliação 

dos espaços de formação profissional. 

A Licenciatura em Ciências da FURG a distância habilitará 

professores para os anos finais do Ensino Fundamental num currículo 

organizado na área de Ciências. O curso contempla cinco polos e a 

proposta de PIBID aqui relatada está sendo desenvolvido no polo de Santa 

Vitória do Palmar (SVP). 

O objetivo deste PIBID, é proporcionar a formação acadêmico-

profissional (DINIZ-PEREIRA, 2008) em Educação em Ciências a partir 

das narrações de situações de sala de aula no contexto da Web 2.0[5].  A 

Web 2.0 é a tendência da formação na internet para além da troca de 

informações, em uma proposta de ser colaborativa e dinâmica para a 

organização de conteúdos de ambientes on-line (ARDELL, 2012, p. 29-

30).Considera-se a formação acadêmico-profissional a formação dos 

professores em exercício como aspecto da prática docente e assume-se a 

formação acadêmica para a formação inicial (DINIZ-PEREIRA, 2011) 

Assim, uma das propostas do PIBID Ciências, em consonância com 

o PIBID Institucional, é a produção de narrativas. As narrativas como 

artefatos culturais possibilitam a compreensão da importância da formação 

acadêmica articulada com a escola de educação básica, bem como o 

desenvolvimento da ação docente e das suas implicações no ensino. Esse 

processo acontece a partir da escrita reflexiva no ambiente virtual de 

aprendizagem (Moodle[6]) das questões relativas ao cotidiano escolar, da 

organização do espaço, das implicações na cultura escolar e formação do 

currículo. 

Nesta proposta de formação acadêmico-profissional,o PIBID-

Ciências,  é predominantemente na modalidade a distância, pauta seu 

processo formativo pela problematização das questões cotidianas da sala de 
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aula com foco ana pesquisa na escola. No PIBID-Ciências, os caminhos 

são trilhados nas Rodas de Formação (SOUZA, 2010), em que a 

perspectiva da pesquisa individual passa a ser compartilhada no coletivo 

em um movimento dialético e dialógico para a formação coletiva e auto 

formação de cada sujeito participante. 

Atualmente são realizados os Encontros de Formação, nosso 

momento de vivência de Comunidade Aprendente, com a coordenadora do 

subprojeto Ciências EaD, os estudantes e professoras semanalmente. Um 

encontro é presencial e os outros três ocorrem por webconferência. Sempre 

às quintas-feiras à noite. É importante ressaltar que a Secretaria de 

Educação a Distância (SEaD) da FURG disponibilizou as condições 

essenciais e necessárias para a efetivação do projeto no polo. Esse 

pressuposto de apoio às ações do subprojeto do PIBID EaD, demonstra a 

sensibilização e aposta na formação acadêmico-profissional para o curso de 

graduação EaD de Licenciatura em Ciências[7] 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

A formação docente, tanto acadêmica como profissional, pode 

contribuir para intensificar os laços entre a Universidade e a sociedade, 

dessa forma nos constituímos numa Comunidade Aprendente (CA) 

(Brandão, 2005; GALIAZZI; MORAES, 2013) no PIBID-Ciências EaD. 

Essa perspectiva de formação está alicerçada no entendimento do aprender 

em comunidade em um processo contínuo e recursivo. A organização dessa 

comunidade articula a formação acadêmico-profissional de educadores, 

constituída por professores do sistema público da Educação Básica, 

professora da Universidade e licenciandos do curso de Ciências a partir de 

proposições individuais e coletivas no PIBID. 

As atividades coletivas dos licenciandos nas escolas são 

acompanhadas pelas professoras supervisoras e nos encontros presenciais 

pela coordenadora do subprojeto. 

Para iniciar o processo de formação as professoras supervisoras 

elaboraram planos de ação. A professora da EJA planejou desenvolver um 

projeto para embelezar a escola com aproveitamento de pneus, garrafas 

pets e outros resíduos recicláveis originados do consumo humano. A 
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professora do Ensino Fundamental propôs uma horta desenvolvida por 

permacultura. 

 Apresento a Permacultura como, 

[…] um estilo de vida integrado onde tudo está ligado, o campo, o homem e 

o meio, praticar a permacultura é mudar seu próprio estilo de vida, agir de 

forma sustentável com o ambiente preservando-o sempre, praticar a 

permacultura também, é tratar os outros seres humanos com ética e moral, e 

por último viver bem com o meio criando jardins, prédios, e comunidades 

sustentáveis. (AGROPECUÁRIA, 2014) 

        Os licenciandos participam junto com às professoras e os alunos da 

escola no desenvolvimento das atividades. Todos os meses postam no 

Moodle[8] do PIBID Ciências EaD relatos e fotos mostrando como foi esse 

processo. 

           O Moodle é organizado para complementar as atividades realizadas, 

nesse espaço a proposição é um posicionamento individual, mas com uma 

aposta da socialização e diálogo das reflexões, narrativas e relatos, um 

caminho para uma ação coletiva de formação. 

Nos encontros semanais sempre é escolhido um dos participantes 

dessa CA para fazer o relato. Na semana seguinte é socializado e 

complementado com as sugestões dos estudantes e professoras. Após a 

reescrita é enviado por e-mail, impressa e fixada no portfólio coletivo que 

mantenho em Rio Grande. Esse portfólio é apresentado no encontro 

presencial no sentindo de que identifiquem a presença e participação na 

construção desse documento de registro. Apresento um recorte para 

exemplificar, 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, reuniram-se na UAB, os 

integrantes do PIBID, juntamente com a professora Ana Laura e Maria do 

Carmo. Registro de LP 

Como parte da formação, considerando que o registro trazia muito o 

formato de ata escolar, fiz o registro da semana seguinte, com a proposta de 

que fosse narrativo e que apresentasse quais as aprendizagens construídas 

no encontro. Na dinâmica de leitura e também de postagem no Moodle, o 

relato foi apresentado aos participantes. A partir de então os relatos se 
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apresentam mais reflexivos, menos descritivos e com uma liberdade de 

escrita, 

[...] nos levou a refletir sobre a palavra amorosidade, nos explicando o 

significado da mesma. Ai esta o que eu aprendi neste encontro de formação. 

Que todos nós temos um pouco a ensinar e também aprender e que devemos 

respeitar isto. Assim como o professor ensina algo a seus alunos, também 

aprende com eles, portanto trata-se de uma troca de aprendizagens. Afinal não 

há ninguém que saiba exatamente tudo!Como diz em uma frase de Paulo Freire 

“Não há saber mais ou menos: há saberes diferenciados!” Registro de PN 

Essa perspectiva de registro favorece a constituição dos sujeitos da 

CA na formação. Agora eles se mostram pela escrita, refletem sobre a 

atuação na escola relacionando a leitura da Pedagogia da Autonomia de 

Paulo Freire uma ação de repensar em Rodas de Formação a partir da 

práxis. 

Os estudantes e as professoras supervisoras também fazem um 

registro no portfólio por escola, nele além das reflexões escritas são 

disponibilizados fotos e desenhos de alunos da Educação Básica. 

Assim, todos da CA, estudantes, professoras supervisora e professora 

coordenadora do subprojeto, inscreveram estão escrevendo trabalhos na 

Mostra de Produção Universitária (MPU) da FURG e no Cirandar: Rodas 

de Investigação desde a Escola: u. Uma aposta na potencialidade da escrita 

como ação formativa, de diálogo, (re)significação, estrutura do pensamento 

e reflexão. 

          Outra aposta nessa proposição de formação está na construção de 

narrativas de sala de aula uma das propostas de formação do PIBID. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

Neste grupo, tanto os professores como os alunos da Educação 

Básica, apresentaram têm resistência à valorização da importância da 

escrita no processo formativo para dar e de conhecimento de sua 

aprendizagem e da prática desenvolvida práxis no cotidiano escolar.  Tenho 

clareza que o exercício da escrita fica legado ao segundo plano. Assim, o 

PIBID da FURG aposta na escrita em sua função epistêmica na formação 

docente (PIBID, 2013) e de produção de aprendizagem. Encontramos esse 
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foco no documento institucional enviado a CAPES para inscrição do PIBID 

da FURG explanando que 

Nesse sentido, o objetivo é desafiar os participantes 

licenciandos e supervisores e coordenadores a construírem 

histórias que consigam narrar as experiências de docência a 

partir da imersão do contexto em que estarão atuando.  Assim, a 

proposta relativa à construção do Álbum do PIBID deverá 

compreender a narrativa de experiências do processo de 

formação docente vivenciadas e problematizadas no interior de 

um contexto de imersão com suas peculiaridades, 

características, singularidades e especificidades. Os professores 

supervisores, assim como os alunos bolsistas, estarão sendo 

desafiados nas histórias diferentes olhares sobre uma docência 

cotidiana localizada no espaço e no tempo. A partir das histórias 

produzidas será possível verificar o quanto a imersão no 

contexto da prática ? pedagógica e social ? incide no processo 

de subjetivação e nas intervenções cotidianas dos professores 

participantes? (GALIAZZI, 2013 p.4) 

Parafraseando Marques (2008) que escrever é preciso, a proposta de 

escrever para o PIBID Ciências na EaD é uma prática com o propósito de 

ao narrar a atividade formativa (re)significar sua aprendizagem e práxis. A 

proposta de recursividade de escrita é a de que as escritas nos portfólios das 

escolas e no portfólio coletivo socializadas nos encontros de formação e 

disponibilizadas no Moodle para que todos os participantes da CA 

apresentem sugestões para uma reescrita. 

Assim, percebo que ao desenvolver uma cultura investigativa com os 

professores e licenciandos acerca dos processos de ensino e aprendizagem 

na sua área de atuação, é caminhar para a possibilidade de auto formação, 

que contribui para ampliar a qualidade da Educação Básica. Nesse sentido, 

reafirmo que a formação acadêmico-profissional a distância se constitui em 

um espaço/tempo para desenvolver a cultura investigativa, especialmente 

se orientada por princípios do Educar pela Pesquisa (Demo, 2011; Galiazzi, 

2003). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao defender a escrita como prática formadora de professores, não 

pretendo ser dogmática. Não estou assinalando que toda ação docente deva 
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vincular-se exclusivamente a essa prática, mas, reconheço que a escrita é 

uma das necessidades do cotidiano escolar. Considero a oralidade e o 

diálogo como dimensões formadoras porque são também fundantes. Mas 

por esse contexto do PIBID, reitero minha aposta crença na escrita como 

potencializadora e produtora de reflexão na formação do sujeito, 

constitutiva da identidade docente e refigurativa das práticas pedagógicas, 

em especial no trabalho coletivo em Rodas de Formação. 

Essa experiência do PIBID-Ciêncais na EaD apontam para a 

necessidade de ampliar os espaços de diálogo com a escola da Educação 

Básica. Este diálogo universidade-escola, licenciando-professores da 

escola, professores do curso-escola pode promover o entendimento de que 

a escola se encontra em formação. Também a compreensão de que o 

processo de formação é um ato coletivo, pois a aprendizagem ocorre entre 

sujeitos, com o Outro. 

Assim, no PIBID Ciências EaD, os caminhos estão sendo trilhados 

nas Rodas de Formação, no qual o diálogo com a realidade e o 

conhecimento do conteúdo constrói-se ao buscar aprender “com” e “na” 

escola e na aposta da formação do professor reflexivo e pesquisador da sua 

prática. 
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CONTEXTO DO RELATO 

 Neste relato, apresento algumas das experiências acadêmicas que 

tive a satisfação de vivenciar durante o desenvolvimento dos meus estudos 

de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Destaco, 

desde meu olhar de estudante estrangeiro, as principais caraterísticas de 

espaços educativos que contribuíram na minha formação profissional, 

intelectual e pessoal, durante esse período. 

Começo relatando como, a partir de 2010, após concluídos meus 

estudos de Licenciatura em Química na Universidad Pedagógica Nacional, 

de Bogotá, Colômbia e de me deparar com todas as satisfatórias e 

interessantes experiências que se vivenciam no desempenho da docência na 

escola e na sala de aula, e ao mesmo tempo  me encontrar com uma grande 

quantidade de dificuldades que me impediam desempenhar 

satisfatoriamente o exercício da profissão (deficiências conceituais, 

desconhecimento do ambiente escolar, excesso de estudantes, acúmulo de 

trabalho, falta de tempo para preparação de aulas e baixa remuneração 

salarial, entre outras), comecei a me perguntar: Qual será realmente meu 

papel como educador? Qual o objetivo principal de educar? Qual deve ser a 

melhor forma de enfrentar essas dificuldades? 

Ao ver que essas questões não podiam ser resolvidas facilmente, 

decidi procurar os meios que pensei pudessem me ajudar a solucioná-las. E 

que melhor maneira de fazer isso que através da continuidade da minha 

formação acadêmica? Por tanto, fui à busca de cursos de pós-graduação 

que pudessem me ajudar nessa caminhada. Nesse momento quase que 

providencialmente, apareceu na minha frente a convocatória do Programa 
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de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC-GCUB-OEA)[1] para 

realizar estudos de mestrado no Brasil, na qual participei e favoravelmente 

fui selecionado. 

Desse modo, no ano 2013 cheguei à Universidade Federal do Rio 

Grande, como estudante regular do Programa de Pós-graduação em 

Educação em Ciências: Química da vida e Saúde, onde tenho a satisfação 

de haver conhecido diferentes espaços formativos que têm contribuído 

favoravelmente na minha formação e nessa constituição pessoal de 

identidade acadêmico-profissional que procurava. 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Uma das primeiras atividades que tive a oportunidade de participar 

foi no desenvolvimento das disciplinas do programa de mestrado, que 

embora não estejam todas elas focadas na formação de professores e na 

identidade profissional, se constituem através da conversa em roda como 

espaços que fomentam e favorecem a construção da identidade para os 

professores que nelas participam, pois permitem a reflexão, o 

compartilhamento de experiências e a integração dos docentes envolvidos. 

Neste ponto quero fazer especial referência à disciplina “Identidade, 

Prática e Formação Docente” que por meio do estudo da história da 

profissão, da análise de diferentes documentos sobre saberes docentes e 

sobre identidade profissional permitiu compreender como tem sido 

transformada o nosso fazer durante a história dos nossos povos, além disso, 

permite ampliar a visão a respeito dos problemas e dificuldades do trabalho 

docente. 

Também tive a possibilidade de participar em alguns encontros do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

(Química) espaço onde é possível perceber a preocupação dos jovens 

estudantes de licenciatura por se formar adequadamente e conseguir se 

desempenhar da melhor maneira no seu futuro como educadores. 

Considero importante esse ambiente formativo porque além de incentivar 

economicamente os licenciandos (por meio de uma bolsa de participação), 

proporciona a oportunidade de ter trabalhando no mesmo espaço, 

profissionais da educação com diferentes níveis acadêmicos o que se 
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converte em um excelente espaço para potencializar a interação entre a 

escola e a universidade. 

Outra importante oportunidade foi participar em encontros 

acadêmicos destinados exclusivamente a educadores de diferentes áreas, 

que sem perder o rigor acadêmico-cientifico lhes brindam a possibilidade 

de compartilhar suas experiências e os resultados do seu trabalho, dando 

assim especial importância às atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Esses eventos foram o XII Encontro de Investigação na Escola na cidade de 

Santa Maria RS, Brasil e o VII Encontro Latino-Americano e Espanha e 

Coletivos e Redes de Docentes que Fazem Investigação e Inovação desde a 

Escola e a Comunidade, na cidade de Cajamarca no Peru. 

Da mesma forma durante minha permanência no Brasil participei do 

projeto CIRANDAR: Rodas de investigação desde a escola, que promove 

principalmente a formação continua e a investigação escolar e também 

permite a integração entre a escola e a universidade, este projeto é 

desenvolvido por meio da parceria entre a 18a Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE) e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Dentro 

dessa proposta são desenvolvidas atividades de conversa, escrita, leitura 

crítica e reescrita por parte dos docentes, com a intenção de valorizar seu 

trabalho e construir comunidades aprendentes que contribuam para 

melhorar a pratica acadêmico – profissional desses professores. 

Finalmente, quero mencionar um espaço acadêmico que está sendo 

desenvolvido na Licenciatura em Química; o Estagio Curricular I, em que 

estou participando como professor estagiário junto ás duas professoras 

efetivas da disciplina. Ali também se trabalha dentro da perspectiva das 

comunidades aprendentes, pretende-se dar um primeiro passo na 

constituição de identidade dos licenciandos ao utilizar como foco essa 

primeira aproximação que eles têm com a escola e com as atividades que 

ali são realizadas, visto que é essencial que os professores compreendam o 

contexto escolar e reflitam sobre os acontecimentos que ali ocorrem. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Mas, por que é tão importante falar de constituição de identidade 

acadêmico-profissional docente?  Para dar resposta a esse questionamento 
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é importante ter em conta que, como o relata Saviani (2007, p 100), “ao 

longo da história da chamada civilização ocidental a pedagogia foi se 

firmando como correlato da educação, entendida como o modo de 

apreender ou de instituir o processo educativo”. 

Consequentemente, durante esse processo constitutivo tanto da 

pedagogia quanto da Educação em si mesma, a profissão professor tem 

sofrido fortes transformações. Desde a antiga Grécia, onde os sábios 

tinham a capacidade de trabalhar livremente junto com os seus discípulos 

para produzir conhecimentos, até os últimos anos, nos quais os professores 

têm sido considerados simples transmissores de conteúdos ou chefes de 

sala de aula que obrigam aos alunos a realizar as atividades propostas nos 

livros didáticos. Assim, é evidente que a valorização da atividade docente e 

dos profissionais da educação também tem sofrido variações afetando não 

só as condiciones laborais e de vida dos professores, senão todo o sistema 

educativo e o próprio desenvolvimento da sociedade. 

Segundo Pereira e Martins (2002, p. 113); 

O que tem ocorrido é uma política de desvalorização do 

professor, prevalecendo as concepções que o consideram como 

um mero técnico reprodutor de conhecimentos, um monitor de 

programas pré-elaborados, um profissional desqualificado, 

colocando-se à mostra a ameaça de extinção do professor na 

forma atual. A realidade retrata uma carreira quase inexistente, 

com condições de trabalho aviltadas, pouca retribuição 

financeira e discutível reconhecimento social.  

Todos esses episódios geram uma profunda crise para a profissão, 

pois é possível observar se que são cada vez menos os jovens que desejam 

ingressar em cursos de licenciatura e as problemáticas para os educadores 

aumentam já que as condições laborais e sociais da docência interferem no 

adequado desempenho profissional docente diante das rápidas 

transformações da sociedade e das políticas que apontam a proletarização 

da profissão. 

À vista disso, para superar a mencionada crise e melhorar a difícil 

situação pela qual atravessam os profissionais da educação, é claramente 

notável que a valorização do nosso trabalho e da nossa função na sociedade 
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deve começar a ser promovida por parte dos próprios docentes em 

exercício, dos futuros professores, e mesmo de toda a comunidade 

educativa. 

É nesse ponto que reconheço o importante papel que representam as 

atividades mencionadas anteriormente, uma vez que a partir da busca de 

formação, profissionalização e naturalmente de constituição de identidade 

dos professores em diferentes níveis, tomam o bastão para conseguir as 

mudanças educativas esperadas. 

Cabe ressaltar que esses ambientes formativos encontram-se em 

concordância com o Movimento Nacional docente brasileiro, que vem 

trabalhando há alguns anos e que segundo o relata Brzezinski (2002, p. 15) 

“propõe a adopção de uma política global de formação e profissionalização 

docente” com base no preceito de que 

O professor é o profissional que domina o conhecimento 

especifico de sua área e os saberes pedagógicos, em uma 

perspectiva de totalidade. Isso lhe permite perceber as relações 

existentes entre as atividades docentes e a globalidade das 

relações sociais, políticas e culturais em que o processo 

educacional ocorre e atuar como agente de transformação da 

realidade. (Brzezinski, 2002, p. 15) 

No entanto, para conseguir esse tipo de formação é necessário ter em 

conta que a profissão docente tem um alto grau de subjetividade e que nós 

professores podemos adquirir saberes específicos para desempenhar nosso 

trabalho relacionando nossa pratica e nossos aprendizagens com a 

experiência e com o contexto no qual nos encontramos. 

O saber não é uma coisa que flutua no espaço; o saber dos 

professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em 

sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc. 

(Tardiff, 2011, p.11). 

Nesse caso, é importante destacar que todos os processos de 

formação em que participam os docentes, deveriam estar focados no 

desenvolvimento desses saberes, destacando sempre a importância do 
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trabalho em equipe, da reflexão da própria pratica e da abordagem de 

situações cotidianas da escola, podendo estabelecer dessa forma 

comunidades aprendentes, as quais são apresentadas por Galiazzi et al. 

(2013, p. 159) como: 

Grupos em torno de interesses comuns, estabelecendo relações 

de pertencimento que se intensificam ao longo do tempo. Atuam 

em torno de objetivos coletivos, compartilhando experiências, 

preocupações, problemas e paixões a partir de uma área de 

conhecimento ou de prática. Aprendem uns com os outros, 

organizando-se, orientando-se e redirecionando suas ações em 

função dos objetivos propostos e dos resultados alcançados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao ter em conta todas as apreciações e reflexões aqui mencionadas, 

surgem algumas afirmações e observações a destacar. Em primeiro lugar, é 

importante mencionar a imperiosa necessidade de melhorar a formação 

acadêmico-profissional de todos os profissionais envolvidos em processos 

educativos, porém, uma formação que não aponte exclusivamente à 

aquisição de conhecimentos teóricos, senão que se preocupe também como 

o propõe Freire (2002) com a reflexão crítica sobre a própria prática, 

criando um processo dinâmico entre o saber, o pensar e o fazer. 

 Apontando também, numa formação não limitada pela estrutura 

disciplinar na qual está baseado nosso sistema educativo, senão; 

...Onde a ciência da educação, fundamentada num conjunto de 

princípios, conceitos, métodos e fins, converge para um plano 

metacientífico. Tratamos, nesse caso, do que poderíamos 

chamar interação envolvente sintetizante e dinâmica, 

reafirmando a necessidade de uma estrutura dialética, não linear 

e não hierarquizada, onde o ato profissional de diferentes 

saberes construídos pelos professores não se reduzem apenas a 

saberes disciplinares. (FAZENDA, 2008, p. 23) 

 O segundo aspecto a ressaltar, é a oportunidade de através dos 

diferentes espaços acadêmico-formativos e da proposição e constituição de 

novos espaços, promover a construção de uma identidade docente 

individual e coletiva, que possa abrir o caminho para melhorar a 
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valorização social dos professores, superar a crise e consequentemente 

melhorar os processos educativos visando uma educação equitativa e de 

qualidade que promova o efetivo exercício da cidadania. Uma educação 

onde a principal caraterística do professor seja a mediação, colocando-o 

entre o aluno e o conhecimento para possibilitar as condições e os meios de 

aprendizagem, ou seja, as mediações cognitivas (Libâneo, 2004). 

E finalmente, um terceiro aspecto importante, é que através dos 

espaços de formação mencionados possa promover-se a constituição de 

comunidades aprendentes, que por meio de atividades acadêmicas e 

formativas gerem a oportunidade para os participantes de formar e ser 

formados através das suas próprias experiências, das experiências de seus 

colegas, de seus estudantes e da comunidade em geral. Comunidades que 

com o tempo se fortaleçam e transcendam constituindo-se em excelentes 

espaços de formação acadêmico-profissional docente. 
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CONTEXTO DO RELATO 

 

A atividade que será relatada neste trabalho foi desenvolvida na 

Escola Estadual Getúlio Vargas em uma turma de primeiro ano do Ensino 

Médio. A escola dispõe de seis pavilhões que são distribuídos de forma 

alinhada, como o pátio de uma fábrica, quartel ou penitenciária. É toda 

murada, fazendo vizinhança com outra escola chamada Escola Estadual de 

Ensino Fundamental 13° de Maio, dois bairros, o da frente COHABII e o 

dos fundos, Hidráulica e também a Rua Castro Alves.  

Segundo a coordenadora pedagógica, a escola oferece à comunidade 

as seguintes modalidades de ensino: Ensino Médio Politécnico, Ensino 

Médio (porque havia algumas turmas concluindo o antigo ensino médio) e 

Educação Profissional, com os cursos de Contabilidade, Secretariado e 

Comércio Exterior. Ainda, segundo a coordenadora, a escola adota uma 

filosofia social e crítica e têm os seguintes objetivos nas diferentes áreas 

oferecidas: Educação Profissional: potencializar a compreensão dos 

fundamentos científicos das diferentes técnicas e tecnologias utilizadas no 

curso técnico e nos processos produtivos, assim como das transformações 

ocorridas ao longo da história e a relação entre elas e o desenvolvimento 

local/regional; além de formar cidadãos e cidadãs com os conhecimentos e 

valores indispensáveis ao exercício da cidadania. 

No Ensino Médio Politécnico os objetivos são: Possibilitar formação 

ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico 

do educando; propiciar a consolidação e aprofundamento dos 
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conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos na finalização da Educação Básica e no Ensino 

Superior. Foi nessa última modalidade de ensino que desenvolvemos a  

atividade de língua espanhola que será relatada a seguir. 

A atividade foi construída em conjunto, pela professora Clarisete 

Mendes de Oliveira e os alunos do curso de letras da FURG, Antonio 

Carlos Tadêo da Rosa e Monique Cunha de Souza, participantes do PIBID/ 

Espanhol. A referida atividade foi posta em prática juntamente com os 

alunos da escola, cerca de vinte alunos, em uma manhã de sábado no 

espaço comum da mesma, durante os dois períodos de aula de Espanhol 

disponibilizados pela professora. 

O que nos motivou a realizar essa atividade foi o entendimento de 

que para se estudar uma língua, também é necessário estudar as suas 

particularidades e nesse caso, optamos pelas expressões idiomáticas, que 

por uma questão de significação, não podem ser traduzidas literalmente, 

por exemplo, “echar de menos”é uma expressão usada para demonstrar um 

sentimento, que para os brasileiros seria a saudade, traduzi-la   literalmente 

não faria sentido. Além disso, essas particularidades das línguas tendem a 

despertar a curiosidade dos alunos e aumentar o seu interesse pela mesma, 

possibilitando um maior aprendizado. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Primeiramente foi feita uma exposição dialogada a respeito das 

expressões idiomáticas, explicando que elas existem em várias línguas e 

que nem sempre cabe uma tradução literal dessas expressões. Depois 

selecionamos algumas expressões idiomáticas da língua espanhola e a 

colocamos em bilhetes, fazendo o mesmo com os seus respectivos 

significados em português. Então fomos com a turma para o pátio da 

escola, o que deixou os alunos mais dispostos e mais comunicativos, em 

seguida dividimos a turma em duplas e distribuímos os bilhetes. A partir 

daí, a atividade foi proposta da seguinte forma: Uma dupla mostrava o seu 

bilhete em Espanhol e as outras tentavam encontrar nos seus bilhetes em 

Português um significado correspondente. 
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Algumas expressões escolhidas para a atividade foram: “echar de 

menos”, “armar la polca”, “chuparle La sangre”, “Dar alas a alguien”, 

“estirar la pata” e seus respectivos significados em português: “sentir 

saudade”, “armar um barraco”, “explorar alguém”, “estimular alguém”, e 

“morrer”. 

As expressões foram escolhidas tanto pela semelhança com o 

Português quanto pela diferença, como é o caso de “echar de menos”, a fim 

de despertar a curiosidade dos alunos e favorecer a construção de 

significados para as expressões , ou seja, discutir com os alunos quais as 

suas interpretações sobre as expressões idiomáticas utilizadas na atividade 

para eles perceberem  que ambos os interlocutores geram sentidos durante 

o processo de comunicação a partir das suas experiências de vida e de uso 

da língua. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 

 A atividade, aparentemente por ter sido realizada ao ar livre, fez com 

que todos ficassem mais comunicativos, não temos como comprovar isso, 

mas podemos inferir dessa forma, haja vista, o comportamento dos mesmos 

alunos dentro da sala de aula, que na maioria das vezes é menos 

participativo. Na verdade, muitas vezes, os alunos se queixavam, dizendo 

que são obrigados a estudar espanhol e que se pudessem não cursariam essa 

disciplina. Em relação a isso, pensamos que realmente ninguém deveria ser 

forçado a estudar um língua já que o aprendizado de uma língua envolve 

vários fatores psicológicos, por exemplo, e uma pessoa que não esteja a 

vontade não desenvolverá as suas habilidades linguísticas na língua meta 

de forma satisfatória. Essa realidade era algo que nos incomodava e que era 

uma discussão constante entre os alunos do PIBID e a professora da escola. 

O quê poderíamos fazer para os alunos perceberem que quando se aprende 

uma língua, se aprende também conceitos de mundo, de realidade, de 

cultura, enfim, que não se está aprendendo apenas um emaranhado de 

códigos que não significam nada para ninguém? A partir daí, decidimos 

duas coisas, primeiro; precisávamos sacudir um pouco os alunos e que sair 

um pouco de dentro da sala de aula, que era escura e fria, e ir para o pátio 
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da escola onde podíamos apanhar um pouco de sol era algo indispensável. 

Segundo; precisávamos de uma atividade mais dinâmica e que estimulasse 

a curiosidade dos alunos pela língua que estavam estudando, pensamos 

primeiramente nas expressões idiomáticas, pelas particularidades que 

apresentam, como a construção de significado que os alunos fariam a partir 

da sua língua materna e pelas possibilidades de trabalho. A professora da 

escola concordou e se mostrou muito entusiasmada, sugerindo a forma 

como a atividade poderia ser feita. 

          Durante a atividade os alunos permaneceram interessados e 

interagiram de forma opinativa para a realização da mesma, mostrando os 

seus conhecimentos sobre a língua espanhola e a sua língua materna e o 

processo de comunicação. 

Segundo Freire (1996, p. 46), “A assunção de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do não “eu” ou do “tu”, 

que me faz assumir a radicalidade do meu “eu”, ou seja, é preciso se 

assumir e perceber que em um processo de interação não predomina o 

ponto de vista do “eu” em relação ao “tu”. O que predomina é a construção 

do todo por ambos, não existe “eu” sem “tu” e nem “tu” sem “eu”. 

Da mesma forma pensa Benveniste (1989, p.87), em relação à língua, 

quando fala da “intersubjetividade”,“o que caracteriza a enunciação é a 

acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou 

imaginário, individual ou coletivo”. 

Assim sendo, acreditamos que a relevância da atividade se deu 

justamente nessa percepção por parte de todos os envolvidos durante a 

atividade, que os usuários de uma língua geram sentido para as expressões 

e que por isso, não podemos, a menos que haja a mesma expressão na 

nossa língua materna, traduzir literalmente as expressões de uma língua 

estrangeira durante o processo de aprendizado ou durante o processo de 

comunicação com a língua em uso, nesse caso, a estrangeira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Durante a atividade, os alunos fizeram comparações dos significados 

das expressões idiomáticas em espanhol com os seus significados em 

português e também, buscaram, nas suas experiências com o uso da língua 

materna, expressões idiomáticas em português que fossem parecidas com 

as apresentadas em espanhol. Por exemplo, “chupar la sangre” e “chupar o 

sangue” são expressões que existem nas duas línguas e tem o mesmo 

significado, que não é o literal, mas sim, o de explorar alguém. 

Constatamos que a partir da realização dessa atividade, os alunos 

passaram a interagirem mais, entre eles e com a professora, passaram a 

fazer perguntas sobre a língua espanhola e demonstrar um pouco mais de 

interesse. 

 Segundo Jélvez (2013, p. 132,132) “a realidade precisa ser usada 

como contexto, a partir do qual as pessoas se educam tendo essa realidade 

como núcleo da investigação, a fim de compreendê-la para compreender-se 

e transformá-la transformando-se”. Nesse caso a possibilidade de fazer 

comparações entre a língua estrangeira que estão aprendendo (a partir de 

expressões que os usuários da língua espanhola utilizam cotidianamente) e 

a língua materna a qual os alunos usam é o que proporciona esse contexto 

de realidade que Jélvez menciona. Quanto aos alunos participantes do 

PIBID, a possibilidade oportunizada pelo programa e pela escola, de 

estarmos interagindo com todo o ambiente escolar é o que nos colocou 

dentro desse contexto de realidade mencionado. 

        Por fim, acreditamos que se tratando de uma turma de primeiro ano do 

ensino médio e que muitos nunca haviam tido contato com a língua 

espanhola, as atividades devem ser apresentadas de uma forma que visem 

despertar a curiosidade dos alunos sobre a língua e depois partir para a 

parte mais estrutural da mesma. Pensamos estar indo por esse caminho, 

mas somente o comportamento dos alunos e o seu aprendizado de espanhol 

é que poderá nos responder se estamos no caminho certo ou não. 

REFERÊNCIAS 

BENVENISTE, É. Problemas de Lingüística Geral II. Campinas: Pontes, 

1989. 



48 de 180 
 

FREIRE, P.. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

JÉLVEZ, J. A. Q. A pesquisa como princípio pedagógico no Ensino 

Médio. In: AZEVEDO, J. C.; REIS, J. T. (orgs.) Reestruturação do 

Ensino Médio Pressupostos Teóricos e Desafios da Prática. São Paulo: 

Fundação Santillana, 2013. 

VOLPI, M.; CREUS, S.; MENEZES, M.; NOAL, J.; HERNÁNDES, A.. 

Delp palabras & palavras: Diccionario español-portugués, português-

español. Porto Alegre: Rígel, 2005. 

  



49 de 180 
 

CIRANDAR: medir, classificar ou selecionar os mais aptos - um 

dilema! 

Boavida Júlio Tai Chissaque 

Instituto Industrial e Comercial da Matola 

 

Este relato é uma descrição do pensamento dos professores e 

gestores do Instituto Industrial e Comercial da Matola (IICM), 

Moçambique, que aborda as dificuldades enfrentadas pelos candidatos ao 

IICM quando submetidos ao exame de admissão para o ingresso neste 

instituto médio de ensino técnico profissional. 

Tanto os professores como os alunos contestam os critérios usados 

na elaboração dos exames de admissão no IICM que consistem na 

incorporação de 70% dos conteúdos das classes terminais, nomeadamente a 

9ª e a 10ª classes. Esta contestação é baseada no currículo do Ensino 

Secundário Geral (ESG) e nos programas de ensino de Matemática e Física 

do Ensino Técnico Profissional de nível Básico (ETPB) dos anos 80.A 

descrição envolveu 9 professores e 4 gestores da mesma instituição de 

ensino técnico profissional (o IICM) aqui ilustrada pelas Figuras 1a, 1b e 

1c nos seus diferentes momentos evolutivos. A escolha dos professores foi 

feita com base na amostragem aleatória simples e a dos gestores foi por 

conveniência. 

Pelo Diploma Ministerial n.º 66/82, de 1 de Setembro, foi criada a 

Escola Industrial da Matola  

Desde a sua criação, a Escola Industrial da Matola foi cumprindo 

com as funções que lhe foram acometidas que eram de formar técnicos 

básicos nos cursos de Eletricidade (Eletricidade Geral e Eletricidade 

Industrial) e Mecânicos (Mecânica de Refrigeração, Torno e Fresa e 

Mecânica Auto). Leccionava cursos de Química na especialidade de 

Química Industrial e Química Laboratorial.   De 2001-2010 (Figura 1b) 

passou a ser designada por Escola Industrial e Comercial da Matola com a 

introdução do curso de Contabilidade em 2001. 
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 Todavia, o contexto actual do desenvolvimento sócio-económico do 

país recomenda a formação de técnicos não só de nível básico, mas 

também de nível médio de modo a responder às necessidades cada vez 

mais crescentes do desenvolvimento do país. Foi nessa perspectiva que a 

Escola Industrial e Comercial da Matola foi transformada em IICM (Figura 

1c), em Dezembro de 2010, através do Decreto Ministerial nº 269/2010, de 

31 de Dezembro. O objetivo agora é formar técnicos competentes, criativos 

e participativos, com a comparticipação de agentes económicos para 

responder às exigências atuais do desenvolvimento da sociedade. Portanto, 

trata se de uma instituição de ensino pública cuja missão é formar técnicos 

médios, Contabilistas, Técnicos Aduaneiros; Eletricistas, Mecânicos, e 

Químicos. 

 Para efeitos deste relato, o discurso é um indicador importante das 

compreensões dos sujeitos sobre o processo avaliativo ao qual são 

submetidos os alunos e fornece indicações sobre o que necessita ser 

modificado ou mantido, para que se tenham uma avaliação justa e com 

equidade. 

A seguir vamos analisar o Quadro 1 intitulado “Medir, classificar ou 

selecionar os mais aptos: um dilema sem solução”. Ao se analisar os 

questionários dos professores foi possível encontrar um discurso coletivo 

que mostra como estes entendem o exame de admissão para o IICM. 

Quadro 1: Medir, classificar ou selecionar os mais aptos: um dilema 

sem solução 

O principal objetivo do exame de admissão é selecionar os melhores para 

continuarem a estudar no Instituto, para mais tarde terem facilidade de entrar no 

mercado de trabalho e futuramente contribuírem para o desenvolvimento da 

sociedade. O acesso é maior para os alunos do ESG e muito menor para os daqui da 

escola (IICM), porque concorrem numa situação desfavorecida; por isso o exame não 

é adequado. A carga horária também é maior para o ESG e menor para o ensino 

técnico. Os programas de ensino são antigos - 1980 e nem são cumpridos na 

totalidade. O período de leccionação é maior para os alunos do ESG e menor para os 

do ETP, e os conteúdos do ensino técnico básico não são aprofundados. O período em 

que são dadas as aulas de matemática é, de certa forma, comprometedor a comparar 

com o período do ESG que é de 3 anos e o facto dos alunos do ETP básico terem 

exame no 2º ano, contribui para o distanciamento com os conceitos matemáticos. A 
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base fundamental para elaborar o exame de admissão é o programa do ESG. Os 

critérios não são transparentes. Não há consulta em outros profissionais da área de 

estudo. É preciso rever os programas de ensino porque são bastante antigos. É 

necessário fazer-se o levantamento das propostas de exames a partir das escolas e 

ouvir as opiniões dos professores das disciplinas de exame; ou seja, deve haver uma 

gestão participativa na elaboração dos exames de admissão. Também se deve 

introduzir o sistema de cotas para serem distribuídas aos alunos do IICM e não aos da 

12ª classe porque estes já têm o nível médio e concorrem em dois níveis, o Médio e o 

Superior. A proposta é de juntar professores experientes do ESG e do ETP das 

disciplinas de matemática e com os respectivos programas de ensino reajustados e em 

conjunto elaborarem o exame de admissão. 

      

Ao se analisar este discurso coletivo, percebe-se que “O objetivo do 

exame é de classificar e selecionar candidatos”. O fragmento “selecionar os 

melhores para continuarem a estudar, no Instituto, para mais tarde terem 

facilidade de entrar no mercado de trabalho e futuramente contribuírem no 

desenvolvimento da sociedade” é um importante indicador do pensamento 

dos professores sobre o exame de admissão. Este pensamento é de que o 

processo de exame tem apenas uma função seletiva, isto é, seleciona para o 

acesso ao IICM ou para o mercado de trabalho. 

Para o ato de examinar, vale exclusivamente o que o candidato 

conseguiu assimilar e expressar, com o desempenho resultante de sua 

dedicação aos estudos. Ao examinador importa apenas o desempenho do 

candidato, como decorrente do que já aprendeu. Com base neste dado o 

candidato será examinado e classificado, de forma quase definitiva, pois 

que, na vida escolar, dificilmente a classificação de um estudante é 

modificada depois do seu registo, geralmente em forma de nota ou de 

conceito. 

No seu discurso, os professores reportam que os programas de 

ensino são antigos (1980) e nem são cumpridos na totalidade. O período de 

leccionação é maior para alunos do ensino secundário geral (ESG) e menor 

para os do ensino técnico profissional de nível básico (ETPB), com 

agravante dos conteúdos a este nível básico não serem bem aprofundados. 

Este facto, conforme o dizem os próprios professores, evidencia a 

desigualdade dos alunos dos dois níveis de ensino.  
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O trecho "O período em que são dadas as aulas de matemática é, de 

certa forma, comprometedor a comparar com o período do ensino 

secundário geral que é de 3 anos (8ª , 9ª  e 10ª classe), o facto dos alunos do 

ETPB terem exame no 2º ano, contribui para o distanciamento com os 

conceitos matemáticos”, reafirma a desigualdade e a falta de equidade no 

tratamento dos diferentes candidatos. Sobre este entendimento, existe o 

argumento de Esteban (2010) que afirma que uma avaliação classificatória 

tem como referência um único padrão de conhecimento e de percurso de 

aprendizagem, definindo uma determinada cultura que é legitimada. 

O exame de admissão para o IICM é realizado dentro desta lógica de 

classificação. Entretanto, os próprios professores admitem que é preciso 

mudar. Mas, mudar o quê? O exame ou a forma de entender o acesso ao 

instituto? O seu discurso coletivo indica a necessidade de rever programas 

e conceitos porque são extemporâneos, não são atualizados para atender as 

exigências da vida moderna ou mesmo para a formação de técnicos 

industriais e comerciais como o atesta, uma vez mais, o extrato que se 

segue: 

É preciso rever os programas de ensino porque são bastante antigos. 

É necessário fazer-se o levantamento das propostas de exames a partir das 

escolas e ouvir opiniões dos professores das disciplinas de exame, ou seja, 

deve haver uma gestão participativa na elaboração dos exames de admissão 

(Quadro 1). 

       A sua experiência, acrescentam os professores, acaba não sendo 

aproveitada e muitas vezes as propostas ficam distantes das realidades 

escolares e prejudicam os candidatos provenientes do ensino técnico 

profissional do nível básico que, por serem submetidos ao exame 

inadequado, encaram dificuldades de acesso ao IICM, que na óptica de 

Textos Editores (2008) consiste na criação da logística necessária para que 

os diversos candidatos possam participar condignamente no escrutínio. 

Por seu turno, Tardif (2002) defende que a pedagogia, a técnica e as 

teorias pedagógicas, devem estar ancoradas no processo de trabalho dos 

professores, para que possam ter utilidade. Este posicionamento é atinente 

aos professores que são excluídos nos projetos (exames, currículos, 

programas de ensino, etc), reservando-os apenas à posição de aplicadores e 
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nunca de co-autor das ideias, como no caso da elaboração dos exames de 

admissão para o ingresso no IICM. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim sendo, é necessário um trabalho integrado, de equipa, entre 

docentes, gestores educacionais e demais colaboradores do sector 

educacional, em que as ideias propostas estejam alicerçadas às experiências 

e vivências de todos os intervenientes. 

Também se torna necessário reajustar os programas de ETPB e 

diversificar os instrumentos de avaliação para selecionar com equidade os 

candidatos ao IICM. 
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DIÁLOGOS SOBRE POLÍTICA NÃO PARTIDÁRIA NO ESPAÇO 

DO COMPONENTE CURRICULAR SEMINÁRIO INTEGRADO 

 

Cezar Soares Motta 

E.E.E.M. Marechal Mascarenhas de Moraes 

 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

 O presente relato tem por objetivo contar as atividades e experiências 

dos sujeitos que compõem a turma 202 no componente curricular 

Seminário Integrado desenvolvido na Escola de Estadual de Ensino Médio 

Marechal Mascarenhas de Moraes. A referida turma é composta por 31 

estudantes do segundo ano do Ensino Médio regular no turno da tarde, e 

professor licenciado em Química, este responsável por mediar os 

encontros. 

DO ENCONTRO COM A TURMA AO ENCONTRO COM O  TEMA 

 No primeiro encontro de Seminário Integrado - S.I., componente 

curricular construído em 2012 a partir da reestruturação do ensino médio 

no Rio Grande do Sul, os estudantes e professor, organizados em roda, se 

apresentaram e conversaram sobre o que fora desenvolvido no ano de 2013 

nos encontros de S.I. na escola. Logo após, iniciaram-se diálogos sobre 

como estavam percebendo a realidade a sua volta, comentando sobre os 

temas que mais chamavam sua atenção, momento em que ressaltaram as 

manifestações ocorridas no ano de 2013 e o clima de inquietação que se 

instaurava devido à copa do mundo que o Brasil sediaria. 

No segundo encontro, o diálogo foi orientado de modo mais diretivo, 

em que professor a partir dos assuntos levantados no encontro passado 

buscou com os estudantes escolher o tema que iria nortear as pesquisas no 

componente curricular. Com base nesse diálogo, os participantes 

destacaram que todos os tópicos levantados (Copa do Mundo, 
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Manifestações, entre outros) estavam diretamente ligados ao momento 

político que o país estava por viver, as eleições a nível federal e estadual. 

No terceiro encontro o diálogo entre professor e estudantes foi 

baseado na perspectiva de abordar o tema política, porém com um viés não 

partidário. Neste sentido, buscou-se construir subtemas relacionados à 

política. Neste momento, estudantes e professor foram citando o que 

percebiam estar relacionado a esse tema, emergindo como subtemas: 

Manifestações, Movimento sem Terra, Associações de Bairro, Movimentos 

Estudantis e o próprio tema Política. 

No encontro posterior o professor escreveu no quadro os subtemas 

elencados no encontro anterior e solicitou aos estudantes que se 

agrupassem de 4 a 6 alunos, conforme o subtema que mais chamasse sua 

atenção. De modo que fosse possível estabelecer os grupos para a 

realização da pesquisa. Deste movimento, resultaram 2 grupos de pesquisa 

sobre o tema Manifestações, 1 grupo sobre o tema Associações de Bairro, 1 

grupo sobre o tema Movimentos Estudantis, 1 grupo sobre Movimento sem 

Terra e 1 grupo referente ao tema Política.  

A partir dos grupos estabelecidos e dos subtemas selecionados, foi 

solicitado aos estudantes que, em grupo, escrevessem 1 página para seu 

subtema de pesquisa, em que onde buscariam contemplar as seguintes 

perguntas: O que é? Quem participa? Qual o propósito? Atividade que após 

realizada foi socializada pelos grupos aos demais colegas da sala, no 

sentido de fomentar o diálogo entre os estudantes sobre os temas 

pesquisados nos diferentes grupos e articulado ao tema norteador Política. 

Para complexificar os diálogos em torno do tema Política, os grupos 

leram 2 textos relativos ao papel dos 3 poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário) e sua história na construção da democracia brasileira, 

organizando-se em aula uma conversa sobre os papéis de gestores como 

prefeitos, vereadores, senadores, deputados, governadores e presidente. 

Esta atividade teve o propósito de reconstruir percepções sobre promessas 

de candidatos que visam ocupar os papéis de gestão para os cargos 

anteriormente citados. 



57 de 180 
 

Ainda com a intenção de complexificar argumentos e permanecendo 

na periferia dos subtemas, os estudantes foram convidados a assistir o filme 

V de Vingança, bem como ler um texto relativo ao filme, denominado “A 

carta de Valerie” e responder a 4 questões, que após respondidas foram 

dialogadas no encontro posterior. Segue abaixo o fragmento das escritas de 

alguns estudantes sobre o filme V de Vingança no portfólio online do 

facebook[1]: 

“Grupo A. Foi assistido o filme "V de Vingança" nas aulas de 

Seminário e seguinte discutido fatos relacionados com o filme presenciados 

em nossa realidade, falando sobre um país totalmente comandado pelo 

governo, no qual as pessoas vivem sobre regras, e não questionam nada em 

sua volta. V tenta libertar o povo que sofre com o governo corrupto. 

Tomando conta destes conhecimento, aprendemos que boa parte do filme 

esta presente em nossa realidade hoje em dia, na manipulação do povo por 

meio da mídia e da alienação televisiva em nosso país!” 

“Grupo B. O que foi dado? Foi dado um filme (V de vingança) no 

qual era retratado um sistema ditatorial e manipulador. Foi dado também, 

questões reflexivas sobre o filme.  O que aprendemos? Aprendemos que o 

contexto e o conteúdo do filme está presente na nossa realidade, pois 

grande parte da sociedade tem seus conceitos manipulados pela mídia que 

geralmente atua em prol do governo.” 

Com o foco novamente nos subtemas, os participantes do 

componente foram desafiados a pensar fontes para realização da pesquisa, 

de modo a não utilizar somente fontes da Internet, conforme tabela abaixo: 

 

Subtema Fonte para as informações 

Movimentos estudantis Letras de músicas 
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Associações de bairro Entrevistas com populares 

Manifestações Charges em jornais 

Manifestações Revistas com foco na Política 

M.S.T. Reportagens de Jornais da região 

Política Livros de Ciências Políticas 

 

Estando as fontes organizadas, os estudantes encontram-se em busca 

de informações para suas pesquisas, seguindo o cronograma abaixo de 

etapas: 

● Coleta de informações; 

● Análise das informações; 

● Conclusões sobre as informações analisadas; 

● Adequação da pesquisa no templete do componente Seminário 

Integrado; 

● Elaboração da atividade de socialização da pesquisa para as pré-

apresentações. 

 Pretende-se ao final das pré-apresentações, ampliar as pesquisas de 

modo ao final do ano divulgar para toda a comunidade escolar e demais 

interessados o processo de pesquisa desenvolvido ao longo do ano. 

NOSSA INTENÇÃO COM ESSE ESPAÇO 

 O componente Seminário Integrado é parte da reestruturação do 

ensino médio no Rio Grande do Sul que iniciou no ano de 2012 e que 

segundo o diretor pedagógico da Secretaria de Educação do Rio Grande do 
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Sul – Seduc - Silvio Rocha é estruturado em três eixos fundamentais, no 

qual a pesquisa pedagógica possibilita aos sujeitos envolvidos construírem 

conhecimentos e aos educadores reconstruírem e refletirem sobre suas 

práticas, sendo o primeiro articular e problematizar o currículo, o segundo 

integrar conhecimentos formais com conhecimentos e realidades sociais e o 

terceiro ser um espaço de produção de conhecimento a partir da 

investigação. 

Nesse sentido, aposta-se que o coletivo escolar busque temáticas de 

relevância social para a comunidade e que nessa busca percebam os 

momentos que essa sociedade esta vivenciando. 

Argumenta-se que o educador deva assumir o papel de mediador nos 

encontros, de modo a oportunizar na investigação realizada, diálogos que 

proporcionem aos sujeitos o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Defende-se que a manifestação e desenvolvimento desse pensamento 

crítico, se da através de princípios defendidos no educar pela pesquisa 

(GALIAZZI, 2003) no qual o ato de educar significa partir de 

questionamentos e da reconstrução desses questionamentos, para assim 

produzirem-se argumentos. Reforçado pela necessidade do registro escrito, 

para o grupo indagar e dialogar sobre seus argumentos. 

Considera-se que sujeitos imersos na investigação são transformados 

e transformam, pois ao mesclar nos diálogos as diversas vivencias e 

compreensões acerca da temática, possibilitam que não ocorra a supressão 

do pensamento individual em relação ao coletivo, mas conhecer e se 

posicionar criticamente quanto ao pensamento individual para a partir dele 

indagar no coletivo e reconstruir a sua própria realidade. 

Através de Freire, defende-se que o diálogo possibilita tal 

reconstrução, mas questiona-se como vencer o desafio que se encontra em 

tornar práxis (a ação sobre a reflexão) os momentos de diálogo no coletivo, 

condensando a discussão, não se reduzindo a palavra inautêntica, dita por 

Freire como “há que não tem denúncia verdadeira, pois nela não há 

compromisso com a transformação”. Acrescenta-se que é através das 

palavras que os homens significam o mundo e nele se movimentam. 
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Um desafio, porém está em perceber o como os conteúdos 

conceituais, estrutura do componente e áreas do conhecimento se articulam 

neste processo, algo que dialogado em espaços de formação como o 

Cirandar: rodas de investigação desde a escola, é potência para melhor 

compreensão dessa articulação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ainda que o componente esteja acontecendo, torna-se evidente a 

necessidade de cada vez mais haver espaços para o diálogo entre as 

diferentes áreas do conhecimento com o componente Seminário Integrado, 

bem como processos de formação que fomentem a articulação entre os 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. E também 

aprofundar os diálogos, de modo que a temática proposta possa contribuir 

na compreensão do momento social que a comunidade está vivenciando. 
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[1] Os estudantes tem o compromisso de semanalmente postar no grupo do 

facebook criado para o componte, a escrita sobre 2 perguntas: O que foi 

discutido e o como isso contribui para nossa pesquisa. Bem como postar 

materiais que julguem ser relevantes para os diálogos no componente. 
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GEOGRAFIA NO ENSINO BÁSICO: A CONTRIBUIÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO DO VÍDEO NA SALA DE AULA 

 

João Batista Flores Teixeira 

Carla Rosana Sampaio Sodré  

 

RESUMO 

 A sociedade e a natureza passam por grandes transformações no 

decorrer do tempo, cabe a Geografia em sua instituição como ciência 

entender as metamorfoses e divisões destas categorias (SUERTEGARAY, 

2001). A disciplina tem um caráter de vanguarda, pois a modernidade 

dividiu os campos de atuação para cada área científica delegando um papel 

de interlocução com as outras ciências e a Geografia acaba fazendo um 

trabalho multidisciplinar de coesão entre as ciências humanas e naturais. A 

partir desta base epistemológica que fundamenta nossa prática de iniciação 

à docência de Geografia buscamos trazer luz neste relato à nossa 

experiência e o empreendimento conjunto de mediarmos este 

conhecimento, a partir do conceito de território. Realizamos a atividade na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto no ano de 2013, 

numa turma de 7º ano. O objetivo do presente relato é mostrar como uma 

atividade referente à qual nomeamos “gestão do território brasileiro” com o 

uso do vídeo, se tornou uma ferramenta pedagógica que conseguiu articular 

conteúdos ao cotidiano dos alunos associando o interesse e o conteúdo com 

a prática. Para tanto o presente relato foi dividido em três partes, na 

primeira (i) contamos o contexto do relato e detalhamos a atividade 

apresentando alguns de nossos pressupostos teóricos, na segunda (ii) 

discutiremos o relato problematizando aspectos positivos e negativos e ao 

final (iii) trazemos algumas reflexões sobre não subestimar o aluno e que 

práticas de ensino também “ensinam” professores num fazer 

emancipatório. 

 Concordamos com Kimura (2011) ao pensarmos a escola como uma 

teia de relações, na qual a relação professor-aluno desempenha um papel 
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importante tanto no no ensinar quanto no aprender. Embora marcadamente 

utilizada para a reprodução social do trabalho (KIMURA, 2011) a escola 

tenta se adequar a realidade social dos alunos no momento histórico no 

qual estamos inseridos, considerando a realidade material e possibilidades 

destes espaços de aprendizagem. Para tanto nos utilizamos do seguinte 

conceito de território: 

O território não é apenas o resultado da superposição de um 

conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de 

coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a 

população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 

trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da 

vida, sobre as quais ele influi. Quando se fala de território deve-

se, pois, de logo, entender que se está falando em território 

usado, utilizado por uma dada população (SANTOS, 2008, p. 96 

e p. 97) 

Entendendo o território como aquele usado pela população, no caso 

nossos alunos e nós mesmos, utilizamos esta análise como ponto de partida 

para a nossa formulação da relação entre ensinar e aprender. 

Castrogiovanni (2012) traz a ideia de como é importante escutar o aluno e 

suas propostas na sala de aula. A articulação dos conteúdos com o 

cotidiano vivido destes atores educacionais tem um papel de catalisador de 

qualquer prática docente, pois tira os conteúdos da inércia provocada pelos 

currículos e dinamiza a ação educativa. A Geografia perde muito de sua 

credibilidade também como ciência “se não chega a dar conta destas 

dimensões fundamentais da organização das sociedades e dos seus espaços. 

As realidades que o homem descobre através de sua experiência variam 

com o tempo e o lugar [...]” (Claval, 2011, p. 225). 

Como lembrado por Flores (2014) as necessidades cognitivas da 

criança fazem de sua interação familiar a cerne de um processo educacional 

complexo, no qual, a família deve assumir o seu papel e a escola também, 

portando um contexto sócio-histórico devem ser favoráveis para a 

formação das funções psicológicas superiores (VYGOSTKY, 1993). Todos 

estes agentes formam a teia de relações que é a escola. O afastamento dos 

pais ou até melhor sua ausência na constituição familiar, contudo, incide 

diretamente nos casos de indisciplina em sala de aula. 
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Uma preocupação continua da instituição de ensino é a de educar 

para a cidadania. Além de ter um corpo docente diversificado entre as 

várias áreas do conhecimento a escola conta com discentes de todas as 

faixas de idade - crianças, adolescentes, adultos e a terceira idade. Possui 

atividades extraclasses voltadas para a inserção destes atores em questões 

culturais e esportivas. A formação histórica da Escola Municipal França 

Pinto remete a data de 26 de abril de 1954. O nome da instituição é em 

homenagem ao professor Dr. Luiz de França Pinto. 

As atividades de práticas esportivas se dão em um ginásio 

conseguido junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. No ano de 

1996 a escola fundou a sua Banda Marcial, com ajuda de pais, professores, 

alunos e do poder público. A instituição conta também com projetos 

artísticos, “horta-escola”, dança e teatro. Atualmente conta com mais de 

1000 alunos, dirigida pela professora Marisa Lopes e vice-diretoras 

professoras Lauci Cirra Perez, Maria Luiza Hora da Silveira e Maria da 

Conceição Acunha Gonçalves. 

Em sua dimensão pedagógica é visível a inserção da escola em 

projetos da formação continuada de seus professores, como por exemplo, o 

PIBID – CAPES mantido junto a Universidade Federal de Rio Grande 

(FURG). Por sua vez, a instituição de ensino entende também que seus 

alunos precisam de uma formação pedagógica de formação paralela a 

tratada como formal. 

Alguns aspectos relevantes dos quais a escola busca ainda apoio 

dizem respeito a laboratórios para diferentes disciplinas, como Matemática 

e Artes. Além de espaços especializados dentro da escola para a formação 

inicial dos alunos de 2° ano e 5° ano. Conta com salas ambientes para o 

ensino das diferentes disciplinas, no caso da Geografia, o espaço tem atlas, 

mapas, livros didáticos, planetários entre outros materiais essenciais para 

uma prática diversa. Porém, o contexto da escola versa algo diferente, pois 

localizada geograficamente na periferia do município, encontra 

determinadas barreiras para a efetivação destas metas. E entender este 

cenário é fundamental. Uma vez que uma porcentagem significativa dos 

alunos, que vem de outros lugares, não desenvolvem pertencimento com o 
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bairro aonde ela se localiza. Para tentar reverter isso fazemos de nossa 

prática, crítica. 

Entendemos que a hegemonia da Geografia Crítica se deu em um 

momento de questionamento das instituições do Estado na época, anos 

1970 (Ditadura civil-militar). E acreditamos que até certo ponto, o rigor 

metodológico na assunção do arcabouço teórico desta vertente deixou um 

legado importante que não pode ser ignorado no ensino de Geografia. 

Claro, que não cabe aqui pensar em levar para a sala de aula uma ideologia 

(KIMURA, 2011) e simplesmente fazer o aluno aceitar. Mas de assumir 

uma postura crítica em relação a esta forma de fazer Geografia (pois dar 

aula também é fazer Geografia e é um ato político) na sala de aula 

(FLORES, 2014). Freire (1996) nos fala da importância de unirmos a teoria 

a práxis, fazendo com que o discurso se torne a própria prática. Ou seja, a 

teoria como elemento basilar que instrumentaliza a prática educativa. 

Temos consciência que é um caminho longo, mas necessário para a 

melhora do ensino de Geografia na educação básica, que como nos lembra 

Claval (2010) abandonado e renegado levou a “Terra dos Homens” a 

dilemas preponderantes na esfera ambiental. 

A atividade elaborada por nós consistia em uma gestão do território 

brasileiro a partir das regiões político-administrativas da classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dividimos os alunos 

em grupos e cada um destes deveria escolher uma região, na qual sua 

“gestão” iria trazer dados tanto sociais quanto naturais de sua constituição. 

No roteiro de atividades sugerimos a eles fazerem entrevistas com pessoas 

em nosso município que tivessem vindo de fora, preferencialmente 

seguindo a localização geográfica do trabalho. Caso não conseguissem, 

poderiam fazer com riograndinos e questionar se conheciam os territórios 

em questão. A princípio o trabalho era pra ser apresentado em sala de aula, 

mas pensamos em deixar a criatividade dos alunos livre permitindo a 

utilização do vídeo. 

Como nos lembra (PONTUSCHKA e UMBELINO de OLIVEIRA, 2002) a 

utilização do vídeo na prática docente permite outras possibilidades para 

além da sala de aula na construção do conhecimento geográfico dos alunos, 

permeado pela estruturação no conhecimento dos lugares e até o cotidiano 
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vivido, tornando a prática educativa interessante a articulada com a 

realidade dos alunos. 

A “gestão do território brasileiro” na sala de aula 

 A escola França Pinto, todo ano trabalha com a ideia de um projeto, 

que envolve toda a escola. Concebendo a metodologia como mediadora 

entre conhecimento, vivências do aluno e o contexto social. Para isso adota 

como ferramentas no projeto de trabalho e ou Temas de Estudo como 

proposta curricular. Este ano o Projeto é Alimentação Saudável, em 

conjunto com a professora e a turma do 8º Ano B, pensa-se criar um Geo-

Atlas denominado a princípio: “O quê comemos?”, tal projeto tem por 

objetivo destacar o tipo de alimentação de cada país. No final do ano letivo 

a escola costuma fazer uma Mostra de todo o Projeto desenvolvido pelos 

alunos.  

Em 2013, o projeto foi sobre os Jovens. É uma excelente iniciativa, 

mas ainda com muitas fragilidades, pois nem sempre se consegue encaixar 

os conteúdos com o projeto, terminando o mesmo, como alguma coisa 

“extra”. O projeto, é vivenciado por toda a comunidade escolar. Esse relato 

destaca o tema e a proposta realizada com uma turma de 7º Ano. Dentro do 

currículo da escola, o conteúdo proposto era as regiões do Brasil e 

conjuntamente deveríamos abordar o tema do projeto da escola que era “ A 

juventude brasileira e a questão multicultural”, importante lembrar que 

como pibidianos contamos com a professora regente Fátima Simões, sem 

ela esse trabalho não seria possível. Já que em sala de aula deveríamos falar 

sobre cada região brasileira, dividiu-se a turma em grupos, cada grupo 

ficou com uma região. Em sala de aula todas as regiões foram estudas 

minuciosamente, mas cabia aos alunos pesquisarem sobre a juventude nas 

regiões que foram contemplados. Antes de apresentar o trabalho para toda a 

comunidade escolar, o trabalho deveria ser apresentado para a turma. 

O trabalho foi dividido em duas partes: uma parte escrita e outra 

apresentada para toda turma, propomos aos alunos que os mesmos usassem 

de criatividade, com isso eles poderiam, usar cartazes, vídeos, PDF, 

música, e etc., todas as formas de apresentação seria avaliada, mas o 

incentivo para que apresentassem o trabalho para toda turma era 

justamente, provocar o aluno a pensar, criar e sentir-se apto a desenvolver 
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trabalho em grupo, valorizando o outro, e de certo modo estar treinando ou 

se preparando para o grande dia, o dia de apresentar os resultados dos 

trabalhos para toda a comunidade escolar. 

Para nossa alegria tivemos a elaboração de três cartazes e dois 

vídeos.  Mas o que queremos com esse trabalho destacar é que  a atividade 

proposta como “gestão do território brasileiro” tinha como objetivo ser um 

trabalho comum de sala de aula, no qual os alunos teriam algumas semanas 

para elaboração da versão final e apresentariam estes resultados. Contudo, 

a liberdade para a criação e desenvolvimento dos temas do trabalho 

possibilitaram que alguns alunos respeitando as suas possibilidades de 

mediação gerassem resultados além dos esperados.  

Destacamos que um grupo de alunos resolveu aderir a ideia do vídeo. 

Para alguns pesquisadores este resultado pode parecer inexpressivo. Para 

nós ao contrário, esta foi a exceção que permitiu um alargamento positivo 

do resultado final. Um grupo de meninas resolveu apresentar o trabalho em 

forma de vídeo, preparado previamente no formato de telejornal. 

Surpreenderam não somente os colegas, mas até nós como professores em 

formação inicial. E esta teia de relações que é a escola (Kimura, 2011) 

permitiu com que o trabalho das colegas levasse os outros colegas, 

inspirados por tal, a construir uma proposta parecida que dialogasse com o 

vídeo. 

 O fortalecimento da relação entre ensinar e  aprender levou os 

alunos a prepararem trabalhos melhores dos que os iniciais planejados e fez 

com que nós, como professores, repensássemos a nossa prática docente. 

Sem dúvidas, aceitar o que o aluno fala, não passivamente, mas como 

proposta demonstrou ser uma importante ferramenta didática em favor de 

uma educação de qualidade. Permitam-nos falar um pouco mais sobre esse 

vídeo e suas protagonistas. 

 A região deste grupo foi a região Norte, as alunas, Meline, Luiza, 

Brenda e Luany, por descuido, mas para nós um regozijo, nos entregaram a 

versão final do vídeo e duas outras tentativas, que consideramos 

sensacionais, a primeira era uma apresentação mais descuidada, onde as 

meninas treinavam, riam e comiam bolo; a segunda contava com o um 

lindo mapa das regiões do Brasil colado a uma janela, que poderia estar 
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perfeitamente presente na versão final, mas não estava, ao invés do mapa 

perfeito, o que tinha era um mapa pequeno feito por elas mesmo colado a 

uma cortina, que parecia ser um lençol, todas estavam trajando roupas 

formais, de suas mães talvez, com saias, terninhos, lenços, fazendo 

referência aos telejornais a que estamos acostumados. As meninas 

abordaram suas aprendizagens sobre a região norte do Brasil, e deram 

também destaque para a entrevista que fizeram com um jovem atendendo o 

objetivo do projeto da escola e também a proposta do trabalho orientado 

pela professora Fátima e mediado por nós. O trabalho abordava as 

preferências dos jovens, queríamos saber de onde vinham, o que mais 

gostavam de comer, suas músicas, seus filmes, seus passeios. Poderíamos 

dizer que o vídeo foi feito de forma rudimentar, mas não, dizemos que foi 

primoroso, que experiência maravilhosa foi a partilha desses saberes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As relações entre professor e alunas na sala de aula são muito 

complexas, portanto cabe a nós como investigadores e críticos de nossa 

própria prática voltarmos a atenção para estes cenários. Freire (1996) já 

mencionava isto quando nos lembrava da importância de repensarmos a 

nossa atividade docente. Este relato de experiência trouxe uma breve 

história de dois professores em formação inicial atuantes pelo Programa de 

Iniciação a Docência (PIBID) que ao proporem um trabalho para uma 

turma de 7° ano tiveram como resultado uma resposta emancipatória por 

parte dos alunos. Utilizar o vídeo como recurso didático, ajudou a quebrar a 

inércia dos conteúdos e sua monotonia, possibilitando a articulação destes 

com o cotidiano dos alunos. Pensamos no quanto foram corajosos todos os 

alunos do 7º A, mesmo não estando habituados a exposição na frente de 

outros, mesmo assim o fizeram. Gostaríamos de pontuar que nós alunos da 

graduação às vezes chegamos em sala de aula cheios de certezas, inclusive 

achando que o aluno da escola tem obrigação de saber determinados 

conceitos e vocábulos, que pra nós parecem tão fáceis, mas para os alunos 

não o é. Além de que trabalhar em dupla, dividir a sala e partilhar esses 

saberes foi edificante. As possibilidades, que narramos no docorrer do 

presente relato, são parte da história de dois alunos da Geografia 

Licenciatura, pibidianos, e o que ensinamos e aprendemos? Acreditamos 

que mais aprendemos do que ensinamos; ensinamos conceitos da 
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Geografia, aprendemos que 20 alunos quando tem oportunidade, também 

nos ensinam, além de que, aprendemos também que enquanto sujeitos 

inacabados, estamos em constante processo de aprendizagem. Ao invés de 

subestimar devemos acreditar no possível, para que tenhamos êxito nessa 

jornada que é a  docência. 
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AÇÕES FORMATIVAS PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

Celiane Costa Machado 

Elaine Corrêa Pereira 

 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 

A ação formativa discutida nesse relato ocorreu nos anos de 2013 e 

2014 durante o Curso de Especialização para Professores de Matemática na 

modalidade a distância oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG em parceria com os polos de Cachoeira do Sul, Herval, Santo 

Antônio da Patrulha, Sapiranga, São José do Norte e Três de Maio. A 

experiência ocorreu a partir do planejamento e desenvolvimento das 

disciplinas Fundamentos de Álgebra e Métodos de Contagem e Estatística 

em que atuamos como professoras. Atendemos aproximadamente 80 

alunos, professores de Matemática, sendo a maioria atuante em sala de 

aula. 

A partir  da ideia de trabalhar com os professores cursistas 

(denominação dada pelas autoras aos alunos que cursaram as disciplinas 

discutidas nesse relato) propostas de ensino diferenciadas daquela forma 

como tradicionalmente a Matemática é abordada e de encorajá-los pela 

busca de formas alternativas de trabalhar a Matemática em sala de aula, 

optamos por apresentar um conjunto de atividades que relacionasse 

conteúdos de Matemática com temas do cotidiano.  

Trabalhamos os conteúdos de funções, matrizes e transformações 

lineares a partir da criptografia, conforme proposto por Olgin (2011) e 

Oliveira e Kripka (2011). O tema modelagem matemática aplicado à 

sistemas de equações lineares foi abordado com base no estudo 

desenvolvido por Ferreira e Pancieira (2006). Além disso trabalhamos 
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métodos de contagem (Neto, 2013), probabilidade (Bayer et al, 2005) e 

gráficos e estatística (Echeveste et al, 2005). 

 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Detalharemos a ação formativa destacando dois momentos: 

planejamento e desenvolvimento das atividades. O planejamento foi 

semelhante para as duas disciplinas, ou seja, foram reunidos textos que 

abordavam os conteúdos elencados nas ementas das disciplinas, sendo que 

em todos os casos era possível trabalhar as atividades no âmbito do Ensino 

Fundamental ou Médio. 

Ao desenvolver a proposta de trabalho tivemos o cuidado de discutir 

os conteúdos a partir de aplicações com o mundo real. Os professores 

cursistas recebiam um texto a  cada quinze dias, faziam a leitura e 

posteriormente trabalhavam com um conjunto de atividades na forma de 

problemas contextualizados.  

Dentre as atividades desenvolvidas trabalhamos os conteúdos de 

funções polinomiais de primeiro grau e segundo grau, função exponencial, 

função logarítmica, matrizes e transformações lineares na busca de solução 

de problemas reais, com base na criptografia usando chaves cifradoras e 

decifradoras de mensagens. A modelagem matemática foi discutida em um 

problema de fluxo de veículos e um problema de educação alimentar. Uma 

base teórica e prática da probabilidade e da estatística foi apresentada com 

o objetivo de auxiliar o professor na elaboração de propostas pedagógicas. 

Complementando, discutimos a organização de gráficos e tabelas aplicados 

a problemas que podem ser trabalhados no ensino fundamental e médio.   

Cada disciplina teve duração de aproximadamente três meses e não 

se desenvolveram simultaneamente. O fechamento de cada disciplina 

constituiu na elaboração de uma proposta que contemplasse: viabilidade de 
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implementação para estudantes da Educação Básica e que abordasse temas 

relevantes da região do polo em que o professor cursista fazia parte.  

Destacamos um trabalho elaborado por três cursistas, que apresentou 

uma técnica de cultivo de alface , sem solo. A partir de dados coletados 

referentes à produçaõ e venda da alface hidropônica foi construido um 

mapa de frequência para interpretar os dados , efetuar o cálculo do desvio 

padrão e a construção do histograma da situação problema. 

 Um outro trabalho, apresentado por uma cursista, desenvolveu o 

conteúdo de estatística partindo da coleta de dados referente à massa 

corporal de vinte e quatro alunos de uma turma de ensino médio . Os dados 

coletados foram dispostos em uma tabela e posteriormente foram obtidos: a 

distribuição de frequê ncia absoluta, a distribuiçaõ de frequência relativa , a 

distribuição de frequência acumulada relativa , o histograma , a média , a 

mediana, a moda e desvio padraõ. Na sequencia ocorreu a interpretação dos 

resultados vinculados ao problema real. Outros trabalhos foram 

apresentados seguindo a mesma ideia de aplicações dos conteúdos 

estudados nas disciplinas a problemas do cotidiano dos estudantes. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Cabe destacar que a experiência oportunizou um contato com 

professores de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, que na 

maioria não possui grande oferta de cursos de formação de professores 

gratuitos. Foi possível observar que os professores cursistas se motivaram 

com a experiência, pois ela aponta caminhos concretos para ações em sala 

de aula, conforme relata uma das professoras: 

 

Acho muito importante a aplicação dos conteúdos em situações do nosso 

cotidiano. Achei interessantíssimo e passei a utilizar com meus alunos a parte 

da decodificação. Além disso, a parte de análise e interpretação de dados é 

fundamental, pois esse tipo de informação está em jornais, revistas e no próprio 

ENEM. 
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O depoimento do professor cursista reforça que o ensino unicamente 

conteudista não é suficiente para atender as demandas atuais. Entretanto, 

não menos importante do que a contextualização, está o conhecimento do 

conteúdo por parte do professor.  Hengemühle (2007, p. 133) destaca: 

 

[...] a partir das situações-problema apresentadas e das motivações provocadas, 

a teoria é a referência para que o professor possa levar os alunos a 

compreender, de forma significativa, as situações do mundo/vida e/ou tenham a 

capacidade de buscar, auxiliados pela teoria as soluções dos problemas de sua 

época. 

 

Ao responder sobre o aproveitamento das disciplinas para sua prática 

docente, um outro professor cursista destaca, na fala a seguir, que além de 

trabalhar com metodologias diferenciadas, devemos dar a atenção a parte 

conceitual, já que é quase impossível desenvolver qualquer estratégia 

didática efetiva sem o conhecimento do conteúdo que está envolvido. 

 

Sobretudo na revisão de um conteúdo que cada vez mais é exigido de ser 

trabalhado em sala de aula. Além disso, por vezes temos alguma carência 

conceitual que se pode sanar numa disciplina como essas. Assim, achei as 

disciplinas de grande importância para a complementação da formação. 

 

A proposta incentivou o trabalho coletivo, buscando criar um espaço 

de trocas de experiências, conversas e reflexões, além de aproximar o 

ensino e a pesquisa. Conforme destaca Demo (2011, p. 107):  “É por isso 

inestimável o valor educativo de um ambiente marcado pela discussão 

aberta, trabalho conjunto criativo e ético, conjugação natural de teoria e 

prática, obtenção de consensos bem argumentados e sempre discutíveis”. 

Na sequência apontaremos as considerações relevantes dessa 

proposta e as aprendizagens que essa experiência proporcionou na nossa 

formação docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A experiência reforçou nossa ideia inicial de trabalhar com formação 

de professores de Matemática discutindo os conteúdos mediados pelas 

aplicações. Entendemos que estudar Matemática será mais prazeroso se o 

aprendente visualizá-la no seu dia-a-dia, bem como suas relações com o 

cotidiano. 

 Em função do tempo e do calendário a ser obedecido pelas 

disciplinas do curso, não foi possível propor aos professores cursistas que 

desenvolvessem as propostas construídas, ao longo da disciplinas, com 

seus próprios alunos, o que proporcionaria mais um espaço de diálogo e 

compartilhamento de aprendizagens. Entretanto, salientamos que a 

experiência superou nossas expectativas, uma vez que desacomodou os 

professores cursistas ao serem desafiados a pesquisar sobre sua própria 

prática. Nosso olhar sobre a formação de professores foi enriquecido e 

atualmente nos sentimos mais motivadas para continuar trilhando caminhos 

de uma educação pela pesquisa. 
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MÃOS UNIDAS NAS LETRAS, NOS NÚMEROS E NA VIDA 

 

Cleusa Regina de Moura Pereira 

  

                                                                                Clarissa de Moura Pereira    

                                                                                              

 

CONTEXTO DO RELATO 

 As atividades aqui descritas fizeram parte de um projeto iniciado no 

segundo semestre do ano de 2014 e que contemplou duas turmas de 1º ano, 

sendo uma turma da Escola Municipal Dr. Rui Poester Peixoto, localizada 

no bairro São Miguel e a outra na Escola Estadual Mário Quintana, 

localizada no bairro Trevo, ambas da cidade de Rio Grande - RS. Esse 

projeto nasceu da curiosidade das próprias crianças ao serem relatadas 

atividades realizadas pelas professoras em ambas escolas, já que elas eram 

mãe e filha e compartilhavam experiências na hora de planejar suas aulas. 

Ao mostrar fotos das atividades desenvolvidas nas turmas, os alunos 

demonstraram vontade de conhecer o outro grupo. Dai surgiu a ideia de 

fazer esse compartilhamento. Como? 

A princípio foi usado o livro "A carta de Hugo" nas duas turmas, 

com a leitura da história e a proposta da escrita de uma carta coletiva  para 

os amigos da outra escola e  como a ideia agradou ambas as turmas, a carta 

foi produzida, entregue juntamente com o livro, e o projeto começou a 

tomar forma. 

As professoras reuniram-se e programaram atividades que pudessem 

ser iniciadas em uma turma e terminadas em outra, com o objetivo de 

atender,  além dos  requisitos cognitivos de ambas as turmas, levando-se 

em conta a aprendizagem necessária dos conteúdos, uma interação social 

que permitisse aos alunos um envolvimento comunicativo  constante 

durante o projeto,  com trocas de conhecimento, mas também de 

experiências afetivas na forma de cooperação mútua. 

Ainda nessa reunião, as professoras combinaram além dos objetivos, 

os conteúdos a serem trabalhados  e as disciplinas a serem contempladas. 
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Também ficou acordado, o nome do projeto que passou a chamar-se "Mãos 

Unidas nas Letras, nos Números e na Vida". 

O nome justificou-se através dos conteúdos de 1º ano, pois os alunos 

estavam  em processo de alfabetização tanto no Português como na 

Matemática  (letras e números),  bem como os conteúdos trabalhados em 

estudos Sociais,  Ciências, Educação Física e Religião, que eram  parte da 

vivência diária dos alunos (vida). 

Os alunos atendidos através desse projeto foram 25 crianças, sendo 

17 alunos da E.M. E. F. Dr. Rui Poester Peixoto e 8 alunos da E. E. E. F. 

Mario Quintana. 

As  atividades aqui relacionadas começavam hora em uma escola, 

hora em outra e como as professoras tinham suas turmas em horários 

diferentes (uma turma era na parte da manhã e outra pela tarde), as 

professoras reuniam-se em suas casas por voltas das 18:00 horas, quando a 

professora Clarissa chegava de sua escola com o material e ambas, 

trocavam experiências, relatando as impressões que as atividades causaram 

em suas turmas e ao mesmo tempo delineavam as novas propostas para o 

dia seguinte.  

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

             ATIVIDADE 1 

 Como primeira atividade de integração a professora Clarissa leu na 

sala na turma dela (escola Mario Quintana) a historia "A Carta do Hugo" 

um livro de histórias onde estão anexadas as cartas que ele recebe de seu 

amigo >>>>>>>>. Após a leitura do livro, os alunos da professora Clarissa  

escreveram uma carta coletiva aos alunos da professora Cleusa (escola Rui 

Poester) e a enviaram juntamente com o livro, alguns desenhos em têmpera  

e a proposta de começar o projeto juntos 

 Os alunos da professora Cleusa aceitaram a proposta, escreveram 

também uma carta coletiva que foi copiada do quadro, juntaram a ela 
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desenhos para a outra turma e um livrinho de histórias para a professora 

Clarissa trabalhar a letra M que faria parte do seu conteúdo daquela 

semana, além de fazer um cartaz com o material recebido e fotos da turma 

da professora Clarissa. 

  ATIVIDADE 2 

 Os alunos da professora Cleusa desenharam sua mãozinha esquerda 

em folha de ofício, dobraram alguns dedos e os que não forma dobrados 

representavam as unidades, pintaram, colaram as mãos em dois cartazes de 

papel a metro (devido ao número de alunos) e escreveram ao lado o 

numeral escolhido para cada mão. 

 O cartaz foi enviada para a escola da professora Clarissa onde os 

alunos também desenharam suas mãos e colaram ao lado das mãos dos 

alunos da professora Cleusa  com os respectivos numerais, tendo entre as 

duas mãos o sinal de mais (+). A seguir fizeram a soma em um  dos  

cartazes, colocaram-no em exposição e enviaram o outro semelhante, 

apenas sem a soma, para que pudesse ser trabalhado novamente na sala da 

professora Cleusa. Os dois cartazes receberam o nome de  "Mãos Unidas 

nos Números" 

 ATIVIDADE 3 

 Nessa parte do projeto, as professoras perceberam que era necessário 

a construção  de uma caixa para guardar o material utilizado pelas duas 

turmas, compraram um caixa plástica, imprimiram fotos da turmas, delas e 

das escolas e as crianças começaram o trabalho de decoração da caixa na 

sala da professora Cleusa e terminaram na sala da professora Clarissa. 

Pronta a caixa, os alunos colocaram os livrinhos de histórias e joguinhos 

para serem compartilhados nas turmas e dai surgiu a ideia de eles mesmos 

fazerem jogos para os amigos. 

  ATIVIDADE 4 

 Nessa etapa foram elaborados pelas duas turmas jogos didáticos 

como: roletas matemáticas, bingos de letras, de números, jogos de 

memória,  dominós, que eles pintaram, recortaram e colaram em cartona. 
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Esses jogos forma colocados dentro da caixa que passou a ficar, dois dias 

em cada escola 

    ATIVIDADE 5 

 Para trabalhar a disciplina de Estudos Sociais aproveitamos a 

Semana do Gaúcho. Uma menina da professora Cleusa e um menino da 

professora Clarissa  em suas salas de aula, deitaram no chão, em cima de 

papel a metro e o resto da turma desenhou seu contornos, pintando-os, logo 

a seguir e depois recortando-os. Esses bonecos foram trocados entre as 

turmas, a boneca  da turma da professora Cleusa foi para a turma da 

professora Clarissa, quando  fizeram com papel, lã e outros materiais 

piuchando a prenda e o boneco da professora Clarissa foi para a turma da 

professora Cleusa para ser piuchada pela turma dela também com colagem 

das roupas tradicionalistas. Depois foram novamente trocados, voltando 

para suas turmas para serem expostos já vestidos de prenda e gaúcho. 

 ATIVIDADE 6 

 Essa atividade chamou-se  "Aventais Alfabéticos" 

 As professoras  confeccionaram aventais em TNT, cada um com 

uma letra do alfabeto que estava sendo trabalhado em EVA e trabalharam 

em cada turma separadamente as letras e as sílabas, batendo fotos das 

crianças das duas turmas em atividade.   

 Ao final das atividades, as professoras fizeram uma montagem com 

as fotos das duas turmas, transformando as letras em sílabas e as sílabas em 

palavras, e em cada sílabas e palavras apareciam crianças das duas turmas. 

Essas fotos foram impressas e trabalhadas em sala de aula. Os alunos em 

suas turmas iam escrevendo o nome das crianças que apareciam nas fotos e 

as palavras e sílabas formadas por alunos das duas turmas. 

 ATIVIDADE 7 

 Ao trabalhar o Dia do Gaúcho com ambas as turmas, as professoras 

Cleusa e Clarissa elaboraram juntas um livrinho de histórias intitulado " O 

Gaúchinho que não gostava de cavalos", esse livrinho, além da história 

tinha ilustrações, as quais foram pintadas pelas duas turmas durante o 

tempo que  tinham a caixa em suas salas de aula. Depois da leitura das 
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professoras, eles recontaram a história, fizeram cópias de palavras chaves, 

trabalharam as famílias silábicas e depois pintaram as ilustrações. 

   A  partir dessa atividade, surgiu a ideia de fazerem um novo 

livrinho, mas desta vez, elaborado pelas próprias crianças, mas em 

conjunto, sendo que uma turma escreveu a primeira parte da história, 

mandou o livro  na caixa para outra turma terminar a história e na hora da 

ilustração, cada turma ilustrou a parte que a outra turma elaborou. 

  

 ATIVIDADE 8 

 Essa atividade foi um processo dentro do projeto Mãos Unidas na 

Letras, nos Números e na Vida", pois tratava-se de um Facebook que as  

professoras fizeram para as duas turmas onde as crianças puderam interagir 

postando mensagens umas para as outras com a ajuda dos pais e as 

professoras colocaram as fotos tiradas durante o projeto. Os pais assinaram 

uma autorização para que as crianças pudessem participar do Facebook e 

foram informados de todos pormenores dessa atividade. 

 ATIVIDADE 9 

 A essa atividade foi  dado o nome de "Ditado Relâmpago a 

Distância" 

        A professora Cleusa montou em folha de ofício com seus alunos cinco 

palavras e esses, um de cada vez, mostraram  as palavras em vídeo para os 

alunos da professora Clarissa, ao mesmo tempo que falaram a palavra. Esse 

vídeo foi para a turma da professora Clarissa que o assistiram e escreveram 

em folha de ofício as palavras ditadas na outra turma e depois foram 

enviadas dentro da Caixa para a turma da professora Cleusa, onde os 

alunos corrigiram os ditados dos amigos virtuais e devolveram juntamente 

com o vídeo  deles fazendo também a mesma coisa. 

 

    ATIVIDADE 10 
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 Essa atividade chamou-se "Cultivando Juntos" e contemplou as 

disciplinas  de Ciências e Estudos Sociais. Ela aconteceu na primeira 

semana  de outubro. Cada turma faz um boneco ecológico de alpiste e 

enviou para outra turma que o cultivou, regando-o e registrando em uma 

tabela o seu desenvolvimento. 

 . O final do Projeto culminaria com uma visita dos alunos da escola 

Dr. Rui Poester Peixoto a escola Mario Quintana,  porém, devido a 

impossibilidade de locomoção e de tempo , não foi possível esse encontro, 

pois o prazo para  pedido de veículo na Secretaria de Educação já havia 

fechado e as escolas entraram em período de exames, o que dificultou esse 

encontro presencial entre as crianças. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 O que dizer de um projeto que  nasceu a partir da curiosidade 

peculiar de crianças que estão inseridas dentro de dois espaços escolares 

semelhantes, mas separados geograficamente? 

Que ele apenas está voltado para às necessidades cognitivas das duas 

turmas envolvidas? Que ele só atende as expectativas de duas professoras 

que querem compartilhar suas práticas de sala de aula? Ou que o projeto 

visa incorporar nas crianças noções de sociabilidade, comunicação e 

cooperação, além das expectativas das professoras e das trocas cognitivas? 

A última alternativa é a correta:  O projeto "Mãos unidas nas letras, nos 

números e na vida" que partiu da curiosidade infantil, vai além dos 

conteúdos de sala de aula, vai mostrar aos alunos o quanto é importante a 

comunicação social,  seja através de cartas,  como sugere o livro usado 

como instrumento de introdução do projeto, bem como na comunicação em 

forma de interação,  decorrentes  do site de relacionamento (Facebook),  

criado durante o projeto,  das fotos trocadas entre as turmas, das leituras 

compartilhadas, da criação de histórias, da troca de desenhos, de pequenos 

bilhetes e presentes, do cuidado com a plantação do outro.  Todas essas 

trocas decorrentes do projeto podem favorecer nessas crianças valores 

sociais que serão incorporados por toda  vida. 
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  “...a sociedade não poderia existir sem que houvesse 

entre  seus membros certa semelhança nos hábitos e 

comportamentos, a educação perpetua e reforça na criança um 

modo de ser que é essencial para a vida coletiva”. (MEKSENAS, 

Paulo, 1992, p 37 

 

Portanto é atuando dentro da sociedade e de forma coletiva que a 

criança incorpora seus primeiros valores éticos e morais, e esse projeto 

atende a necessidade de socialização da criança com o meio e com seus 

pares,  que são os alunos da outra escola e vai além, pois demonstra através 

das atividades vivenciadas, como as pessoas podem ajudar-se mutuamente, 

visando um bem comum- a aprendizagem, no caso desse projeto em 

particular. 

              “É preciso tirar as disciplinas científicas de suas torres de 

marfim e deixá-las impregnar-se de vida cotidiana, sem que isso 

pressuponha, de forma alguma, renunciar às elaborações teóricas 

imprescindíveis para o avanço da ciência. Se considerarmos que 

estas duas coisas se contrapõem, estaremos participando de uma 

visão limitada, que nos impede contemplar a realidade de 

múltiplos pontos de vista.” (MORENO, 1998, p.35) 

 

Assim, vemos que a integração de saberes proposta por Moreno 

indica uma possível articulação entre as atividades cognitivas que fazem 

parte de um currículo e o cotidiano vivenciado pelos alunos. 

Com a interação da turma 13 da escola Rui Poester e da escola Mario 

Quintana, pode  haver essa articulação currículo/ vivência do qual  fala 

Moreno no seu livro, já que as crianças poderão  interagir com a 

comunidade escolar da outra escola e tirar dai uma série de experiências 

diferentes daquelas que eles estão acostumados dentro da sua própria 

escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Mãos Unidas nas Letras, nos Números e na Vida" só veio 

enriquecer a experiência social das turmas de 1º ano da professora Cleusa e 

da professora Clarissa, não só na área da sociabilidade, bem como no 
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âmbito cognitivo, já que os alunos de ambas as turmas se sentiram 

motivados para a aprendizagem diária de sala de aula. 

Foi um trabalho rico também para as professoras,  que puderam 

apresentar para suas comunidades escolares, para os pais e para os alunos  

as atividades produzidas ao longo do projeto. A cada dia que se passa mais 

envolvidas ficam as duas turmas, um envolvimento positivo, onde cada 

aluno tenta cooperar com o outro e apresentar soluções criativas para as 

problemáticas apresentadas em forma de  desafios diários que são 

resultados das atividades elaboradas por ambas as professoras.  Essa prática 

pode se tornar atividade frequente e se repetir em anos vindouros tanto nas 

escolas envolvidas no projeto do ano de 2014, bem como em outras escolas 

que poderão ser incorporadas ao projeto  a partir da leitura desse relatório 

por outros professores que fazem parte do Cirandar e que procuram 

atividades motivadoras para dar seguimento as suas práticas de sala de 

aula. 
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A HORTA COMO FERRAMENTA INTERDISCIPLINAR 

 

 

                                          Cleusa Chagas Saraiva 

   

 Camila Lopes Ribeiro 

  

 

 

“Hoje sei que por meio da 

interdisciplinaridade poderei aprofundar-me 

em minhas reflexões e, assim, compreender 

melhor minha pratica e seus determinantes, 

transformando-a e a mim sempre mais”. 

(Leci S. de Moura e Dias) 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 Este trabalho apresentam  atividades que foram executadas no 

Projeto Horta na Escola, realizado na Escola Municipal Frederico Ernesto 

Buchholz, na cidade de Rio Grande, pelos bolsistas do PIBID 

INTERDISCIPLINAR da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O 

projeto deu-se de junho a dezembro de 2014, com duas turmas de 4° ano, 

no total de 60 alunos. São duas professoras que trabalham os conteúdos em 

sala de aula - com suas respectivas turmas – sejam conteúdos de Estudos 

Sociais, sejam de Ciências e nós buscamos relacionar com o que é visto na 

horta; por exemplo, os tipos de solo, no qual os alunos já tinham visto em 

aula e nos deram as características do solo emque plantaram.  Foram 

utilizados dois períodos para realização da atividade, tendo como objetivo 

desenvolver ações interdisciplinares, a partir da horta, sensibilizar os 

alunos a refletir sobre o lixo, conscientizando-os sobre a importância do 

reaproveitamento do lixo, evitando assim, a poluição do ambiente local, 

produzindo textos escritos, paródias, desenhos, espantalhos, entre outras 
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atividades, estimulando a imaginação e incentivando o pertencimento pela 

escola. 

A proposta do trabalho com a horta surgiu de uma conversa com a 

diretora que comentou sobre as necessidades da escola, em desenvolver o 

comprometimento dos alunos com o cuidado do ambiente escolar, o 

respeito com o outro e o meio em que vive. A partir dessa conversa, 

percebeu-se a oportunidade de desenvolver um trabalho de forma lúdica e 

interdisciplinar, neste contexto, o cultivo de horta é um valioso instrumento 

educativo. 

        Concomitantemente as oficinas realizadas na horta, desenvolvemos 

alguns conteúdos curriculares que permeiam as várias disciplinas, onde o 

enfoque dado foi interdisciplinar.   

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Ao longo da execução do projeto,·algumas propostas de atividades 

foram realizadas como:· 

● Situações problemas envolvendo os alimentos da horta, trabalhando 

o sistema monetário. 

● ·Situações problemas envolvendo o plantio na horta, trabalhando 

com as quatro operações 

● Produção de uma poesia sobre o espantalho. 

● Criação de paródia com o tema "horta". 

● Pesquisa da vida de pequenos animais encontrados na horta. 

● Pesquisa sobre as consequências dos agrotóxicos utilizados nas 

plantações. Através dessa pesquisa, preparar uma solução natural 

para prevenção e combate das pragas. 

● Construção de um mural, com recorte e colagem de gravuras de 

jornais e revistas, sobre alimentos naturais. 

● Decoração das sementeiras, confecção do espantalho e desenhos 

incentivando a criatividade de cada aluno.  

● ·Elaboração de um gráfico ou tabela para registrar o tempo de 

desenvolvimento de cada vegetal cultivado, onde era escolhido o 
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ajudante do dia que visitava a horta e anotava as modificações 

percebidas por ele na horta. 

● ·Elaboração de uma aula de culinária, onde os alunos aprenderam a 

fazer um bolo de banana com casca, com a temática de 

aproveitamento de alimento como um todo e contra o desperdício. 

● Produção de um texto com o tema: "Se eu fosse uma latinha 

descartável", contando o caminho percorrido por ela oficina que 

iremos relatar a seguir. 

No primeiro período, antes da ida à horta, em sala de aula, nós 

conversamos sobre o funcionamento dela, o que ela precisa, o que deve ser 

utilizado e o que não deve, no segundo período, fomos até a horta, 

produzida pelos próprios alunos, contextualizando e chamando a atenção 

deles para perceberem o espaço escolar até chegarem ao nosso destino, 

ahorta. Ao chegarem no local, os alunos limparam os canteiros e regaram 

as plantas. O grupo levou um texto falando sobre a origem dos legumes, 

interligando com o que eles já tinham visto em Estudos Sociais. Em um 

determinado momento, enquanto limpavam, perceberam que havia uma 

latinha de refrigerante e uma folha de papel amassada ao lado do canteiro, 

que já estavam no local quando chegamos. 

A partir disto, dialogamos sobre os cuidados que devemos ter com 

escola, descartando o que não será mais usado e o que, a princípio não tem 

utilidade,  no local certo, ou seja, no lixo. Na semana posterior, em aula, foi 

proposto aos alunos que fizessem uma produção textual com o seguinte 

tema: “Se eu fosse uma latinha descartável...”, para que eles usassem a 

imaginação criando textos e até histórias em quadrinhos. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 A relação interativa entre licenciandos, professora supervisora e 

educandos, oportuniza a construção e a socialização de saberes, pois “não 

há docência sem discência” (Freire, 2011). Compreende-se que é preciso 

buscar estratégias de superação dos problemas, criando um ambiente onde 

a comunidade escolar (alunos, professores, diretores, demais funcionários e 

comunidade) sintam-se pertencentes àquele universo (Abramovay, 2004), 

com esse pensamento, achamos ser necessário incentivar os alunos a terem 

o sentimento de pertencimento pela escola, que tenham mais cuidado com 
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ela. Os educandos estão motivados com o Projeto, sentindo-se sujeitos e 

participando ativamente das práticas pedagógicas desenvolvidas. As 

oficinas de aprendizagem e as demais ferramentas metodológicas 

possibilitam a construção de um trabalho interdisciplinar, que rompe com a 

atual forma de organização das disciplinas, no currículo escolar, na busca 

da edificação de um currículo para a construção social do saber. Segundo 

Fazenda 2004, refletir sobre a necessidade de professores e alunos 

trabalharem unidos, se conhecerem e se entrosarem para, juntos, 

vivenciarem uma ação educativa mais produtiva, nos motivaram como 

educadoras a desenvolver aprendizagens significativas de forma criativa, 

lúdica e prazerosa com os alunos. 

 Vemos a interdisciplinaridade como uma possível ferramenta para 

superar os diversos problemas relativos ao processo ensino-aprendizagem 

na Escola e, segundo Veiga “... a questão é saber a qual referencial temos 

que recorrer para compreensão de nossa prática pedagógica. Nesse sentido, 

temos que nos alicerçar nos pressupostos de uma teoria pedagógica crítica 

viável, que parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os 

problemas da educação e do ensino de nossa escola”. Segundo Reigota 

(2012), as práticas sociais e pedagógicas cotidianas precisam ser 

consideradas como espaços possíveis de deveres, de redefinição política de 

nossa existência, da vida cotidiana e da sociabilidade, e por isso realizar 

atividades com os alunos a partir de questões problematizadoras 

encontradas no manuseio da horta fortalece a tentativa de um ensino 

interdisciplinar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este Projeto é basicamente a tentativa fazer com que a horta na 

escola seja um instrumento de pesquisa interdisciplinar. Neste PIBID, 

fomos desafiados a trabalhar com diferentes áreas do conhecimento, de 

forma interdisciplinar e problematizadora. Constituir um espaço de ação 

colaborativo entre nós e a Escola. Avaliamos que neste processo, estamos 

nos encaminhando para uma formação e um trabalho docente crítico novas 

formas de ensino, do qual já vemos resultados e está superando nossas 

expectativas. 
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O que podemos comprovar, com esse trabalho, é a importância que 

uma horta escolar, pedagogicamente bem explorada poderá trazer, não 

pensando somente como um espaço produtor de alimentos, mas sim como 

um instrumento pedagógico para desenvolver atitudes de enfrentamento 

dos problemas ambientais e atividades interdisciplinares. Os resultados do 

projeto foram percebidos pelo melhor desempenho dos alunos em sala de 

aula, em sua aprendizagem e comportamento. 

          Com práticas pedagógicas adequadas ao trabalho, elaboração e 

desenvolvimento da horta escolar, observa-se que há também o estímulo à 

aprendizagem e entendimento. Com isso a aquisição de novos 

conhecimentos, onde todos, por meio da pesquisa e prática podem exercer 

uma atividade de ordem dinâmica, que favorece o ensino de várias áreas do 

conhecimento interligando-as e também possibilitando o incentivo à 

pesquisa e discussão de temas como meio ambiente, alimentação, 

desperdício, trabalho cooperativo, comportamento. E tornar possível o 

desenvolvimento do método de ensino-aprendizagem, através da prática 

aliada sempre a teoria, além de despertar valores sociais como participação, 

senso de responsabilidade, relação interpessoal e sensibilização acerca das 

questões relacionadas ao período em que vivemos.  

 

REFERÊNCIAS 

FREIRE. Pedagogia da autonomia. Saberes Necessários á Prática 

Educativa. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2011. 

REIGOTA, M. Cidadania e educação ambiental. 

VEIGA, (org) Projeto Politico Pedagógico da Escola: Uma  Construção 

Possivel. 14ª ed, Papirus, 2002 

 

 

 

  



88 de 180 
 

  



89 de 180 
 

¿PROFESOR O EDUCADOR? UNA EXPERIENCIA VIVIDA 

 

Cristian Danilo Cerda Cerda 

  

Universidade Federal de Río Grande - FURG 

 

 

1. CONTEXTO DO RELATO 

 

La experiencia fue vivenciada, en la escuela San Felipe, ubicada en 

la comunidad rural Baguas del Municipio de Boaco, Departamento de 

Boaco-Nicaragua (América Central). Durante el año escolar 2001, con un 

grupo de once estudiantes  de segundo nivel, de la Modalidad de Jóvenes y 

Adultos. Con tan solo 19 años, fui el segundo profesor de está comunidad, 

atendiendo un grupo de 38 estudiante en edad escolar en el turno de la 

mañana y por la tarde un grupo de jóvenes extraedad (15 a 20 años), que 

por sus características etarias realizaban actividades agrícolas para 

contribuir con las necesidades económicas de la familia, obstaculizando su 

ingreso al sistema en la modalidad regular. 

La comunidad carecía de infraestructura escolar; debido a que no 

poseía un terreno legalizado que fuera destinado para la escuela. Motivo 

que me llevó a desarrollar los primeros procesos de enseñanza - 

aprendizaje de manera itinerante en las casas humildes que ponían a la 

disposición los padres de familia. 

 Durante el verano del primer semestre, diversas distracciones e 

intervenciones de los moradores de  casa, me obligaron a tomar la decisión 

de salir para las áreas verdes y  organizar ruedas de estudio, bajo un árbol 

de chilamate, opción que más les gustaba a mis estudiantes y desde luego 

me hacia sentir con mayor libertad para desarrollar mejores estrategias de 

aprendizaje. 
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2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 En una tarde en que se desarrollaba el procesos de enseñanza - 

aprendizaje, a  través de una reflexión sobre  la importancia de los valores 

de solidaridad y trabajo.  aproveché el espacio para colocar preguntas 

generadoras de diálogo sobre la realidad de la comunidad, sirvan de 

ejemplo: ¿Cuáles son los necesidades de la comunidad?, ¿De qué manera 

se han resueltos algunas necesidades?, ¿Qué podríamos hacer para mejorar 

nuestra realidad educativa? etc.    

Particularmente la falta de una infraestructura escolar digna para el 

desarrollo de sus aprendizajes fue una necesidad en común; sin embargo 

solventar esta necesidad partiendo de un contexto de pobreza, no era nada 

fácil. Todo apuntaba hacia un trabajo cooperativo de los integrantes de la 

comunidad, que les condujera a tomar decisiones firmes y sólidas. Así 

surge la primitiva y brillante idea de construir una infraestructura escolar 

con las condiciones necesarias para desarrollar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

Organizamos un plan sencillo definiendo nuestro foco que era: “La 

construcción de una aula física, con materiales disponibles en la 

comunidad” y determinando pequeñas acciones que consistían en la 

organización, participación y trabajos de grupos. Paralelo a esto y en 

conjuntos con líderes de la comunidad y los estudiantes ejecutamos la 

primera actividad la búsqueda de un terreno para la escuela, como una 

urgencia, por la aproximación de la época lluviosa, que se constituiría en 

una amenaza para la  continuidad de los procesos educativos y la salud de 

los estudiantes.  

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

Considero que como compromiso social de todo educador, nos 

corresponde estimular a los integrantes de nuestra comunidad educativa a 

mantener una visión holística y problematizadora de la realidad social en 

que se encuentran. Mas aún de aproximarlos a su realidad, nos lleva a 

motivarlos para que la transformen y sean los protagonistas. 
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De conformidad con Freire: 

 

Ninguna pedagogía realmente libertadora puede quedar distante 

de los oprimidos, quiere decir, puede hacer de ellos seres 

desacreditados, objetos de un “tratamiento” humanitarista, para 

intentar, a través de ejemplos retirados de entre los opresores, 

modelos para su “promoción”. Los oprimidos han de ser 

ejemplo para sí mismo, en la lucha por su redención. (2011, 

p.56) 

 

En concreto lo mencionado anteriormente nos invita a ejercer un 

servicio educativo centrado en la promoción de la dignidad humana, 

ampliada por una pedagogía que oriente a vivir mejor. También teniendo 

en consideración nuestros propios contextos y generando soluciones 

inmediatas. El educador debe integrarse como uno más; pues es una 

realidad que también comparte y no puede ignorarla. 

La primera acción como decimos en el lenguaje popular 

nicaragüense consistió en “tocar puertas”, es decir realizar visitas a los 

hogares, reuniones con padres de familia en compañía de los líderes de la 

comunidad. Todo esto fue consensuado a través del diálogo, siempre con 

miras de transformar la realidad actual de la educación en el lugar. 

Freire resalta: 

Por esto el diálogo es una exigencia existencial. Y si él es el 

encuentro en que se solidarizan, el reflexionar y el hacer de sus 

sujetos en dirección al mundo a ser transformado y humanizado, 

no puede reducirse a un hecho de depositar ideas de un sujeto en 

otro, ni tampoco tornarse simples cambios de ideas a ser 

consumidas por los permutantes.(2011,p.109 traducido por el 

investigador) 

  

En consonancia con lo expuesto, al enfrentar nuestra realidad 

educativa  y en la búsqueda de humanizarnos para alcanzar la 

transformación que anhelábamos; solo pudo ser lograda a través del 

diálogo entre quienes la vivimos y en el deseo esperanzoso de contagiar al 

otro para que actuara y se transformara con nosotros. Teniendo en 

consideración el espacio, tiempo solo se necesitaba dar corporeidad y un 

espíritu comunitario. 
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Este deseo nos impulso a obtener de buena voluntad, la donación de 

un terreno  y la madera por parte de un morador nativo, padre y abuelo de 

alumnos de la escuela, dando las primeras señales para alcanzar nuestro 

objetivo común y acentar un precedente para proyectos de mayor escala en 

el futuro. Freire refiere que el “Educador y educando se archivan en la 

medida en que, en esta distorsionada visión de la educación, no hay 

creatividad, no hay transformación, no hay saber.”(2011, p.81), el proceso 

educativo que inicio en aula a manera de ruptura de nuestra zona de 

confort,  trascendió involucrando a los lugareños, creando un ambiente de 

sinergia reflejada en la disposición, la alegría, la creatividad vivida y 

complementada entre todos.  

Así organizados en comisiones se logró almacenar el mayor número 

de materiales disponibles, fue un  trabajo de hormigas, todos estábamos en 

función de un mismo objetivo, pendientes uno de los otros y asumiendo el 

rol de manera integral. Entre risas, chistes, caídas en la traída del material 

culminamos la tarea. Y se dio inicio a la primera obra comunitaria hecha 

por ellos mismos donde los valores de solidaridad, cooperación y trabajo 

hablaron a través de la praxis misma. 

De acuerdo con Freire: 

El pensar cierto sabe, por ejemplo, que no es a partir de él   

como un dato dado que se conforma la práctica docente crítica, 

mas sabe también que sin él no se funda aquella. La práctica 

docente crítica, implicante del pensar cierto, envuelve el 

movimiento dinámico, dialéctico entre el pensar sobre el hacer. 

(2011, p.39 traducido por el investigador) 

En aproximadamente dos meses fue terminada la obra, a 

continuación se procedió a ambientar el local, con murales y rincones de 

aprendizaje que fueron construidos por los estudiantes en las clases. con el 

fin de  acondicionar y dar un sentido de pertenencia a una escuela donde 

los aprendizajes tendrían un medio mas necesario para fluir y concretarse. 

Al desarrollar esta actividad, fue muy conmovedor y a la vez confortable 

poder escuchar, cuan bien se sentían mis estudiantes en su escuelita y como 

este trabajo les hacía ocupar un lugar muy importante en la historia 

educativa de su comunidad,. 
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Para Ayala: 
Con un gesto de reconocimiento el educador “toca” a la persona 

de los niños de forma que no le deja indiferente. Es cierto que 

podemos hablar de que ciertos “efectos” de alguna o muchas 

experiencias vividas de reconocimiento que se hacen notar a 

largo plazo o que marcan cambios en el camino personal de 

aprendizaje y desarrollo del niño o joven. Pero, en la inmediatez 

de la situación ya se ha dejado esa huella. Lo cual nos invita a 

“no dejar para mañana lo que puedas reconocer hoy”. (2008, 

p.426) 

 

 El reconocimiento dignifica a los estudiantes y los motiva a ser cada 

vez mejores. Es una invitación al optimismo y no al fracaso, optimismo que 

el también irradiará a los otros. Cuando ejercitamos el reconocimiento en el 

aula de clase, nos permite acercarnos a una dimensión ética que sobrepasa 

el valor del respeto, respetamos las diferencias de los estudiantes, como 

diciéndoles que ellos también valen. Reconocer es compartir y alegrarse 

con esta persona por el hecho de que sea singular, de que sea auténtico. 

Un elemento fundamental durante este proceso de aprendizaje, fue el 

reconocimiento. Reconocimiento del quehacer, reconocimiento de sus 

valores, reconocimiento de habilidades y destrezas, reconocimiento de la 

importancia de participar colectivamente en la solución de problemas 

comunitarios. Durante todo el proceso, el reconocimiento fue una actividad 

pedagógica que trate de mantener a través de elogios, motivación. Este 

reconocimiento parte desde la idea del proyecto que fue  un consenso de 

los estudiantes hasta el involucramiento de los padres de familia, líderes 

comunales y la evaluación participativa de la obra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Un educador no debe mostrarse indiferente a la realidad educativa en 

que se encuentra, muchas veces nuestras comunidades precisan de un 

impulso o una provocación para encender los motores y concretar las ideas 

que ellos mismos crean y desean lograr.  Llegando a este punto el contexto 

de pobreza que muchas veces se convierte en una sombra que imposibilita 

la mente y los buenos deseos de progresar no es un obstáculo tan grande 
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como para no poder usarlo como aliado y trabajar en función de lo que 

tenemos. 

Para Freire Hay una relación entre la alegría necesaria a la actividad 

educativa y la esperanza. La esperanza en que el profesor y alumnos juntos 

podamos aprender, enseñar, inquietarnos, producir y juntos igualmente 

resistir  a los obstáculos a nuestra alegría. (2007, P.72).  En efecto la “La 

Esperanza” fue el punto de convergencia de todos los involucrados, como 

profesor la esperanza de tener un espacio adecuado para ejercer mi 

profesión, esta se unía a la esperanza de que mis estudiantes aprendieran 

mejor y que la comunidad educativa se sintiera satisfecha con su 

participación y alcance de sus logros. La esperanza de los padres por el 

bienestar de sus hijos y la esperanza de los alumnos por tener una escuela 

física concreta y sentirse dignificados. 

El reconocimiento pedagógico, es una herramienta vital en nuestro 

desempeño como educadores y profesores porque permite ver en el otro 

una persona en constante deseo de construirse. Fortalece su existencia y el 

valor individual que posee en un determinado colectivo, ahora puedo decir 

que también me permite reconocerme como educador. 

Una lección aprendida, fue que no basta reducir nuestro trabajo 

profesional a cuatro paredes, el proceso educativo tiene que fluir 

libremente y traspasar limites. Alcanzar una visión como esta en su 

comienzo puede ser tedioso y turbulento; pero al concretarse es motivo de 

alegría y satisfacción para todos.  Aproximadamente siete años después de 

este acontecimiento el Gobierno de Nicaragua, colocaba la primera piedra 

para la edificación de un centro escolar con una infraestructura moderna, 

quedando en el pasado la antigua escuelita de madera y techo rústico que 

vio pasar muchas generaciones y que abría las puertas para el bienestar de 

las futuras generaciones. 
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REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

A PARTIR DE REGISTROS EM PORTFÓLIOS 

Danielle Monteiro Behrend 

  

CONTEXTO DO RELATO 

 O presente relato apresenta a compreensão de licenciandos de 

diferentes áreas do conhecimento sobre o processo de formação docente a 

partir de suas reflexões produzidas em portfólios. A escrita em portfólios é 

uma das atividades desenvolvidas no PIBID- Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência.  

Importante destacar que o Subprojeto Interdisciplinar está vinculado ao 

PIBID Institucional desenvolvendo ações semelhantes aos demais 

Subprojetos, entre elas a escrita reflexiva em portfólios. Tais escritas têm 

contribuído no processo de constituição docente dos licenciandos e de 

todos os envolvidos, na medida em que registramos nossas compreensões, 

desafios, angústias e conquistas acerca da formação de professores. 

O Subprojeto PIBID Interdisciplinar é constituído por vinte 

integrantes, sendo uma coordenadora de área, professora da universidade, 

três professoras supervisoras, que atuam na educação básica, quinze 

licenciandos de diferentes áreas do conhecimento e uma bolsista voluntária 

que auxilia na construção e no desenvolvimento dos projetos, participando 

assim das reuniões na universidade e nas escolas. 

Os encontros com todos os envolvidos ocorrem semanalmente na 

Universidade Federal do Rio Grande-FURG. Neste espaço compartilhamos 

estudos e vivências que estão sendo construídas nas escolas públicas em 

que desenvolvemos o projeto. 

Neste ano de 2014 contamos como parceiras de trabalho a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora Medianeira, a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Sant´Ana e a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professor João de Oliveira Martins. 
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Os encontros nas escolas também ocorrem semanalmente e neste 

contexto escolar, a professora supervisora da escola, juntamente com cinco 

licenciandos buscam conhecer o contexto educativo, bem como a 

comunidade em que a escola está inserida, para juntos elaborem projetos de 

acordo com as demandas da escola. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 O Subprojeto PIBID Interdisciplinar iniciou suas atividades em 

março de 2014 e tem como objetivo problematizar a formação de 

professores com foco na sustentabilidade e no contexto sociocultural, 

através de abordagens temáticas interdisciplinares e transversais, as quais 

serão desenvolvidas nas escolas parceiras. 

Iniciamos os encontros semanais na universidade a partir dos estudos 

acerca do conceito de Interdisciplinaridade, por meio do livro: Práticas 

Interdisciplinares na escola de Ivani Fazenda (1993). Nas escolas a 

inserção dos licenciandos aconteceu em seguida com a proposta inicial de 

conhecer o contexto escolar e os sujeitos que lá se encontram, fazendo 

assim um breve reconhecimento da realidade e das necessidades das 

instituições para então planejarmos, com as escolas, projetos 

interdisciplinares, por compreendermos, assim como a autora que: 

 

um projeto interdisciplinar de trabalho ou de ensino consegue 

captar a profundidade das relações conscientes  entre pessoas e 

entre pessoas e coisas (...) precisa ser um projeto que não se 

oriente apenas para o produzir, mas que surja espontaneamente, 

no suceder diário da vida, de um ato de vontade. (FAZENDA, 

1993, p.17) 

 

 Assim como nos orienta a autora, os projetos nas escolas surgiram a 

partir das demandas de cada contexto, com temáticas diferenciadas, as 

quais têm oportunizado ao grupo do PIBID Interdisciplinar o estudo 

constante de referenciais acerca das problemáticas que emergiram nas 

escolas. 
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 Nesse processo de inserção na escola por parte dos licenciandos, 

bem como das observações e do reconhecimento do contexto escolar, as 

escritas nos portfólios estão sendo constantes e contribuindo para a reflexão 

sobre o processo de formação docente, além de oportunizar o (re) pensar as 

ações que já estão sendo planejadas. 

 Importante destacar que cada um dos três grupos de professora 

supervisora e de cinco licenciandos recebeu um portfólio e se 

responsabilizaram por fazer o rodízio de escrita, assim de três em três dias 

um membro do grupo realiza o seu registro. 

 Enquanto coordenadora de área do referido Subprojeto, acompanho 

as escritas e também participo trazendo contribuições, logo vou 

conhecendo e aprendendo com as vivências, angústias e desafios 

enfrentados pelos licenciandos ao se inserir nas escolas. 

 Destaco que foi por meio da leitura dos três portfólios que decidi 

trazer neste relato algumas problematizações acerca do processo de 

formação docente registrado pelos licenciandos. No diário de campo 

apresento de forma mais detalhada as aprendizagens construídas enquanto 

coordenadora do Subprojeto, assim como minhas compreensões acerca dos 

registros dos licenciandos nos portfólios. 

  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

  Apostar na escrita reflexiva em portfólios como ferramenta 

potencializadora da formação de professores é uma das propostas 

defendidas por autores como SÁ-CHAVES (2004, 2005). É por meio deste 

referencial que compreendo que ao escrevermos sobre o vivido refletimos 

sobre como estamos nos tornando professores. 

 Segundo a autora: 

o pensamento reflexivo é estimulado pelo processo de 

elaboração do portfolio, quando, por meio do exercício 

continuado da meta-reflexão, proporciona ao sujeito em 

formação o conhecimento do seu próprio processo de 
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construção do saber, tendo em conta os factores externos ou 

internos influentes no processo. (Sá-Chaves 2005, p.111). 

 Diante da riqueza dos relatos que estão sendo produzidos nos 

portfólios, tenho como objetivo compreender como os licenciandos estão se 

constituindo professores a partir das vivências oportunizadas pelo PIBID. 

 No decorrer da análise apresento as escritas de alguns licenciandos 

participantes do PIBID Interdisciplinar, os quais serão apresentados neste 

relato por letras. 

 Cabe destacar nesta análise que uma das propostas do PIBID é 

oportunizar interações de licenciandos com professores, gestores, 

funcionários e estudantes da educação básica, com a proposta de que este 

convívio aproxime os licenciandos do contexto escolar, bem como das 

relações cotidianas neste espaço educativo, contribuindo para construção 

da identidade docente. 

 Ao ler os portfólios é visível o registro dos acadêmicos acerca deste 

momento de inserção na escola, assim como das aprendizagens que estão 

construindo a partir dessas vivências nas instituições de ensino. 

 O registro em um dos portfólios da estudante A do curso de 

Pedagogia nos mostra que: 

 Esse contato com a escola faz com que me sinta pertencente há um espaço 

cheio de aprendizagens, muitas descobertas e onde tem muito ainda para se 

contribuir em todos os sentidos. Será muito pertinente a interação de todo 

grupo com as três escolas, pois assim vamos observando as particularidades de 

cada uma e com isso vamos agregando novos saberes, conhecimentos, para que 

possamos cada vez mais pensarmos em ações em conjunto que nos levem a 

resultados positivos. (Estudante A do curso de Pedagogia) 

       A escrita da licencianda apresenta a sua satisfação em estar 

participando da dinâmica da escola, pontuando suas percepções acerca da 

escola enquanto um espaço sócio-cultural que considera sua cultura, 

dinamismo e o fazer-se cotidiano, um espaço social próprio nas palavras de 

(DAYRELL, 1996. ) 

 Além da observação da referida licencianda, também foi possível 

perceber nos portfólios o olhar atento da licencianda B do curso de 
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Química ao referir-se sobre as interações dos funcionários, professores, 

alunos e gestores da escola:  

 Lá todos são muito participativos, todos participam dos eventos, 

projetos e atividades. A participação na “Festa Julina” possibilitou perceber o 

envolvimento da comunidade na escola. 

 Neste registro no portfólio percebemos o olhar atento da licencianda 

para as interações no contexto escolar, o qual ultrapassa a relação professor 

aluno na sala de aula, mas que também mostra as relações dos profissionais 

que atuam na escola com a comunidade.  

A observação ressaltada pela licencianda nos convida a pensar o 

contexto educativo para além da sala de aula, compreendendo que a escola 

é um lugar de encontro e de aprendizagens, os quais acontecem nos seus 

diferentes espaços.  “Nossos alunos aprendem com nossas práticas, ou seja, 

aprendem não apenas na sala de aula como também com as práticas no 

ambiente escolar.” (LIBÂNEO, 2013, p.25). 

Cabe destacar que os projetos que estão sendo desenvolvidos com as 

escolas estão interligados com a comunidade em que a escola está inserida, 

assim foi indispensável conhecer o bairro. Conforme destaca a Licencianda 

C do curso de Pedagogia: 

Conhecer a escola e o bairro nos permitiu refletir sobre aquela realidade e 

querer participar de maneira ativa com projetos que nos levam a práticas 

que permitam através da educação colaborar com a comunidade escolar 

chegando assim até as famílias. 

Na leitura atenda dos portfólios percebo que além do destaque sobre 

as aprendizagens construídas nas escolas, também e perceptível a ênfase 

acerca dos estudos realizados nas reuniões com todos os licenciandos e 

professoras na universidade, conforme registros abaixo: 

A cada dia que nos reunimos conseguimos aprofundar mais um pouquinho do 

nosso conhecimento. (Licencianda A do curso de Letras Português). 

No encontro de hoje continuamos na elaboração do projeto. Esses momentos 

são sempre espaços profícuos de compartilhamentos de ideias e entendimentos 

sobre os diferentes assuntos que pretendemos trabalhar no nosso projeto.  

(Licencianda F do curso de Educação Física) 
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A partir das reflexões apresentadas percebe-se a contribuição da 

escrita na formação docente, a qual possibilita que os licenciandos se 

posicionem de forma crítica e reflexiva sobre as experiências vividas (re) 

significando suas ações no contexto educativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto coordenadora do referido Subprojeto,  foi possível 

perceber, por meio dos registros nos portfólios coletivos, que a inserção 

dos licenciandos nas escolas tem possibilitado que os mesmos se apropriem 

do contexto escolar, conhecendo e vivenciando seus tempos, espaços, 

assim como as relações que se estabelecem nas instituições, antes mesmo 

de atuarem como docentes. 

A partir deste relato reitero a importância dos licenciandos estarem 

inseridos em projetos de ensino, pesquisa e extensão, aproximando-os das 

situações cotidianas da escola, pois compreendo que é na inserção na 

escola, participando do seu cotidiano, convivendo e dialogando com os 

sujeitos que lá se encontram, aliado aos saberes construídos no curso de 

licenciatura, que se inicia o processo de construção da identidade docente. 
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O ENSINO DO ESPANHOL E AS QUESTÕES FAMILIARES DOS 

ALUNOS 

 

Ejoelma Barela Pereira 

   

 Universidade Federal do Rio Grande - (FURG 

Eloísa de Fátima Braz Valentim 

  

 E. E. E.M.  Professor Carlos Loréa Pinto 

 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 A atividade descrita aqui é uma pesquisa feita através da aplicação 

de um questionário a vinte e um (21) alunos e seus respectivos 

responsáveis, do Ensino Médio, na E. E. E. M. Prof. Carlos Loréa Pinto, 

situada no bairro Cohab IV, em Rio Grande.  Essa turma é do primeiro ano 

do Ensino Médio e frequenta o turno da manhã. A referida escola, participa 

do programa PIBID pela primeira vez. O questionário foi aplicado através 

do subprojeto de Espanhol, do qual eu e mais duas colegas participamos e 

atuamos juntas na turma sob a supervisão da professora Eloísa de Fátima 

da disciplina Espanhol. Começamos a acompanhar essa turma em abril e o 

questionário foi aplicado em maio. 

A finalidade do mesmo é para traçarmos um perfil dos sujeitos de 

nosso trabalho e analisar a partir deste qual seria a relevância dada ao 

aprendizado de uma segunda língua. Neste caso, a Língua Espanhola. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Os questionários foram distribuídos aos alunos para que os 

respondessem na sala de aula. Foram distribuídos também questionários 
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para os alunos levarem para casa e seus responsáveis preencherem. O 

documento dos responsáveis têm questões diferentes dos distribuídos aos 

alunos, mas ambos foram preenchidos de forma anônima. Foi dado um 

prazo para a devolução dos questionários tanto dos alunos quanto dos 

responsáveis. 

Os alunos deveriam responder a questões relativas à vida escolar, à 

vida familiar e ao contexto socioeconômico. 

Depois que os alunos devolveram os questionários, passamos para a 

fase de análise dos mesmos. 

Começamos a mapear as respostas e montamos o seguinte perfil da 

turma: 

A turma é composta por vinte e um alunos, sendo que 62% são do 

sexo masculino. A faixa etária predominante está entre 15 e 16 anos, temos 

três alunos maiores de 18 anos e um com 14 anos. 

Quanto ao aproveitamento, 71% da turma já teve   reprovação em 

algum ano, sendo a 5
a
 série a campeã de reprovações. Três alunos estão 

repetindo o primeiro ano do Ensino Médio. 

Com relação à escolaridade dos pais, verificamos que o nível de 

escolaridade das mães é maior que o dos pais. Trinta e oito por cento das 

mães concluíram o Ensino Fundamental e 23% concluíram o Ensino 

Médio. Já os pais, 33% concluíram o Fundamental e 19% o Médio. Quanto 

ao ingresso na Universidade, apenas um pai e uma mãe ingressaram, mas 

ambos não chegaram a concluir o curso. 

 Analisando o perfil econômico, temos famílias que vivem na faixa 

salarial entre um e quatro salários mínimos. Sendo o pai e a mãe 

provedores, com exceção de quatro mães que não trabalham fora. As 

famílias são compostas de duas a cinco pessoas e quase a totalidade dos 

alunos reside com pai, mãe e agregados, com exceção de uma aluna de 21 

anos que mora com a família do namorado, sendo que ambos fazem parte 

desta turma. 
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Cinco alunos exercem atividades remuneradas, três com carteira 

assinada, um estagiário e o outro tem trabalho temporário. Estudam pela 

manhã e trabalham à tarde. 

A maior parte da turma (80%) nasceu em Rio Grande e reside 

próximo a escola, sendo que 85% em residência própria. 

Todos os alunos tem acesso a computadores, sendo esse acesso em 

suas residências. Apenas dois acessam na escola. Todos fazem uso do 

computador para saberem as notícias via internet, acessar sites de 

relacionamento, jogos e pesquisas. 

Quanto ao conhecimento de línguas estrangeiras, apenas seis alunos 

disseram ter conhecimento, sendo três de Espanhol e três de Inglês. 

Questionados sobre gostar de estudar Espanhol, apenas um aluno 

disse que não gostava. Três alunos têm parentes em zonas de fronteira que 

falam um pouco de Espanhol, porém não tem o hábito de interagirem com 

os mesmos nessa língua. 

Apesar de 71% de a turma gostar de ler, apenas 42% estava lendo 

algum livro no momento da pesquisa. 

Quanto ao questionário preenchido pelos pais, apenas onze foram 

devolvidos. Questionados sobre o hábito da leitura, temos 36% dos pais 

que leem sempre e 27% com frequência, os demais leem raramente ou não 

tem o hábito de ler. Todos os responsáveis atribuem a importância dos 

estudos a um futuro melhor para seus filhos, para que tenham uma carreira 

de sucesso. 

Através da análise das respostas de questões como faixa etária, sexo, 

naturalidade, grau de instrução e profissão dos responsáveis, renda familiar, 

conhecimento de línguas estrangeiras, o hábito e o gosto pela leitura e pela 

língua espanhola e disciplinas que apresentam mais facilidade ou 

dificuldade, traçamos um perfil de como a herança cultural está 

interferindo na valorização do ensino/aprendizagem da língua espanhola 

destes alunos. 

Depois de montarmos esse perfil, passamos a observar o interesse e a 

participação dos alunos nas aulas de Espanhol. 
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As aulas de Espanhol são aos sábados, no primeiro período. No 

primeiro semestre nos deparamos com uma série de sábados sem aula, por 

motivos diversos como: feriados, falta de luz, temporal, atividades 

diferenciadas por conta do aniversário da escola, etc. Nos sábados que 

tivemos aula, a frequência foi baixa, a média é de 8 a 10 alunos presentes. 

Percebemos que falta motivação para que eles venham à escola aos 

sábados. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Para embasar a análise deste questionamento tomamos como apoio a 

teoria de Bourdieu sobre a herança cultural. No artigo “A escola 

conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”, Bourdieu 

descreve as condições sociais e culturais que permitiam o desenvolvimento 

do mito do “dom”. Segundo ele, o desempenho escolar não dependia 

simplesmente dos dons individuais, mas sim da origem social dos alunos 

(classe, etnia, sexo, local de moradia, entre outros). 

Conforme Bourdieu (2002), o êxito escolar do aluno tem como fator 

determinante a herança cultural que lhe foi transmitida no seio familiar, em 

consequência, os resultados obtidos ao longo de sua trajetória de formação 

inclusive nos níveis mais altos de escolarização, estão relacionados às 

propriedades culturais que são transmitidas pelas famílias. 

Nesse grupo observamos que a influência da herança cultural no 

ensino/aprendizagem da língua espanhola se reflete de maneira negativa. 

Dos questionários, apenas 14,28% alegaram ter conhecimento de 

línguas estrangeiras (Espanhol e Inglês). Apesar de 95,23% gostarem de 

estudar Espanhol, apenas 33,33% apontam essa disciplina como sua 

favorita. Entre os alunos testados, 47,6% já fizeram cursos 

extracurriculares, porém nenhum frequenta ou frequentou um curso de 

Espanhol. Com base nesses dados, percebemos que o ensino da língua 

estrangeira não é tido como prioridade pelos alunos, pois não o veem como 

fator relevante para o seu desempenho escolar e também não visualizam 

um uso efetivo da língua em questão no seu cotidiano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme coloca Bourdieu, a herança cultural tem grande influência 

no currículo e no aprendizado dos alunos. E as famílias de alunos mais 

abastados sabem da importância de se ter um segundo idioma. 

Normalmente, esses alunos têm acesso a uma escola privada, na qual o 

ensino de línguas estrangeiras é valorizado desde os anos iniciais. Esses 

alunos intensificam o seu contato com línguas estrangeiras em cursos de 

língua, viagens e intercâmbios. Infelizmente não ocorre o mesmo no ensino 

público, pois o Espanhol é considerado disciplina obrigatória somente no 

Ensino Médio e sua carga horária é mínima. Na escola em questão, é um 

tempo de cinquenta minutos semanais. Como essa escola é pública e está 

localizada na periferia da cidade, atende uma demanda de alunos menos 

privilegiados pela herança cultural. 

O país passa por um momento de transformação e estímulos à 

educação, por isso necessita cada vez mais de profissionais capacitados 

para estarem inseridos plenamente nessa globalização. Nosso estado tem 

fronteiras com países de Língua Espanhola, nossa cidade tem o único porto 

marítimo do estado, no qual navios de diversas nacionalidades globalizam 

nossas mercadorias e, por isso, temos muitos motivos para que o Estado, 

professores e alunos tentem criar uma forma para que a herança cultural da 

periferia seja vista sob outra ótica, valorizando e melhorando o que já 

existe em prol de uma sociedade mais homogênea. 

Constatada essa realidade, fica aqui o seguinte questionamento: O 

que podemos fazer para contribuirmos com a mudança dessa realidade? 

Que tipo de trabalho podemos desenvolver em sala de aula que leve a uma 

efetiva e progressivatransformação desse paradigma? O que fazer para 

motivar esses alunos? 

Para encerrar, deixo aqui novamente uma indagação: Como tornar as 

aulas mais interessantes para nossos alunos? Esse será o nosso desafio para 

o próximo ano. 

REFERÊNCIAS 
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TRILHA DAS FRAÇÕES 

 

 Fernanda Figueirola da Roza Segui  

  

Rosana Garcia Xavier  

  

 

CONTEXTO DO RELATO 

O presente relato aborda uma oficina ofertada para 45 alunos do 6° 

ano da Escola Municipal Cipriano Porto Alegre, localizada no município 

de Rio Grande/RS ocorrida em Setembro de 2014 pelas bolsistas do PIBID 

Matemática / FURG . 

Escolhemos trabalhar com situações problema referente ao conteúdo 

de operações com frações através de jogos. A contextualização é 

importante para uma melhor construção do conhecimento, pois acreditamos 

que esta metodologia de ensino auxilia os estudantes na aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. 

 Trabalhar com problemas contextualizados é muito importante para 

a construção do conhecimento, pois conseguimos trazer o aluno para 

realidade, ou seja, conseguimos aplicar algo do seu cotidiano na 

Matemática e desta forma fazer a relação entre seu dia-a-dia e o conteúdo 

que está sendo abordado. A resolução de situações-problema é um método 

que auxilia na construção de conceitos e atitudes relacionadas em todas 

outras áreas neste caso, dando ênfase na área das ciências exatas. 

A proposta de um jogo na sala de aula é importante para o 

desenvolvimento, participação e trabalho em equipe, assim o aluno tem 

mais liberdade em expressar suas duvidas, pois muitas vezes nota-se que os 

estudantes tem vergonha de perguntar para o professor aquilo que não 

compreendeu com clareza, alem de despertar no aluno a vontade de 

aprender através dos desafios propostos. 
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Segundo Piaget (1994) a atividade direta do aluno a respeito dos 

objetos de conhecimento é o que gera a aprendizagem, o jogo acaba 

assumindo a característica de promover essa aprendizagem. O aluno ao ser 

colocado diante de situações de brincadeira acaba compreendendo mais a 

construção da lógica do jogo e assim poderá compreender melhor a 

matemática que ali esta inserida. 

Desde o início trabalhamos em parceria com o professor visando 

melhorar o rendimento escolar dos alunos, dessa forma levamos para a 

escola alternativas de aprendizagem através de oficinas e atividades com 

material concreto como, jogos educativos, vídeos, Power point entre 

outros. 

 Entre os recursos didáticos citados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN),  destaca-se o jogo como uma alternativa para o ensino de 

Matemática: 

Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno 

que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, 

é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo 

ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos 

diferentes jogos e o aspecto curricular que deseja desenvolver 

(PCN, 1997,48-49) 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 A atividade foi organizada conforme cronograma passado pela 

professora regente da turma, sendo utilizados dois períodos de aula com 45 

minutos cada. Durante 20 minutos retomamos o conteúdo de frações com 

questionamentos pré-definidos a afim de aguçar a curiosidade da turma e 

esclarecer algumas questões que poderiam dificultar o andamento do jogo. 

Após todas as dúvidas terem sido esclarecidas, apresentamos as regras do 

jogo. 

Chamamos o jogo escolhido de Trilha das Frações, desta forma 

confeccionamos 15 jogos sendo que cada jogo continham uma trilha, um 

dado, 3 peças em E.V.A (Ethil Vinil Acetat) representando os peões e 30 

cartinhas devidamente numeradas que continham situações problemas 

envolvendo uma operação com frações. 
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 Utilizamos o jogo da seguinte maneira: dividimos a turma em trios e 

para cada trio distribuímos um jogo, o grupo deveria escolher o primeiro a 

iniciar o jogo. 

 O primeiro jogador arremessava o dado e andava o número de casas 

correspondente ao número que estava marcando no dado, após andar as 

casas, o participante deveria procurar a cartinha correspondente aquela casa 

e resolver a questão. Se a resposta estivesse correta, o jogador se mantinha 

no mesmo lugar, se estivesse errada, deveria voltar para casa que estava 

antes de jogar o dado. O vencedor do jogo seria o que conseguisse chegar 

no fim da trilha primeiro. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Primeiramente a atividade havia sido planejada para ser aplicada em 

uma turma por vez e duas pibidianas iriam a cada turma, porém em Agosto 

a escola teve um problema na rede elétrica que acabou afetando o 

andamento das aulas. Para que os alunos não perdessem muito tempo de 

aula a opção encontrada foi reunir duas turmas nas poucas salas da escola 

que ficaram disponíveis, salas essa sem acesso a nenhum tipo de 

tecnologia. Sendo assim, o trabalho que foi pensado para ser desenvolvido 

com 22 alunos, precisou ser adaptado para uma turma agora com 45 e 

somente com quadro e giz. 

 Fizemos algumas adaptações no jogo para atender a atual realidade 

da escola. As quatro trilhas que seriam montada no chão da sala de aula, 

dividindo a turma em grupo de aproximadamente 5 alunos, foram 

impressas em cartolina colorida tamanho ofício para que os alunos 

jogassem em trio. Para que o aluno não se dispersasse durante a atividade, 

ele mesmo seria o peão, como não teríamos espaço para trabalhar desta 

forma, confeccionamos peças em 3 cores diferentes não correndo assim, o 

risco do aluno confundir seu peão com o do colega. O dado confeccionado 

no tamanho 25cm x 25cm foi refeito nas medidas 2cmx2cm. 

 Alem disso, para a aplicação da oficina, tivemos o auxílio de mais 

duas colegas para conseguir dar andamento a atividade sem que os alunos 

esperassem muito quando tivessem alguma dúvida. 
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 A professora regente se surpreendeu com o interesse da turma tendo 

em vista que além de interpretarem os problemas, resolveram cálculos que 

se fossem passados no quadro, os alunos não resolveriam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como trabalhamos com uma turma grande, o nível de dispersão 

provavelmente aumentaria, porém, com a presença de quatro alunas e o 

auxílio da professora conseguimos manter todos  ocupados. Sempre que 

alguma dúvida surgia era resolvida imediatamente. 

 Nossa preocupação era em acabar lançando uma competitividade 

entre eles, o que não ocorreu. Nossa intenção era somente reforçar o 

conteúdo já visto anteriormente. Trabalhamos com atividades 

diferenciadas, pois acreditamos ser uma forma de proporcionar um 

aprendizado tão eficaz quanto ao tradicional sem que o aluno sinta a 

pressão de aprender, notando assim que as formas de aprender são diversas, 

logo, instigamos a curiosidade deles e atraímos a atenção para a aula. 
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PACTO DO ENSINO MÉDIO:  Compartilhando Vivências e 

Saberes 

 

 Jane Luiza Coelho 

  

E.E.E.M. Engº Roberto Bastos Tellechea 

CONTEXTO DO RELATO 

 Este relato pretende ser um testemunho de minha experiência como 

Orientadora do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio- 

PNEM. Esse programa, lançado pelo Ministério da Educação em novembro 

de 2013, tem como objetivo promover a formação continuada dos 

professores que atuam nas escolas públicas de Ensino Médio do Brasil. De 

acordo com o MEC 

O programa dará uma bolsa de estudos no valor de R$ 200 

para os professores do Ensino Médio, cadastrados no Educacenso, 

que estejam ativos no exercício da docência, tenham frequência e 

desempenho registrados na formação desenvolvida com apoio das 

secretarias estaduais e universidade. 

Ao assumir a tarefa como Orientadora do PNEM sabia que teria um 

desafio pela frente: sensibilizar meus colegas professores, muitos deles 

desencantados com o ofício, a participar de um programa governamental. 

Foram necessárias algumas reuniões, muita conversa e um tanto de 

convencimento. Após essa fase, formamos dois grupos do Pacto na escola, 

organizados conforme a hora-atividade de cada professor. Os encontros 

ocorrem semanalmente, terças e quintas-feiras, no período da noite, das 

dezenove às vinte e duas horas, envolvendo vinte e sete pessoas. 

O Pacto inaugurou uma nova fase na Escola Tellechea, 

estreitando as relações entre os dois turnos do Ensino Médio e 

permitindo troca de experiências que revigoram nosso trabalho e que 

rompem com práticas pedagógicas arcaicas e desvinculadas da 

realidade. 
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Os seis cadernos da I Etapa do Pacto Nacional pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio, disponibilizados digitalmente pelo MEC, serviram de 

subsídio para nossos encontros. Eles foram os referencias teóricos que 

fundamentaram as discussões e promoveram debates frutíferos em rodas de 

conversa e registros escritos. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 As reuniões do Pacto na escola começaram no final de abril. No 

primeiro encontro apresentei um material explicativo sobre o Pacto, 

esclareci quanto ao recebimento da bolsa e apliquei a “Técnica da Árvore”. 

Essa dinâmica consistiu em solicitar ao grupo que  desenhasse uma árvore 

em um painel e nela representasse as causas dos problemas atuais 

enfrentados pela escola (raiz); no tronco deveriam aparecer os responsáveis 

em sanar tais  problemas e na copa da árvore deveria estar os frutos, 

colhidos quando todos se empenham para modificar a estrutura vigente. 

Essa técnica foi aplicada em dois grupos, em dias diferentes. O primeiro 

grupo representou problemas genéricos que afetam a educação no país. Já o 

outro grupo, retratou situações específicas da escola e pediu que fosse 

agendada uma reunião com a Direção para resolver algumas questões 

administrativas e pedagógicas. 

 A minha intenção ao aplicar a Técnica da Árvore era despertar a 

reflexão sobre a realidade atual da escola, seus problemas e dificuldades. E 

a partir dessa reflexão levar o professor a concluir que a mudança em busca 

de uma escola em melhores condições e com práticas pedagógicas mais 

atrativas e consistentes deve ser responsabilidade de todos, não somente 

dos gestores e instituições governamentais. 

Após o desenho, fizemos uma rodada de conversa sobre a 

importância de termos conquistado o direito à hora-atividade e sobre a 

formação continuada possibilitada pelo Pacto. 

No segundo encontro debatemos o referencial teórico do Caderno 1 

do Pacto, “ Ensino Médio e Formação Humana Integral”. A leitura prévia 

do caderno era atividade não-presencial. Cada professor expôs suas 

conclusões sobre a leitura, o que despertou boas recordações e risadas 
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quando começaram os relatos pessoais de nossas vivências como alunos do 

antigo 2º Grau. Esse encontro deu início a leitura do Caderno 2 sobre 

jovens e juventudes. 

O terceiro encontro contou com a participação da Supervisora do 

Ensino Médio Politécnico que apresentou o atual Projeto Político 

Pedagógico da Escola e reforçou a necessidade de ajustes e modificações 

no modelo vigente para atender a atual proposta do Ensino Médio, isto é, 

dando ênfase à politecnia. Nessa reunião saiu a ideia de usarmos o próximo 

encontro do Pacto para construir um questionário socioeconômico que 

retratasse um perfil atualizado dos alunos do Ensino Médio da Escola 

Tellechea. A construção do Projeto Político Pedagógico está em andamento 

e tem gerado boas propostas e possibilidades. 

Para Moretto, 

a elaboração do projeto político-pedagógico deve ser feita pela própria 

comunidade educativa. Sendo este um conjunto de princípios orientadores que 

vai dizer para onde  escola vai, o que será a escola e que tipo de cidadão ela vai 

ajudar a formar. 

(MORETTO,2010). 

Em tempos de Copa do Mundo, os meses de junho e julho 

aprofundaram as reflexões sobre o Ensino Médio Politécnico e a disciplina 

de Seminário Integrado, o que levou à conclusão de que está na hora de 

“virar o jogo”, isto é, repensar nosso fazer pedagógico, sair da zona de 

conforto em que estamos e assumir o protagonismo das mudanças pelas 

quais o Ensino Médio está passando. 

Além dos Cadernos do Pacto, pautaram nossas discussões as 

Diretrizes Curricularesdo Ensino Médio (DCNEM), o texto “Educar para 

a autonomia e a Responsabilidade” e o documentário “Sete Vidas eu 

Tivesse”. Esse documentário retrata a experiência interdisciplinar 

vivenciada por uma escola de São Paulo na década de 70 e que foi 

interrompida pela ditadura militar por ser considerada subversiva em uma 

época nebulosa da História do Brasil.  
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O filme desencadeou boas discussões no grupo e a certeza de que já 

não é mais possível ignorar a interdisciplinaridade e a organização do 

currículo por Áreas de Conhecimento. 

O começo de um dos encontros foi com o poema Entre a flor e o 

parafuso, de Simão Goldman que suscitou a reflexão sobre a busca de 

equilíbrio e serenidade em uma sociedade consumista e tecnológica como a 

nossa. 

Ao longo do semestre, os encontros envolveram temas como 

Formação Humana Integral, Avaliação Emancipatória, Áreas de 

Conhecimento e Integração Curricular. Os Cadernos do Pacto nortearam 

nossas discussões e foram importantes subsídios teóricos das pesquisas que 

fizemos. As rodas de conversa e o registro escrito das atividades 

aproximaram a teoria de prática.    

A I Etapa do Pacto pelo Ensino Médio culminou com a Jornada 

Pedagógica que ocorreu nos dias 21 e 22 de julho.  Nesses dois dias 

tivemos palestras e oficinas que abordaram os seguintes assuntos: Projeto 

Político Pedagógico, Regimento Escolar, Desenvolvendo a Autoestima, 

Avaliação no Ensino Médio. Os momentos de descontração da Jornada 

ficaram sob responsabilidade de uma dupla de alunos do Ensino Médio e 

de um professor que encantaram com violão e voz. 

A Jornada Pedagógica encerrou a I Etapa do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, totalizando 50 h de encontros presenciais 

e 50 h de encontros não-presenciais. 

No segundo semestre retomamos os encontros do PNEM. Os meses 

de agosto e setembro foram voltados aos ajustes e organização do Projeto 

Político Pedagógico do Ensino Médio Politécnico. Foram realizadas 

reuniões com cada segmento da escola - comunidade, funcionários da 

escola, professores, direção- que sugeriu metas e estratégias que deverão 

constar no documento que vai orientar a prática pedagógica da escola no 

próximo ano letivo. 

 Alguns Cadernos de Formação da I Etapa do Pacto foram 

retomados, como o que trata da Formação Humana Integral. 
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Em outubro teve início a II Etapa do PNEM. Os referenciais teóricos 

desta etapa, ainda em andamento, são cinco Cadernos de Formação, sendo 

o primeiro deles sobre Organização Pedagógica no Ensino Médio e os 

outros quatro sobre as Áreas de Conhecimento. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Há muito são uníssonas as críticas ao modelo de Ensino Médio em 

vigor no Brasil. Evasão, repetência, dificuldades em garantir a 

aprendizagem são barreiras que perpassam as discussões sobre essa etapa 

da Educação Básica onde a organização curricular destoa das exigências e 

mudanças em curso na sociedade. Essas críticas estão presentes em muitos 

relatos dos bolsistas do Pacto que expressam: 

“Os jovens preferem estar atentos em outros assuntos do que na fala 

do professor.” 

 “O descaso com a educação, falta de incentivos teve como resultado 

esse caos que é a educação hoje em dia.” 

“O currículo deve propor experiências diversas para que o aluno 

exercite a tomada de decisões.” 

 

O professor César Nunes, em uma palestra no Congresso Conhecer 

de 2013, vai direto ao ponto: 

Como sermos efetivos na educação atual brasileira onde temos: 

Escolas do Séc. XIX, 

Professores do Séc. XX e Alunos do Séc. XXI ??? 3 séculos 

interagindo em um mesmo ambiente! Talvez isso explique porque tanto 

insucesso,... (NUNES, 2013) 

 

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio surge em 

um momento em que os professores do RS ainda estão absorvendo as 
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mudanças e configurações de uma reestruturação no Ensino Médio, agora 

denominado Ensino Médio Politécnico. Sobre esse novo modelo escreveu 

Chassot: 

 “Esse novo Ensino Médio poderia experimentar ser cada vez 

menos disciplinar. Ao transgredir fronteiras estaremos assumindo 

posturas transdisciplinares. E numa etapa mais audaciosa- mas mais 

realista - assumiremos uma escola indisciplinar. (CHASSOT, 2014)” 

É esse contexto que reside um dos aspectos positivos do PNEM na 

escola: ser um espaço de integração entre as várias Áreas do Conhecimento 

que passaram a dialogar entre si e que têm produzido bons resultados como 

o Projeto Interdisciplinar - História de Rio Grande - que está em andamento 

nas turmas da 2ª série e a construção de um novo Projeto Político 

Pedagógico, gestado com a participação de todos os segmentos da escola. 

Outro ponto positivo do Pacto é abrir espaço para estudo e leituras de 

um tema tão árduo e complexo quanto a Avaliação Emancipatória. Essa 

forma de avaliação rompe com paradigmas cristalizados e que precisam ser 

ultrapassados. 

     A avaliação emancipatória está situada numa vertente político-

pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, 

visando provocar a crítica,de modo a libertar o sujeito de 

condicionamentos deterministas (SAUL, 1995, p.61). 

 Nem todos os encontros do Pacto, até agora, foram harmoniosos. As 

divergências estiveram presentes, seja em função do desgaste emocional 

após uma jornada diária de trabalho, seja por posicionamentos 

individualistas e refratários que se mostraram presentes. Entretanto, a 

avaliação feita ao final da Jornada sobre a I Etapa do Pacto provou que só 

poderemos (re) construir uma escola crítica-reflexiva quando nos 

dispusermos a assumir o papel de artífices do processo ensino-

aprendizagem. 

O enfoque da Segunda Etapa do Pacto são a Organização do 

Trabalho Pedagógico no Ensino Médio e as Áreas do Conhecimentos - 

Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Códigos e 

Linguagens- e seu papel na construção de um projeto pedagógico 
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interdisciplinar que torne o currículo escolar mais dinâmico e significativo 

para o aluno. 

Espero com esse relato contribuir para que os professores criem 

grupos de estudo e discussão em suas escolas. E que a partir daí comecem a 

pensar conjuntamente em práticas pedagógicas que possibilitem transpor as 

barreiras que ainda impedem o trabalho interdisciplinar. 

O PNEM revitaliza o pensamento de Paulo Freire, expresso na obra 

Pedagogia do Oprimido, quando o autor afirma que os homens não se 

fazem no silêncio, mas na palavra, no trabalho, na ação reflexão (FREIRE, 

1987). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Pacto Nacional pelo Ensino Médio ainda está em andamento. Não 

veio com manual de instruções, que basta seguir passo a passo e os 

resultados esperados virão. Pelo contrário, é um processo em construção 

que está promovendo o diálogo e a formação continuada no chão das 

escolas, onde realmente se processam os avanços na educação. Ainda é 

cedo para avaliar o PNEM, mas já me permito dizer que essa iniciativa 

está, aos poucos, rompendo com uma organização curricular fragmentada e 

distante da realidade. 

 O PNEM é embrião de uma nova concepção de escola e prática 

pedagógica, onde predomina o diálogo e intercâmbio entre as várias Áreas 

do Conhecimento, estimulando um trabalho interdisciplinar e uma 

avaliação que realmente seja emancipatória. 

   O projeto do MEC pode não ter continuidade como programa 

institucional, entretanto, o espaço que hoje ocupamos na escola deve ser 

mantido e ampliado. Ele é a prova viva de que compartilhar saberes e 

vivências, contribui para o crescimento pessoal e por extensão, nos torna 

profissionais mais preparados e aptos a trabalhar em um mundo onde a 

velocidade da informação requer cada vez mais, novas estratégias e 

metodologias para que a escola continue cumprindo seu papel de promover 

o conhecimento. 
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O PIBID/INGLÊS DA FURG E A SALA DE AULA: 

CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Jefferson Ebersol 

  

 E. M.E.F.Altamir de Lacerda Nascimento 

 

CONTEXTO DO RELATO 

O SUBPROJETO PIBID/INGLÊS FURG existe desde 2009. Desde 

então, muitos acadêmicos já passaram por este projeto e tiveram a 

oportunidade de aprender um pouco mais sobre o status de ser professor, 

além de outros aprendizados tais como: didática, práticas pedagógicas, 

ambiente escolar, novas visões sobre a educação e sobre a própria 

docência. Pretendo, nesse relato, contar um pouco dessa experiência e 

compartilhar o que aprendi e continuo a aprender. Ao ingressar no curso de 

Letras Português/Inglês da FURG, não possuía uma precisa noção do que 

era a docência e como meu futuro seria afetado pelas minhas escolhas. Só 

sabia que era voltado para a docência. Fui, fiz a entrevista e obtive a vaga. 

Já na primeira reunião pude sentir que estava envolvido em meio muito 

importante e relevante para minha formação. De lá pra cá, tenho 

acompanhado a professora supervisora na escola, produzido atividades para 

sala de aula, debatido temas relevantes para a docência e para a educação, 

tenho participado de provas de proficiência e aprendido sobre os 

procedimentos em uma escola pública. Neste relato, abordarei essas 

questões.  

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 As seguintes atividades foram desenvolvidas na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Altamir de Lacerda Nascimento na cidade do Rio 

Grande/RS, em uma aula de Inglês como Língua Estrangeira (ILE), 

planejada no contexto do Subprojeto PIBID/Inglês e orientada pela Profª. 
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Drª. Luciani Salcedo de Oliveira do Instituto de Letras e Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

Durante as reuniões semanais, fora proposto a leitura do livro 

Metodologia do Ensino do Inglês, da professora Rosely Perez Xavier, o 

qual foi o ponto de partida para desenvolvermos várias atividades para 

posterior aplicação em sala de aula. Primeiramente, começamos com a 

leitura e debate dos capítulos do livro. O livro foi dividido e apresentado 

em grupos pelos bolsistas. Após esmiuçarmos e absorvermos o conteúdo, 

foi-nos proposto desenvolver atividades com base nas ideias do livro para 

trabalhar em sala de aula na escola de acordo com o conteúdo programático 

das aulas onde estávamos inseridos. 

Essas atividades, desenvolvidas para a disciplina de língua inglesa de 

terceiros a quintos anos do ensino fundamental, tinha por objetivo 

desenvolver métodos de ensino voltados para a prática comunicativa, 

abrindo o leque de alternativas além do livro didático. A primeira atividade 

proposta por mim, para as turmas do quarto ano que acompanhava, tratava 

de uma tirinha feita pelo quadrinhista natural de Rio Grande, Lorde Lobo, 

em que mostrava a personagem Lipe escondida atrás da tirinha, instigando 

os alunos a responderem em inglês "o que Lipe está fazendo?" De acordo 

com o conteúdo que as turmas estavam trabalhando na época (Present 

Continuous).  O presente contínuo (Present Continuous) deve ser usado 

para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que 

ainda está acontecendo. A segunda atividade, também baseada em algumas 

tirinhas do quadrinhista, mostrava vários de seus personagens fazendo 

atividades do dia a dia, o que fez com que os alunos se identificassem e 

escrevessem de acordo com a figura proposta. 

Ambas as atividades foram bem proveitosas, aplicadas em duas 

horas/aula, sem complicações maiores e dúvidas dos alunos. Alguns 

apresentaram dificuldades em identificar o que as personagens estavam 

fazendo, mas depois de uma breve explicação, tudo fluiu praticamente 

como o planejado previamente. 

Depois das duas atividades terem sido trabalhadas em sala de aula, 

apresentei aos meus colegas de projeto, durante uma das reuniões 
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semanais, o feedback positivo obtido com as minhas atividades, 

explicando-os como foram desenvolvidas e como os alunos as receberam. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 O objetivo dessas atividades foi o de fomentar o uso da língua 

estrangeira em sala de aula como o elemento motivador, isto é, que o aluno 

utilizasse a língua-alvo como um instrumento de interação e aquisição de 

conhecimento 

Essas atividades foram planejadas, sobretudo, pelo fato de acreditar 

que, através de exercícios como esses, o professor pode vir a oportunizar o 

aluno a desenvolver a competência comunicativa na língua estrangeira, 

usando as diferentes habilidades lingüísticas e, ao mesmo tempo, 

envolvendo-o ativamente no processo ensino-aprendizagem da Língua 

Inglesa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao me questionar sobre o subprojeto PIBID/inglês FURG, até o 

momento, admito que obtive resultados positivos em relação ao exercício 

docente. O convívio com os professores e alunos das escolas nas quais 

atuamos como bolsistas tem nos ajudado a melhorar como futuros 

professores de inglês. Acho que é de grande relevância para todo aluno de 

Licenciatura participar do subprojeto independente de seu Curso. Afirmo 

isso, por acreditar que o subprojeto PIBID é uma ferramenta que 

proporciona constante aprendizado para aqueles que pretendem se tornar 

professores. Levarei para toda a vida a bagagem que as atividades dentro 

do projeto nos proporcionam, por isso, é de grande valia o contato direto 

com o núcleo escolar. Ainda como bolsista, entendo que não é fácil ser 

professor. Não é do dia para noite que essa transformação acontece, é a 

cada dia, se esforçando e lutando por um melhor ensino em escolas 

públicas. 
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Contudo, o PIBID/Inglês abre as portas da escola para os acadêmicos 

do Curso de Letras Português/Inglês da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) com a finalidade de proporcionar aos licenciandos 

vivenciar na prática o ser docente. 

 "Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou 

aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos 

programados, mas, para aprender. A nossa inteligência se 

inventa e se promove no exercício social de nosso corpo 

consciente. Se constrói. Não é um dado que, em nós, seja um a 

priori da nossa história individual e social." (FREIRE, 1995: 

119) 
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MODOS DE VER, SENTIR E INTERAGIR COM A 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

 

Letícia Oliveira Borges 

  

E.E.E.F.Emílio Luiz Mallet 

Luiz Paulo da Silva Soares 

  

E.E.E.F.Emílio Luiz Mallet 

 

 

Resumo 

Este relato refere-se a prática pedagógica realizada na Escola Municipal de Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Emílio Luiz Mallet da cidade de Rio Grande, com a 

turma 72, na disciplina de História com a ênfase na aplicação da Lei 10.639/03, 

procurando construir alunos inseridos em seu tempo como agentes históricos. 

 

Palavras chave: Cultura, Afro-brasileira, Africana, Agente histórico. 

CONTEXTO DO RELATO 

 A compreensão de agente histórico para o ensino de História na base curricular 

do ensino é de fundamental importância, uma vez que todo o ser humano em atividade é 

construtor da história, simultaneamente, sujeito da e na história, embora suas ações só 

possam ser relevantes à medida que integradas a uma conjuntura mais ampla. Cada ser é 

fruto do seu tempo, e está intimamente ligado as influências que o afetam diariamente 

em seu dia-a-dia, sendo assim, sua história só pode ser concebida como resultado de 

sujeitos históricos, percebida através da trama traçada pelas relações sociais no tempo. 

Partindo desse pressuposto começo a contextualizar as diretrizes desse relato. 

Sou aluna do curso de História e, juntamente com meu companheiro pibidiano Luiz 

Paulo, fazemos parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) no sub-projeto de História. Atuamos na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Emílio Luiz Mallet, com aulas de 15 em 15 dias nas quintas-feiras na 

parte da manhã. 
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A escola está localizada na cidade de Rio Grande no bairro rural, um local de 

fácil acesso e que contempla os estudantes da redondeza. É uma turma de sétimo ano 

(7ºB) que possui 23 alunos matriculados com uma frequência em média de 15 alunos a 

cada aula ministrada, todos na faixa etária entre 12 a 14 anos. 

O Mallet possui um espaço físico bem estruturado com quadra esportiva externa, 

uma biblioteca central, com um acervo significativo, além de, apresentavelmente ser 

muito chamativa pela sua beleza, cercada por vidros e bem arejada. O pátio é 

relativamente grande assim como as salas são bem espaçosas. 

A partir do espaço físico e um pré-conhecimento dos alunos e suas 

particularidades compreende-se que a escola faz parte de uma comunidade e seu espaço 

pondera sobre o ambiente e as questões sociais, consegue-se então problematizar as 

atividades a serem desenvolvidas no decorrer da trajetória com esses alunos. Foi então 

que começamos juntamente com o professor regente, Rafael Orcelli, a sonhar como 

colocaríamos em prática as atividades a serem desenvolvidas ao longo da caminhada 

que estávamos começando a trilhar desde o mês de maio de 2014. Na grande maioria 

das vezes, o planejamento das aulas é realizado pelos próprios bolsistas, seguindo as 

diretrizes de conteúdo do professor regente. Dependendo do conteúdo a ser ministrado o 

professor regente auxilia no desenvolvimento deste. Durante as aulas ministradas, o 

professor titular encontra-se sempre presente com os bolsistas, auxiliando quando 

necessário. 

Nosso objetivo principal é fazer com que a Lei 10.639/03, que versa sobre o 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e ressalta a importância da cultura 

negra na formação da sociedade brasileira, seja implantada de forma efetiva em nossos 

encontros e relacionada significativamente a vida dos alunos, uma vez que o sub-projeto 

de história 2014 tem como base a implementação correta dessa Lei. 

A Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala 

de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, 

na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o 

pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, 

culinária, dança) e as religiões de matrizes africanas. 

Foi sonhando essas diretrizes que iniciamos nossas atividades intercalando o 

ensino curricular a Lei 10.639/03. 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Ao começar os trabalhos em 2014, na escola Emílio Luiz Mallet, nos 

propusemos então a colocar o projeto de implementação da Lei 10.639/03 em prática 

através do currículo da escola e do ano que iremos trabalhar. 
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Começamos então nos apresentando e conhecendo um pouco mais as 

particularidades de cada aluno, suas preferências, seus gostos e etc. Expomos a eles que 

iniciaríamos a trabalhar com eles sempre vendo duas particularidades da história. Para 

sermos mais específicos, a história dita nos livros europeia interligando sempre a 

história afro-brasileira e africana. 

Já no segundo encontro começamos a colocar em prática a proposta que 

ansiamos. Foi uma aula sobre “As cidades no período da monarquia europeia”. 

Monstramos aos alunos como eram as cidades no período dos mecenas (séc. XV e XVI) 

não só na Europa, mas também na África através do relato dos Reinos de Mali, Songai e 

Gana. E para complementar fizemos um aparato de fotos da cidade de Rio Grande e 

suas mudanças no decorrer dos anos. Os alunos então puderam perceber as 

transformações das cidades e as interações de cada local em específico e puderam emitir 

suas opiniões quanto à construção de cada lugar e suas peculiaridades que variavam 

conforme o lugar e o tempo. 

Num próximo encontro o assunto era “Renascimento”, trabalhamos os conceitos 

plausíveis ao período, os modos como se deram e fizemos um adendo, trabalhamos a 

música do período, foi assim que introduzimos os aspectos da cultura africana e suas 

influências para o período. É interessante estudar música porque a mesma desperta o 

sentir, o agir e o interagir e isso foi experimentado nessa aula. 

Posteriormente trabalhamos a Reforma, mais um desafio, relacionar com a 

história Africana, mas os insights sempre são bem vindos e mais uma vez a luzinha lá 

no fim do túnel brilhou. Religião afro-brasileira, porque não falar dela. Novamente 

trabalhamos a época e interligamos a questão da religião e suas influências e como de 

uma simples Reforma as novas religiões foram alçadas e configuradas ao longo do 

tempo e ainda hoje podem ser expressões de vida na religiosidade de cada um. 

O próximo conteúdo a ser trabalhado foi África, e em conversas com o professor 

regente demos uma importância maior e então pudemos explorar mais particularidades. 

Depois de muita reunião e conversa planejamos as aulas do professor regente e as 

nossas. Exploramos então a religiosidade, os mitos de criação, a tradição oral do povo 

africano, a culinária, os hábitos, a questão do tempo e lugar na sociedade africana. 

Primeiramente desmistificamos a visão dos alunos a respeito da África. Através 

de imagens bastante ilustrativas expomos a eles através de livros fotográficos o 

continente africano. Fizemos conhecer os aspectos comuns entre o nosso país e o 

continente africano, posteriormente trabalhamos o mapa, a localização do continente e 

os países que são contemplados por eles, suas variedades de línguas, tribos, religiões, 

etc. 

Trabalhamos também a questão do tempo mítico e do tempo histórico para o 

africano, suas tradições de criação, que são várias, dependendo sempre do local e do 
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povo em específico. Isso foi feito através de um conto, interpretado e dialogado com os 

alunos. 

E a culinária, afinal ela tem muita influência na cozinha brasileira. Preparamos 

um prato com os alunos, algo bem simples, um quibebe, preparado com carne, farinha 

de milho, abóbora, açúcar e sal. Eles amaram! 

Foram quatro meses intensos, de muitos desafios, quebra de paradigmas e 

construção autônoma dos alunos. Estamos ainda em processo de desenvolvimento do 

projeto, e temos muitas ideias ainda a serem colocadas em prática, haja vista, os 

desafios de interligar conteúdo europeu e, principalmente eurocentrista, as influências 

afro-brasileiras e africanas nos conteúdos dispostos mecanicamente em nossos 

currículos escolares. Estamos já colocando os pensamentos em funcionamento, 

precisamos agora interligar a história dos povos americanos e indígenas a história e 

cultura afro-brasileira e africana. Desafio! 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

O processo ainda está em andamento, e para tanto tem muito a nos surpreender. 

Isto nos permitirá muitos prazeres inesperados. As reflexões que ainda serão 

construídas, as autonomias que serão edificadas e os conteúdos que serão apropriados 

de forma plausível. 

   Várias indagações foram levantadas nesse curto período do processo de ensino 

aprendizagem com a turma 72 e da implementação da Lei 10.630/03. Visto que o ensino 

da história e cultura afro-brasileira e africana, após a aprovação da Lei fez-se necessário 

para garantir a resignificação e valorização cultural das matrizes africanas que formam a 

diversidade cultural brasileira, e que no entanto, depois de mais uma década, ainda não 

é colocado em prática de forma aprazível. Portanto, como professores exercemos um 

importante papel no processo da luta contra o preconceito e a discriminação racial no 

Brasil. 

   E como afirma Luiz Fernando Cerri: “Parece óbvio que o passado e o futuro 

participam ativamente do presente de nossas sociedades” (CERRI, 2011, p. 7), mas nem 

sempre eles são explorados conforme devem em sala de aula. Talvez porque a carga 

horária do professor seja tão atribulada que não caiba a reflexão e problematização de 

tal conteúdo articulado com o que já é explanado mecanicamente, ou talvez o ensino na 

graduação não tenha sido suficiente, ou então muitos educandos ainda possuem uma 

postura reacionária ao novo, não sei. São tantos os talvez, que não cabe aqui a 

elucidação de tão numerosa. 

 Pensemos então conforme Cerri nos exemplifica que “é na história recente que 

podemos colher exemplos” expressivos “uma vez que suas conexões com o cotidiano 

são mais frequentes e significativas” (CERRI, 2011, p. 7). 
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 Percebemos nesse processo que: 

É importante assinalar que misturas, identificações e 

intercâmbios são frequentes nas matrizes afro-brasileiras e 

constituintes delas. Não só as africanas, mas todas as matrizes 

dinâmicas que se transformam de acordo com as circunstâncias 

socioculturais advindas de fora. Se fossem incapazes de rever ou 

mesmo abandonar o passado, elas poderiam desaparecer 

completamente, deixando, quando muito, um mero vestígio 

histórico e arqueológico.(SANTOS, in FELINTO, 2012, p.11) 

 O certo é que a cultura afro-brasileira e africana é de suma importância para a 

constituição do sujeito histórico, para a reflexão dos agentes históricos dispostos em 

nossas salas de aula. Os mesmos não podem deixar de lado o passado, como se o 

mesmo fosse desaparecer, pelo contrário ele é vivo no presente e integrasse a sociedade. 

Pois “além de um passado com sentido em disputa, temos um passado que condiciona o 

presente” (CERRI, 2011, p. 10). 

 É deveras significativo a rememoração do passado da cultura afro-brasileira e 

africana em detrimento do presente visto que quando o aluno acredita em quem é 

dependerá de quem acredita que foi, ou seja, não é a toa que o ensino de história é uma 

arena de combate em quem lutam os diversos agentes sociais da atualidade. 

O estudo das formas e conteúdos pelos quais o conhecimento 

sobre o passado é mobilizado e manipulado publicamente para 

produzir tais ou quais efeitos públicos e privados, coletivos ou 

individuais, envolve por completo o estudo do ensino da história 

e seu aperfeiçoamento, pois desde suas origens europeias no 

século XIX, nossa disciplina científica e escolar participa 

intensamente desses jogos de saber-poder.(CERRI, 2011, p.16) 

 Ou seja, produzimos com nosso trabalho parte de nossas identidades pessoais, 

políticas e profissionais, e participamos da constituição das identidades dos outros. E 

como não pensar que isso não é mais do que apreciável numa sociedade em que a 

porcentagem de afrodescendentes é de fato significativa. 

 Como professores participamos, somos protagonistas desse jogo, voluntária ou 

involuntariamente, consciente ou inconscientemente, cabe a nós “transformar os 

conteúdos conceituais” que trabalhamos “em algo interessante, novo, surpreendente, 

colorido, grande, criativo, desafiador, etc., principalmente quando se trabalha com 

alunos mais novos que ainda não agregam razões externas” (ANTUNES, 2010, p. 14). 

 Fato. Essa não é uma tarefa fácil. Colocar em prática mudanças no currículo 

escolar torna-se imperativo ao professor que adota essa decisão.  “Lecionar, neste 

ensejo exige clareza de objetivos, metas as quais se quer chegar em qualquer processo 
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de ensino-aprendizagem” (ALVES, 2007, p. 49). E a aplicação da Lei 10.639/03 é um 

diferencial frente às diferenças que são mediadas num contexto de equidade que 

motivam uma atmosfera de desigualdade e intolerância. “A intervenção nos casos de 

discriminação, racismo, preconceito e demais formas de desagregação social é 

fundamental para que não se perpetuem atos contra a humanidade em nome da 

superioridade de uma “raça” em detrimento de outra” (ALVES, 2007, p. 50). Isso é 

ensino de história. 

 As atividades até aqui realizadas vão de encontro a inquietações sobre o ensino 

mecanizado e tradicional que ainda vigora em nossos dias. Um simples conto, uma 

simples relação, a exposição de uma influência, a apropriação de um alimento ao 

cardápio dos alunos, a importância de um povo na construção de outro verdadeiramente 

é vultoso.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Hoje podemos dizer que tem-se aprendido muito com a prática em sala de aula. 

O Programa PIBID é uma grande ferramenta para a execução da docência. 

Nesse ano aprendeu-se algo que se levará para a vida. Desafio. 

Os modos como vemos, sentimos e agimos nos transformam realmente em 

educadores. Esse espaço escolar serve para refletir a ação do homem e do ambiente 

histórico que nos rodeia. Nossas práticas educacionais se alçam em desafios cotidianos, 

que nos impõem uma tomada de decisão. Seguimos conformados com a prática de 

ensino habitual ou alçarmos voos a novos emprazamentos. 

Isso é a aplicação da Lei 10.639/03, uma peleja diária em detrimento dos 

conteúdos que nos são dispostos nos currículos escolares. Sem superação as barreiras 

não são enfrentadas e a aprendizagem significativa ao meu aluno não se consolida. Não 

é uma tarefa fácil auxiliar o aluno a associar os temas apresentados em História aos 

desafios da vida. A história está disposta aí, em cada construção, em cada rua, em cada 

esquina, e o aluno deve ser desafiado, se possível, a buscá-la, ou ao menos imaginá-la e 

trazer uma história que está além do livro didático, além do currículo tradicional. É 

desenvolver a capacidade do aluno de observar e extrair informações e, se possível 

interpretar características históricas da realidade de seu entorno, suas influências e 

relações, confrontadas entre o “agora” e o “passado”, de datar e localizar ações, suas, 

dos outros, no espaço e no tempo. O mais gratificante no trabalho docente, e que foi 

constatado nas atividades propostas, é perceber que os discentes participam das aulas, 

questionam, interagem com os professores e entre os colegas. E para a nossa felicidade, 

isso significa que os objetivos propostos estão sendo alcançados em todos os níveis. 

Mesmo que a maioria da turma não seja composta por afro-descendentes, temos apenas 

dois alunos com essa qualidade, eles expressam em seus questionamentos a importância 
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de se saber mais a respeito da história dos mesmos, assim como os afro-descendentes 

sentem-se valorizados. 

O bom ensino de História não é apenas situar acontecimentos históricos e 

localizá-los em uma multiplicidade de tempos, mas compreender que as histórias 

pessoais são partes integrantes de histórias coletivas e que conhecer modos de vida de 

diferentes grupos em diversos tempos e espaços, e reconhecer semelhanças e diferenças 

é a melhor maneira de respeitá-los. Esse foi o up para se consolidar as atividades 

dispostas nesse tempo na turma 72. 

O processo demonstra que somos atores sociais do nosso tempo, influenciados 

significativamente pelos agentes do passado, pelas culturas dos antepassados, pelas 

religiões impregnadas desde a existência dos mundos. É visto que a escola ainda está 

muito alicerçada em uma educação eurocêntrica e hierarquizada, os conteúdos, não 

abordam em sua totalidade a história dos homens comuns, cabe a nós no espaço escolar 

trazer estas problematizações, novas propostas, ideias simples que podem despertar o 

interesse de nossos educando. 
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REPRESENTIVIDADE DA CULTURA NEGRA NA SALA DE 

AULA: DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS 

 

Liana Barcelos Porto 

  

E.M.E.F. Presidente Getúlio Vargas 

CONTEXTO DO RELATO 

 

A instituição escolar onde o projeto foi aplicado situa-se na periferia 

de Canguçu RS, Canguçu é um município brasileiro do Rio Grande do Sul, 

considerado o município com o maior número de minifúndios do Brasil. 

Possui uma área de 3.520,6 km² e sua população segundo o censo de 2011 

é de 53,268 habitantes. 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Getúlio 

Vargas, criada em 1978, situa-se na Vila Nova, atendendo alunos carentes 

de nossa comunidade, na modalidade de ensino fundamental atende do 1° 

ao 9° ano e Educação Infantil, funcionando no turno da manhã e da tarde. 

Os alunos que frequentam a escola são oriundos de vários bairros do 

entorno da escola, entre eles: do Bairro Pedreira, Vila Nova, Izabel, São 

Francisco, Uruguai, do interior e também do centro. Na maioria são alunos 

carentes, residentes em moradias simples e com condições econômicas 

básicas para sobrevivência. A escola atende hoje cerca de 260 alunos. 

 O presente trabalho surgiu pela urgente necessidade de promover a 

discussão das políticas de ações afirmativas, bem como, propiciar a 

reflexão a cerca da representatividade do negro na contemporaneidade, 

trazendo assim visibilidade para o legado negro, também se pretendeu 

problematizar a importância do ensino da História e Cultura Afro- 

Brasileira na escola que atende a objetivos: Reparativos (eliminação de 

injustiças e discriminações historicamente construídas); Inclusivos 

(garantia de condições de permanência e sucesso escolar); Afirmativos 

(valorização da diversidade étnico racial). Com estes objetivos clarificados 

foi desenvolvido um projeto com as turmas dos anos finais do ensino 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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fundamental nas disciplinas de Ensino Religioso e Ética Valores e 

Cidadania (disciplina especifica da escola). 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 O interesse pela temática afro nasceu da experiência em sala de aula 

junto às turmas dos anos finais do ensino fundamental. Vivenciamos 

diversas situações em que os alunos apresentavam uma visão oriunda do 

senso comum, justificando com ideias pré-concebidas, sem fundamentação 

histórica os aspectos da exclusão quanto aos povos africanos e seus 

descendentes no Brasil, presenciamos alunos dizendo que: “cotas é 

discriminação”, “a maioria dos negros são ladrões ou não fazem nada”, 

“pena que a escravidão acabou”, “hoje não se pode falar nada porque os 

morenos se ofendem e só tem regalias”... Observamos que estas ideias são 

decorrentes do não conhecimento da História da sociedade africana e do 

papel histórico desempenhado pelos afro-descendentes no Brasil. Inúmeras 

ocasiões vivenciamos debates intensos em sala de aula com os alunos, estes 

muitas vezes não aceitavam posições sobre a temática, principalmente, 

quando o debate envolvia as questões culturais das religiões de matriz 

africana. As representações construídas, até mesmo pelos educadores, eram 

sempre de figuras ligadas aos aspectos da maldade, por exemplo, o Exu 

como demônio. 

Sabendo que infelizmente, muitas vezes o racismo é produzido 

dentro das próprias instituições escolares, segundo CAVALLEIRO (2000): 

•Pelo material pedagógico; 

•Pelo universo semântico pejorativo; 

•Ausência de pessoas negras na formação da equipe da escola; 

•Minimização das situações de preconceito racial. 

 

Acredito que nós professores podemos contribuir com a extinção 

desse tipo de comportamento, selecionando o material pedagógico com 

cuidado e sensibilidade, lutando para a igualdade, promovendo atividades 

que tragam visibilidade aos grupos excluídos, discutindo políticas públicas 

e de ações afirmativas etc.  
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Portanto, a igualdade racial na escola é uma questão de visibilidade. 

O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira na escola tem como 

principal objetivo a inclusão e reconhecimento dos segmentos negros na 

escola (GOMES, 2008). E tem como um de seus efeitos a desnaturalização 

das “verdades” pedagógicas etnocentradas. 

 Espaços, tempos e linguagens historicamente privilegiadas na escola 

se veem questionadas e indagadas, abrindo a possibilidade de criação de 

novos currículos, cada vez mais atentos e sensíveis às diversidades 

presentes nas salas de aula, dentre as quais figuram os negros, os indígenas, 

os deficientes, os homossexuais, as mulheres, os idosos... 

 Baseados nessas questões nossos objetivos específicos para a 

implementação do projeto, foram: 

# Promover o conhecimento sobre a África; 

# Compreender as representações do negro ao longo da história; 

# Valorizar a cultura e a religiosidade negra; 

# Conhecer e Refletir sobre as políticas de Ações Afirmativas; 

# Contribuir para a diminuição do preconceito. 

 Partimos de um estudo bibliográfico sobre o Negro, buscando assim 

subsídios teóricos para embasar outras atividades pedagógicas. 

 Foram realizadas ainda: Palestras; Produção Textual; Filme; 

Atividades Teóricas; Confecção de Cartazes; Oficina de Pintura; Leituras; 

Contação de Contos Africanos; Debates; Reflexões; Dinâmicas; Oficinas 

de Turbantes; Confecção de Bonecos Afros; Oficinas de Confecção de 

Bayomis; e Culminância (feedback de tudo que foi trabalhado ao longo do 

projeto e confraternização no estilo africano). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 
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 O trabalho realizado foi idealizado pela Professora de Ensino 

Religioso e Ética Valores e Cidadania, a equipe diretiva foi receptiva a 

proposta, mas não ofereceu nenhum apoio concreto ao projeto. 

Foi utilizado como espaço para as atividades a sala de aula, 

biblioteca, pátio e refeitório, também expomos os cartazes confeccionados 

no corredor da Escola. 

Os alunos gostaram bastante da proposta, relataram experiências, 

gostaram dos objetos da exposição, tiraram fotos, se divertiram e se 

emocionaram... 

Abaixo alguns relatos dos alunos envolvidos no projeto, sobre as 

implicações desta experiência nas suas vivências, conforme relatam a 

baixo: 

 

 “Foi bom ver utensílios que representam a África, conhecemos mais 

este lugar, e tiramos boas lições”. E. F. 13 anos 

 “Interessante a palestra, as atividades de escrita e o filme, gostei 

também de tirar fotos com os objetos que a Professora trouxe.” L.S. 

16 anos 

 “Gostei de aprender sobre outras culturas, costumes, religiões. 

Achei muito emocionante o poema Navio Negreiro, e escrever a 

biografia de um escravo (como se eu fosse um, foi impactante)”. G. 

H. 14 anos 

 “Eu pensava que a religião africana só queria o mal dos outros, 

não sabia da sua história, das suas lições etc.” M. J. 15 anos 

 “Tivemos uma palestra e depois um debate sobre cotas, achei muito 

interessante e me fez mudar de opinião antes contra por achar 

discriminatória, agora a favor, por entender que é uma medida 

reparatória da divida histórica que temos com os 

afrodescendentes.”R. S. 15 anos 
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 É possível perceber nos trechos da avaliação do projeto por parte dos 

alunos que este foi proveitoso, atingindo seus objetivos, levando-os a 

reflexão, a tomada de consciência, apropriação de ideias, 

redimensionamento de opiniões, além do desenvolvimento da 

argumentação, produção textual, oralidade, técnicas de pesquisa etc. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acredito que este projeto foi relevante para os alunos, as atividades 

os levaram a pensar conceitos socialmente construídos, e a se tornarem 

mais críticos. 

 Em outras palavras, ações simples como este projeto, que respeitam 

verdadeiramente a diversidade político-cultural dos povos e são coerentes 

com a nova exigência constitucional do “direito à diferença” e do “direito à 

cidadania plural”, dentro do estatuto maior da autonomia. Ou seja, que, por 

um lado, possam tratar da diversidade constitutiva da sociedade brasileira, 

valorizando e apoiando as especificidades e, por outro, tenham o poder de 

alterar a situação de desigualdade social, possibilitando igualdade de 

oportunidades. Em um mundo marcado por ódios e intolerância, é 

importante abrir as portas para propostas que discutam caminhos plurais 

que possibilitem o resgate de identidades marginalizadas, ao mesmo tempo 

em que se identificam campo de lutas dessas identidades em um contexto 

de desafio a preconceitos e construção das diferenças de um modo mais 

amplo. Essa pode ser uma possível via de luta, em uma perspectiva 

articuladora, por espaços sociais, políticos e educacionais menos desiguais 

e mais valorizadores da pluralidade cultural. 
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O ESTUDO DE DOENÇAS GENÉTICAS COM A 

UTILIZAÇÃO DE BLOGS 

 

Lisiane Silva das Neves 

  

 

CONTEXTO DO RELATO 

Este estudo teve como objetivo a criação de blogs por alunos do 3º 

ano do Ensino Médio da Escola Estadual Silva Gama, em Rio Grande - RS. 

Tal prática pedagógica ocorreu no segundo semestre de 2011, envolvendo 

22 alunos, entre 16 e 19 anos. O objetivo geral dessa proposta foi estimular 

os alunos na pesquisa sobre Doenças Genéticas, possibilitando a elaboração 

de textos ilustrados (hipertextos), de modo que assumam a edição de seus 

blogs e consigam interagir entre si.    

Foram estudadas maneiras de utilizar o computador, a internet e a 

mídia impressa para abordar o tema sobre Doenças Genéticas na disciplina 

de Biologia. A coleta das informações baseou-se em leituras e análises de 

material pesquisado na internet e em livros, seguida de postagem e 

comentário nos blogs. A pesquisa mostrou que os alunos ainda não tinham 

realizado uma experiência pedagógica significativa com a produção de 

blogs e que reconheceram suas potencialidades para a aprendizagem, 

descobrindo, através dos comentários, uma forma de interação com os 

colegas, de posicionamento crítico, autonomia e responsabilidade em 

realizar uma pesquisa de qualidade. Apesar de algumas limitações quanto 

ao uso da internet na escola, os estudantes mostraram estímulo e vontade 

de aprender. Os alunos sentiram dificuldade em acessar a internet na 

escola, contudo, a construção dos blogs contribuiu no relacionamento entre 

os estudantes entre si e com a professora. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
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O projeto de pesquisa foi aplicado nas aulas de Biologia, com a 

matriz curricular contemplando três aulas semanais de quarenta e cinco 

minutos cada, sendo que os alunos trabalharam na confecção dos blogs e 

postagens dos comentários uma vez por semana, em aulas geminadas, no 

período de outubro a dezembro de 2011. As aulas ocorreram no laboratório 

de informática da escola e foram complementadas com o esclarecimento de 

dúvidas entre os estudantes e a docente através da rede social Facebook. 

 Esta pesquisa pretende desenvolver e avaliar a produção de blogs 

pedagógicos e a interação dos alunos nesses ambientes virtuais. Os blogs 

caracterizam-se por serem páginas contendo relatos pessoais; por 

possuírem estrutura hipertextual; por se constituírem de textos curtos; por 

conterem links permanentes; por permitirem acesso público e gratuito ao 

conteúdo da página; por serem contextualizados e enriquecidos por 

comentários frequentemente atualizados; por serem intertextuais e 

interdependentes, possuindo ligação com outros textos (GUTIERREZ, 

2005). 

Foi escolhido o tema Doenças Genéticas para a pesquisa e 

montagem dos blogs. Em primeiro momento foi entregue, a cada estudante, 

um Termo de Consentimento Livre Esclarecido, solicitando permissão para 

realizar a pesquisa. Logo em seguida foi proposto um questionário, 

enfocando questões sobre a utilização do computador, tempo diário 

dedicado às atividades de internet, interação em redes sociais, entre outras. 

O terceiro passo foi aplicar outro questionário aos alunos, enfocando os 

conhecimentos prévios que possuem sobre blogs. O quarto passo foi 

organizar os alunos em duplas, a fim de que escolhessem as doenças 

genéticas para pesquisar e montar seus blogs. Todos os passos para a 

construção de um blog foram disponibilizados pela professora e executados 

com os estudantes nas aulas, no laboratório de informática da escola. Os 

blogs foram criados a partir de conta do Google no link www.blogger.com. 

O último passo foi organizar um questionário de avaliação a ser aplicado 

após a interação dos alunos nos blogs, a fim de expressar as aprendizagens 

estabelecidas.  

 Nos blogs os alunos verificaram notícias, recados, encontraram links 

para sites relacionados e foram estimulados a postar comentários, com 
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fundamentação teórica, sobre os temas publicados. Como integração 

conclusiva do trabalho, os alunos realizaram um seminário de apresentação 

de seus blogs. A partir disto, avaliaram seu trabalho, postando suas 

conclusões em seus respectivos blogs. Desta forma, os alunos foram 

avaliados em sala de aula de acordo com os conhecimentos construídos e a 

participação nos blogs. Todas as atividades postadas foram avaliadas: o 

conteúdo científico, a ortografia, a organização dos posts, o design, as 

postagens nos blogs dos colegas, a postura e a interação no Laboratório de 

Informática e a colaboração com professores e colegas. 

A pesquisa foi descritiva com abordagem quali-quantitativa. Para 

análise dos dados coletados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2003). Os temas emergentes das falas dos participantes foram 

identificados como: (a) A concepção prévia dos alunos sobre as 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação; (b) O Significado 

atribuído pelos alunos através da prática com os Blogs. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

1. A CONCEPÇÃO PRÉVIA DOS ALUNOS SOBRE AS 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

Todos os alunos possuem e-mail, com a maioria deles tendo internet 

disponível em suas residências. Quanto à frequência de utilização da 

internet, a maioria dos educandos indica utilizá-la de quatro a sete dias na 

semana, de uma a doze horas por dia. As atividades mais acessadas são 

redes sociais, sites, e-mail, blogs e Youtube. Nesse sentido, convém 

destacar que quase a totalidade de alunos (21, ou seja, 95%) está utilizando 

Redes Sociais como meio de comunicação, mas apenas 03 alunos (14%) 

indicam acessar blogs de professores, o que evidencia que este recurso é 

pouco utilizado como ferramenta pedagógica pelos professores dessa 

escola.   

O não acesso aos blogs foi indicado por 41% dos alunos, por não 

saberem muito bem o que significam; os demais entendem que blogs são 

espaços para se divulgar informações e apenas um aluno indicou que blog 

seria um diário com informações pessoais sobre seu criador. Mesmo que 
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grande parte dos alunos ainda não conheça as potencialidades pedagógicas 

dos blogs, 68% indicaram que essas ferramentas podem ser um recurso 

para o ensino na escola. 

2.O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO PELOS ALUNOS ATRAVÉS DA 

PRÁTICA COM OS BLOGS 

A pesquisa, para compor o hipertexto a ser divulgado nos blogs, 

pôde ser feita com a consulta em livros, revistas e ou pela internet, com a 

orientação constante do professor. Após o desenvolvimento e interação nos 

blogs, 91% dos alunos indicaram a importância dessa ferramenta no 

trabalho com as disciplinas escolares, especialmente por motivar a vontade 

de aprender (9 alunos = 45%), ser um método diferente (7 alunos = 35%) e 

promover a informação e estudo (5 alunos = 25%).  

A elaboração dos blogs de Genética estimulou as postagens para 

82% dos alunos, pois favoreceu o estudo (44%), representou um método 

interessante e diferente (39%), promoveu a interação (22%), foi uma forma 

descontraída de aprendizagem (11%) e estimulou a criticidade (5%). 

Os motivos mais citados, por 91% dos estudantes, para que os blogs 

favoreçam a aprendizagem são que representam um método simples que 

desperta interesse (32%), as postagens envolvem conhecimento e 

promovem aprendizagem (27%), facilidade pelo acesso à internet (23%), 

vídeos explicativos (9%) e 1% das respostas indica que os links, a interação 

e a pesquisa estimulam a aprendizagem através dos blogs. 

Segundo 86% dos estudantes, o desenvolvimento dos blogs não 

melhorou a interação entre aluno e escola devido a três fatores: (1) 

limitadas condições de acesso à internet na escola (velocidade lenta e não 

disponível em todos os computadores); (2) a produção de blogs deveria 

ocorrer em outras disciplinas e não apenas em biologia; (3) seria necessário 

mais tempo para que os alunos se adaptassem às tecnologias da informação 

e comunicação.  

O relacionamento e a interação entre professor e aluno melhoraram 

durante a criação dos blogs, pois de acordo com 86% dos educandos, houve 

maior interesse da turma na realização da tarefa proposta, assim como o 
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estabelecimento de uma relação favorável com o professor, a partir da 

comunicação, orientação online e presencial e comentários produtivos. 

A interação e o relacionamento entre alunos melhoraram durante a 

criação dos blogs, conforme relato de 64% dos estudantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até este momento, foram poucas as iniciativas pedagógicas que 

utilizaram blogs como ferramentas para o ensino das disciplinas na turma 

analisada. Muitos alunos reconhecem as potencialidades dos blogs para a 

aprendizagem. Sendo assim, os estudantes indicam que a construção de 

blogs pode ser uma atividade proposta por todas as disciplinas na escola. 

Com o decorrer dessa pesquisa, os alunos foram mostrando envolvimento 

na produção dos blogs e responsabilidade na publicação de informações. 

Os estudantes indicaram que a interação aluno e escola não foi 

desenvolvida durante a construção dos blogs, devendo-se à sua restrita 

produção em apenas uma disciplina (Biologia) e às dificuldades 

enfrentadas na utilização da internet no Laboratório de Informática da 

escola. Por outro lado, o relacionamento e a interação entre aluno e 

professor foram positivos durante a produção dos blogs. Outro potencial 

desenvolvido através da construção dos blogs foi a qualidade da interação e 

o relacionamento entre os alunos.   

Com os relatos acima mencionados, pode-se inferir que os blogs 

representaram uma forma significativa de aprendizagem, pois 

possibilitaram que o aluno se tornasse mais ativo nas etapas de 

aprendizagem, construindo sua autonomia e participando como co-autor 

das informações divulgadas. 
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UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID DE ESPANHOL DA FURG 

 

María Josefina Israel Semino 

  

Coordenadora do PIBID de Espanhol na FURG 

 

1 CONTEXTO DO RELATO 

Este trabalho apresenta sinteticamente uma experiência realizada no 

PIBID de Espanhol ao longo de dois meses, com duas professoras 

supervisoras e doze licenciandos bolsistas. A experiência consistiu em oito 

reuniões semanais realizadas em abril e maio de 2014 no Núcleo de 

Estudos Hispânicos (NEHISP) do Instituto de Letras e Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

2  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Numa primeira reunião trocamos ideias sobre o olhar investigador, 

reafirmando a importância da combinação entre as atividades de docência 

(Freire, 2008) e as de pesquisa. Posteriormente procedeu-se à distribuição 

dos bolsistas nas escolas participantes do projeto. A continuação 

conversou-se sobre as experiências realizadas em outros projetos 

semelhantes, para aproveitar seus acertos e tentar evitar seus erros. 

Finalmente detalhamos as tarefas obrigatórias. 

Numa segunda reunião revisamos alguns questionários sobre o tema 

da família, que foi o escolhido para se trabalhar, problematizando o 

conceito de família, já que é sabido que a chamada “família padrão” da 

classe média tradicional, ela é uma exceção em muitas comunidades pobres 

e/ou periféricas (onde abundam as famílias monoparentais, e outras formas 

de organização familiar). Posteriormente organizamos as atividades dos 

bolsistas nas diversas escolas. 

Na terceira reunião pesquisamos alguns dos diversos ritmos musicais 

dos países de fala hispana (o ritmo mais importante de cada um dos países, 

e o seu contexto cultural (costumes, tradições, etc.), para se trabalhar a 
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língua com base nesses ritmos e informações. Esses conteúdos foram 

trabalhados em sala de aula na FURG com power point, e ulteriormente 

foram levados para as escolas. Finalmente discutimos o “Caderno de 

formação de professores”. 

Na quarta reunião distribuímos as responsabilidades dos 

participantes para conseguir repartir os diversos materiais de trabalho 

(fotos, histórias, relatos, portfólios, etc.) e consultamos livros com 

sequências didáticas do espanhol como LE. A seguir discutimos as 

respostas aos questionários aplicados aos alunos, pais ou responsáveis e 

docentes (incluindo as questões da família), para melhor entender a 

realidade de cada uma das duas escolas participantes no projeto. 

Na quinta reunião discutimos o “Pacto Nacional pela alfabetização 

na idade certa” (2012). Destacamos a importância dos seguintes pontos: a) 

princípios gerais para a formação continuada dos professores; b) a prática 

da reflexividade; c) a mobilização dos saberes docentes; d) a constituição 

da identidade profissional (a cargo das professoras supervisoras); e) a 

socialização dos docentes e seus contatos com os pares, os alunos e seus 

pais; f) o engajamento do docente para continuar sempre aprendendo e 

descobrindo mediante a pesquisa continuada; g) a colaboração com o 

coletivo de ensino-aprendizagem, superando o individualismo. 

Na sexta reunião discutimos as histórias de sala de aula para integrar 

no sistema Moodle, sua funcionalidade e estrutura. Posteriormente 

apresentamos os Álbuns do PIBID dos anos anteriores e o livro coletivo 

que apresenta os diferentes PIBID’s da FURG de editais anteriores. 

Na sétima reunião intercambiamos ideias sobre a viagem de estudos 

e imersão ao Chuy uruguaio, com os alunos das duas escolas participantes, 

em outubro de 2014. Programamos inicialmente para essa viagem a 

realização das seguintes atividades: a) visita a duas escolas de Ensino 

Médio (Liceos) do Chuy uruguaio, para observar a dinâmica das salas de 

aula em diversas disciplinas, focando a metodologia, participação dos 

alunos, recursos utilizados, laboratórios de ciências, aulas de desenho e 

música, e a exploração de temas filosóficos e políticos, b) conversa livre 

com alunos dessas Escolas, para intercâmbio de experiências escolares e de 

vida, c) visita ao Fuerte San Miguel (fortaleza do século XVIII) que está 
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localizada nas proximidades do Chuy-Chuí e desempenhou um papel 

relevante nas lutas de fronteira entre Portugal e Espanha na região, d) visita 

a comércios locais.       

Na oitava reunião visualizamos o vídeo da apresentação na 

Biblioteca Nacional, em Montevidéu, do livro em língua espanhola 

“Confieso que sigo soñando”, de María Josefina Israel Semino e Sirio 

López Velasco. Posteriormente detalhamos os critérios para a análise das 

perguntas abertas dos questionários sobre a realidade escolar das duas 

escolas participantes. 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

O conjunto de atividades revelou-se muito produtivo, pois interessou 

muito aos bolsistas. Destacou-se pelos participantes a utilidade dessas 

atividades para a programação, execução e avaliação das tarefas a se 

realizar nas escolas. Os participantes ressaltaram a importância de se 

conhecer em profundidade a realidade do bairro, das famílias e dos 

coletivos escolares onde se trabalha, para que os resultados sejam os 

melhores e se evitem erros que podem comprometê-los, como, por 

exemplo, trabalhar em sala de aula só com o modelo da família tradicional, 

quando a realidade dos alunos pode ser bem diferente. 

Os licenciandos bolsistas gostaram especialmente das atividades 

realizadas com os ritmos musicais e os detalhes culturais de diversos países 

de fala hispânica, especialmente da América Latina. 

No depoimento dos participantes, também se destacou ainda pelos 

participantes: a) as expectativas que os alunos das escolas têm em relação 

aos docentes, e o fato de que os alunos querem interagir e gostam que os 

professores se importem com eles, procurando saber mais sobre sua vida, 

para poder lidar melhor com cada um, b) a importância de se motivar bem 

os alunos (cfr. Bergillos, 2004), c) a aprovação das professoras 

supervisores das reuniões semanais, para aperfeiçoar seu espanhol e 

melhorar a programação das atividades com os alunos. 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nessa experiência aprendemos em conjunto sobre a importância da 

reflexão e programação coletiva das atividades na escola, fundamentando 

as atividades em pesquisas sérias e bem organizadas. Em especial 

destacou-se a importância da regularidade das reuniões e da franca e livre 

troca de ideias, para se obtiver melhores resultados. Acreditamos que 

qualquer leitor deste relato poderia aproveitar, pelo menos em parte, a 

metodologia aqui exposta, e também alguns dos temas específicos 

desenvolvidos (pesquisa sobre a estrutura familiar, ensino da língua a partir 

de ritmos musicais, etc.). 

REFERÊNCIAS 

BERGILLOS, Francisco José Lorenzo. La motivación y el aprendizaje de 

una L2/LE. In: LOBATO, Jesús Sánchez; GARGALLO, Isabel Santos 

(Orgs.). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español 

como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 

Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 

alfabetização na idade certa: formação de professores no pacto nacional 

pela alfabetização na idade certa. Brasília: MEC, SEB, 2012. 

FREIRE, Paulo. Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios para la 

práctica educativa. 2ª. Ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 

2008. 

SEMINO, María Josefina Israel; VELASCO, Sirio López. Confieso que 

sigo soñando. Disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=GiQsGDQJU9E> Acesso em: 14 de 

setembro de 2014. 

  



149 de 180 
 

DESENVOLVENDO OFICINAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

RIO GRANDE/RS ATRAVÉS DO GRUPO DE ESTUDOS EM 

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA 

SAÚDE (GEEPS) 

 

                     Peterson Fernando Kepps da Silva  

                                                                 Ana Paula de Souza Votto   

 

CONTEXTO DO RELATO 

 A atividade aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Dolores Garcia, situada no Parque Guanabara/Cassino, Rio Grande/RS, 

através do Grupo de Estudos em Estratégias de Educação para a Promoção 

da Saúde (GEEPS). O grupo vinculado a Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) foi até a escola da rede básica de ensino de Rio Grande e 

promoveu um curso de formação para professores e oficinas para os 

estudantes. Enquanto os professores ficam em uma sala participando do 

curso, os estudantes permanecem em suas salas de aulas sob a orientação 

de tutores, que fazem parte do grupo de pesquisa. Integram a equipe de 

tutores professores da referida Universidade, alunos da pós-graduação e da 

graduação. Sendo a grande maioria dos cursos de Ciências Biológicas, 

Licenciatura e Bacharelado. 

O curso e as oficinas foram aplicados durante três dias, somente em 

um turno - nos dias 17, 19 e 23 de setembro de 2014. Todas as salas de 

aulas da escola foram contempladas com tutores, mas me deterei apenas na 

qual realizei a tutoria. Foi com uma turma de 7° ano do ensino 

fundamental, contendo vinte educandos, com idade média de doze anos. 

Passamos juntos do período das 8h até ao meio dia. Respeitando o horário 

da merenda e recreio da escola. 

O tema abordado pelo Grupo de Pesquisa são as Radiações Solares. 

Então, tanto o curso de formação para professores quanto às oficinas tratam 

desta temática. O tema Radiações Solares não faz parte dos conteúdos 

programáticos do ensino básico. Entretanto, buscamos com as nossas 
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oficinas discutir e realizar práticas educativas que abordem e esclareçam 

dúvidas sobre as radiações e seus desdobramentos – como por exemplo o 

câncer da pele, desenvolvendo a promoção da saúde no espaço escolar e 

contribuindo na construção de cidadãos informados e cientes dos riscos e 

benefícios que as radiações solares podem acarretar em suas vidas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacional (PCNS) a 

qualidade de vida é tratada da seguinte forma: 

Atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas 

desde a infância pela identificação com valores observados em 

modelos externos ou grupos de referência. A escola cumpre 

papel destacado na formação dos cidadãos para uma vida 

saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem 

associação comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e 

grupos populacionais.(p. 28) 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 No primeiro dia iniciamos a oficina com a apresentação oral do que 

era o curso e qual era o nosso objetivo. Os estudantes também se 

apresentaram e puderam relatar suas expectativas para com a oficina. 

Passamos um pouco mais de meia hora nesse momento. Logo em seguida, 

começamos uma conversa sobre o que eles entendiam por radiações 

solares, quais as informações que eles gostariam de compartilhar sobre este 

tema. Então, solicitei que escrevessem um texto, individualmente sobre 

radiações solares. Não foi estipulado número de linhas e o que exatamente 

eles teriam que escrever. A atividade de escrita durou aproximadamente 

trinta minutos. 

Ao terminarem o texto foi solicitado que permanecessem com o 

mesmo. Então, a segunda atividade do primeiro dia foi proposta: Jogo de 

Tabuleiro Gigante (confeccionado pelos tutores). Este jogo consiste em um 

jogo de tabuleiro tradicional, porém o tabuleiro é gigante (feito com papel 

pardo) e os participantes caminham sobre ele, sendo eles próprios os 

“pinos”. A turma foi dividida em dois grandes grupos, sendo que cada 

grupo tinha que escolher um representante para andar na trilha. 

Este tipo de jogo depende de perguntas para acontecer. Com isso, 

aproximadamente sessenta perguntas de Mito ou Verdade foram 
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construídas pelos tutores. Todas as perguntas envolviam a temática 

radiações solares. O jogador precisa lançar o dado e andar o número de 

casas correspondente ao que caiu no dado. Mas, para isso, ele tem de 

responder (com a ajuda do seu grupo) se a pergunta feita pelo tutor é mito 

ou verdade. Se acertar, anda o número de casas, se errar, permanece onde 

está. Vence o participante que chegar primeiro ao final da trilha. Esta 

atividade durou aproximadamente cinqüenta minutos. 

A terceira atividade proposta foi novamente uma escrita. Os 

estudantes tiveram um pouco mais de trinta minutos para realizá-la. 

Também não foi estipulado o número de linhas e o que exatamente eles 

tinham de escrever. Deveriam apenas envolver o tema radiações solares. 

Realizamos este momento pela segunda vez para posteriormente 

analisarmos a influência do jogo de tabuleiro na escrita dos educandos. 

Pois acreditamos que as questões (mito ou verdade) mais marcantes para 

cada um são colocadas nos textos. Ao final da escrita solicitei que me 

entregassem as duas escritas. 

A quarta e última atividade do primeiro dia foi a leitura de textos 

(tirados da internet e revistas - editados pelos tutores) sobre câncer da pele. 

A turma se dividiu em grupos de até quatro estudantes para realizar a 

leitura. Cada grupo recebeu um texto diferente. Informamos que a leitura e, 

posteriormente o debate no seu próprio grupo sobre o texto resultaria na 

construção de um folder informativo da turma. Por isso, foi solicitado que 

eles anotassem o que achavam mais importante do material e do debate. A 

atividade durou aproximadamente uma hora. 

No segundo dia, iniciamos a discussão e a organização do folder da 

turma. Os grupos permaneceram os mesmos do primeiro dia. Eles também 

puderam realizar pesquisa na internet. A escola tem rede wi-fi e a senha é 

de conhecimento dos estudantes. Praticamente todos levam celulares que 

permitem o acesso à internet. Foi solicitado aos grupos que realizassem 

uma busca sobre o que é câncer da pele: como se trata; como prevenir; 

sintomas; quem procurar e curiosidades. Cada um dos grupos ficou 

responsável por procurar a resposta de apenas um desses questionamentos. 

Os grupos realizaram a pesquisa e a entregaram (em papel) para o 

tutor. O tutor ficou responsável em digitalizar todo o material. O momento 
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foi realizado no âmbito de sala de aula, tanto a pesquisa quanto a 

digitalização. Ficamos um pouco mais de uma hora para concluir esta etapa 

da atividade. Logo em seguida, um representante de cada grupo foi eleito 

para confeccionar, juntamente com o tutor o folder da turma. As imagens, 

textos, formatação, disposição... Passaram por uma votação com todos os 

alunos da turma. O material foi construído através de um notebook. 

Enquanto esses estudantes estavam encarregados na montagem do material 

o restante da turma iniciou a construção de um cartaz. 

A confecção do cartaz durou um pouco mais de uma hora e foi 

realizada pelos mesmos grupos da escrita e debate. Cada grupo teve de 

construir um cartaz sobre as radiações solares, mas abordando apenas os 

seus benefícios. Os materiais utilizados foram papel pardo, cola, 

revistas/livros para recorte, tesoura, lápis de cor, giz de cera, caneta 

hidrocor, entre outros. Os cartazes foram colocados no terceiro dia de 

atividade no mural da escola e o folder impresso e também divulgado no 

mesmo dia. 

O terceiro e último dia foi marcado por emoção e confraternização. 

Com o apoio do GEEPS foram impressos 150 folders, que foram 

distribuídos pelos estudantes aos outros membros da escola. Os educandos 

fizeram a entrega do folder aos colegas das outras turmas e para os 

professores e funcionários. Realizamos, por aproximadamente uma hora, 

uma discussão e esclarecimento dos textos produzidos por eles no primeiro 

dia de oficina. Passado essa discussão e a divulgação do material produzido 

por eles fomos para o pátio da escola e finalizamos com jogos de bola 

(futebol, caçador, vôlei...). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 A partir da análise dos textos produzidos pelos educandos podemos 

perceber a influência positiva que o jogo de tabuleiro provocou. Na maioria 

dos textos, após o jogo, teve comentários  ressaltando  a importância de 

repassar o protetor a cada duas horas, usar protetor solar também em dias 

nublados e cuidar o horário de exposição ao sol. Outros alunos utilizaram 

rimas para destacar a importância do protetor solar, como o estudante Luan 
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(nome fictício): “... Pois é, queimadura de pele não é fácil não – pode até 

causar a morte, meu irmão. Então, preste atenção: Bronzeamento é bom, 

mas tem que usar proteção!”. Isso nos dá indícios de que muitas das 

questões abordadas durante o jogo fizeram sentido para os estudantes. Eles, 

de certa forma, prestaram atenção nesses pontos e os reproduziram em seus 

textos. Essa atitude vai ao encontro do nosso objetivo: promover a saúde no 

espaço escolar. 

Além disso, nos utilizamos de tecnologias e meios de divulgação 

para a realização das nossas atividades. Acreditamos que o conteúdo 

digital, vivenciado intimamente pelos estudantes, pode corroborar na 

aprendizagem e entendimento dos mais variados tipos de assuntos. Neste 

sentido, Guimarães e Dias (2006, p. 27) destacam que 

 

“Torna-se também imperativo fazer uso do potencial educativo das 

tecnologias da informação e da comunicação, pois acreditamos 

que, sem o suporte tecnológico, ficam comprometidas as chances 

de aumentar a variedade e a diversidade necessárias à sala de aula 

contemporânea (Guimarães & Dias in Coscarelli [Org.], 2006, p. 

27). 

 

Utilizar os aparelhos de celular dos educandos para as nossas 

pesquisas contribuiu para que eles se tornassem mais envolvidos e ativos 

na atividade. Entendemos que privilegiar diferentes recursos tecnológicos a 

fim de promover situações de aprendizagem atrativas, motivadoras e 

significativas contribui na diminuição de lacunas no processo de 

construção do conhecimento. 

Ao finalizarmos com a divulgação do material produzido pelos 

estudantes e realizando práticas de confraternização, mostramos de forma 

implícita que o processo de ensino e a  aprendizagem podem ser 

prazerosos, que podemos sim nos utilizar de diferentes meios e métodos e 

que eles (os educandos) podem (e devem) ser os sujeitos dessas práticas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Percebemos ao utilizarmos diversas metodologias como: produção 

textual, leituras, debates, jogos, confecção de materiais para discutirmos 

um único tema – Radiações Solares – que estratégias de ensino podem 

intervir, de forma positiva, na realidade dos estudantes. Adotar diversas 

formas de ensinar que contemplam a ação do aluno na construção do 

conhecimento faz com que eles participem e tenham um maior 

envolvimento com o tema e atividades propostas. 

Nessa perspectiva, o histórico de passividade de alguns professores 

tem que ser deixado para trás, se não  as mudanças não poderão acontecer. 

E é fundamental propor aos alunos metodologias que permitam autonomia 

pessoal e também profissional. Contudo, as estratégias utilizadas para a 

proposição de qualquer intervenção na sala de aula precisam ser 

construídas mediante um planejamento, se desvinculando de metodologias 

conservadoras que tentam assegurar o acesso ao saber pela mera 

transmissão. 

Acreditamos, que através de práticas como as descritas neste relato, 

abre-se possibilidades de reflexão, pois os assuntos podem ser discutidos, 

analisados e trabalhados de forma individual e coletiva, gerando debates 

que possibilitam avançar na construção do conhecimento. Além disso, o 

encontro da educação com a saúde beneficia a formação de cidadãos 

informados e que, assim, podem se prevenir de doenças que comprometam 

a saúde, construindo então habilidades para agirem em defesa da vida. 
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ETNOMATEMÁTICA NO CONTEXTO DAS PROFISSÕES 

Suvania Pureza 

Liliane Antiqueira 

CONTEXTO DO RELATO 

 Partindo do pressuposto que o sujeito traz consigo uma bagagem 

cultural, tem-se a Etnomatemática como ferramenta que possibilita ao 

educador explorar o saber extracurricular decorrente das ações do 

cotidiano. Nesta vertente situações do dia-a-dia são utilizadas para 

auxiliarem no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, os quais 

são necessários à disciplina de Matemática. 

Em razão disso, ao promover a discussão sobre o Programa 

Etnomatemática a partir das ideias de Ubiratan D’Ambrósio em uma 

disciplina do Programa de Pós Graduação Educação em Ciências (PPGEC) 

da Universidade Federal de Rio Grande (FURG), surgiu a motivação em 

realizar uma ação pedagógica com o objetivo de criar condições para que o 

aluno relacione a Matemática presente em determinados campos 

profissionais com aquela aprendida na escola, visto que muitos estudantes 

questionam o porquê de aprendê-la se não a usam em seu trabalho.  

Para isso, optou-se pelo estudo de caso em uma turma da EJA, da 

escola Brigadeiro José da Silva Paes, composta de nove estudantes com 

idades entre 18 e 32 anos, sendo que cinco deles são do sexo masculino e 

quatro do sexo feminino. Em relação à profissão, a maioria não trabalha e 

utiliza o tempo para dedicar-se aos estudos. Conforme Gil (2007), “um 

estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 

bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, 

uma pessoa, ou uma unidade social”. 

Para o desenvolvimento da ação pedagógica foram 

elaboradasquestões a serem discutidas baseadas em referenciais teóricos 

pesquisados. Além disso, foram formuladas atividades com enfoque na 

Etnomatemática para a coleta e discussão dos resultados. 

Para análise dessa ação utilizou-se a abordagem qualitativa (Gerhardt 

e Silveira, 2009) buscando compreender aspectos dos grupos de alunos. 
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Para Minayo (2001), “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos”. Sendo assim, o olhar das professoras pesquisadoras foi de 

extrema importância para contribuir na compreensão deste cenário, o qual 

envolve o aprimoramento da relação professor-aluno e aluno-aluno. 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

A ação foi dividida em dois encontros. No primeiro encontro os 

alunos responderam individualmente um questionário para traçar o perfil 

de cada sujeito. Em seguida, foi feita uma discussão sobre os campos 

profissionais que gostariam de pesquisar. Os alunos foram divididos em 

dois grupos, sendo que o primeiro grupo optou por entrevistar um 

Vendedor de Automóveis e o segundo um Office Boy. Pelo fato de tratar-

se de uma turma de EJA em que muitos já estão inseridos no mercado de 

trabalho, o profissional teria que fazer parte do grupo de estudantes, desde 

que estivesse praticando atualmente a profissão escolhida. As entrevistas 

tiveram a intenção de investigar os saberes matemáticos utilizados pelo 

profissional. Alguns questionamentos foram: Quando você trabalha, utiliza 

a matemática em suas tarefas? Se sim, que conhecimentos matemáticos são 

esses? Esses conhecimentos matemáticos você aprendeu na escola? Se não, 

como? O que você utiliza para realizar seu trabalho? Quais ferramentas? 

  No segundo encontro, foram distribuídas situações problema de 

acordo com a profissão escolhida. Essas situações foram elaboradas pela 

professoras pesquisadoras conforme as atividades vivenciadas em um dia 

de trabalho de cada profissional, com o propósito de explorar alguns 

conceitos matemáticos mesmo que intuitivamente. Nessa atividade o grupo 

teria que ler as situações problema e tentar resolvê-las pensando no que 

realmente um profissional faria diante de cada situação. Para isso, cada 

grupo contou com a ajuda do colega profissional entrevistado 

anteriormente. Posteriormente,  as professoras pesquisadoras resolveram as 

situações problema utilizando diretamente os conceitos matemáticos que 

poderiam auxiliar na resolução, esclarecendo aos grupos que a Matemática 

aprendida em sala de aula está presente em diversas situações do cotidiano.  
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Ao final de cada atividade, em ambos os grupos, foi solicitado um 

relato por escrito sobre as considerações relacionadas à ação pedagógica, 

destacando por exemplo, o que cada grupo percebeu ao solucionar as 

situações problema, se houve dificuldades, a possibilidade de visualizar a 

matemática presente na profissão escolhida, entre outros. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

Para coleta de dados, fez-se a caracterização dos sujeitos de pesquisa 

incluindo uma entrevista com os profissionais, Vendedor de Automóveis e 

de Office Boy, escolhidos pelos grupos. Também se utilizou o ambiente da 

sala de aula, o qual foi observado pelas professoras pesquisadoras, pois, de 

acordo com Gerhardt e Silveira (2009), “é uma técnica que faz uso dos 

sentidos para a apreensão de determinados aspectos da realidade. Ela 

consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenômenos que se pretende 

investigar.” Tais observações foram registradas em um diário de campo por 

meio de descrições e reflexões das ações desenvolvidas. Segundo Gerhardt 

e Silveira (2009), o “diário é um instrumento que permite o registro das 

informações, observações e reflexões surgidas no decorrer da investigação 

ou no momento observado.” Além disso, foi utilizado um conjunto de 

questões abertas baseadas em situações problema, as quais foram 

respondidas pelos alunos livremente.  

De acordo com os depoimentos dos profissionais entrevistados, 

pode-se perceber que alguns utilizam a Matemática, de forma intuitiva, no 

desenvolvimento de suas atividades. Dessa forma, nota-se que a produção 

de saberes matemáticos se dá nos mais diversos ambientes da sociedade e 

não somente no contexto escolar. 

 

Ao perguntar para o profissional Vendedor de Carros se ele aprendeu 

na escola os conceitos matemáticos que utiliza em seu trabalho, obteve-se 

como resposta: “Sim, basicamente pois a maioria dos cálculos faço direto 

na calculadora de maneira meio que intuitiva. Não fico pensando em 

fórmulas matemáticas.” Após foi solicitado que ele resolvesse a seguinte 

situação problema: Uma pessoa vem à loja com o interesse de comprar um 

automóvel em torno de R$ 60.000,00. Sendo que ela tem R$ 30.000,00 

para dar de entrada e gostaria de efetuar os pagamentos no cartão de crédito 
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em 32 parcelas iguais e mensais. Se a taxa de juros é de 2% ao mês quanto 

custará cada prestação? Sendo dada a seguinte resposta: “Primeiro 

encontrei os juros de R$ 19.200,00, multiplicando o valor a ser financiado 

pela taxa e pelo número de prestações. Depois eu somei os juros com os 

R$30.000,00 ficando R$49.200,00 então dividi por 32 ficando a prestação 

de R$1.537,50”.Analisando as respostas do profissional Vendedor de 

Carros, observou-se que alguns conceitos matemáticos ficaram 

evidenciados como por exemplo, os Juros, Porcentagem, Montante, Taxas, 

Descontos, Operações Aritméticas, Séries de Pagamentos, entre outros. 

 

Dando continuidade a ação, foi solicitado ao profissional Office Boy 

que mencionasse por escrito uma situação em que utiliza a matemática em 

suas atividades no trabalho. Seu comentário foi o seguinte: “Em meu 

serviço preciso buscar os processos no Fórum e levá-los para o Ministério 

e mais tarde retorno ao Fórum com os processos novamente. Eu preciso 

contar todos os processos antes e depois de levar para o Ministério, não 

pode estar faltando nenhum. Vejo a matemática nessa parte de contagem 

de processos. Também utilizo moto para ir trabalhar e tenho que fazer um 

cálculo de quanto vou gastar de gasolina no mês. Para isso eu multiplico o 

valor do litro de gasolina pelos quilômetros que eu costumo percorrer, 

então já separo o valor para o mês inteiro”. 

O grupo de estudantes contendo como integrante o profissional 

Office Boy, conseguiu relacionar alguns conceitos matemáticos como, 

Contagem, Distância Percorrida entre Dois Pontos, Medidas de Tempo e 

Distância, Gráficos, Coordenadas Cartesianas, Regra de Três entre outros. 

Além desses conteúdos, também foi possível abordar outras áreas do 

conhecimento, como Geografia e Física. Na Geografia relacionou-se a 

distância percorrida de um local a outro com mapas que utilizam 

coordenadas UTM (ROBINSON, 1995). Estas distâncias também foram 

visualizadas por meio de gráficos utilizados geralmente na área da Física. 

Ao analisar as respostas dos dois profissionais percebeu-se que ambos 

utilizam algum conceito matemático, mesmo que intuitivamente e que sua 

utilização é relevante para efetuar com êxito suas tarefas em seus 

respectivos empregos. 
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Analisando e refletindo sobre os dados coletados durante as ações em 

sala de aula com os dois grupos, percebeu-se que eles possuem um 

conhecimento matemático que possibilita fazer cálculos, raciocinar 

logicamente, interpretar, entre outros. Além disso, observou-se que os 

alunos criaram estratégias para a resolução das situações problema 

utilizando conhecimentos informais conforme orientação do profissional 

inserido em cada grupo. 

 

Em relação à Matemática e sua percepção no dia a dia, a maioria dos 

entrevistados responderam que esta disciplina é importante e que podem 

visualizá-la em várias situações em seu cotidiano. Ao serem questionados 

sobre planos futuros, responderam que gostariam de fazer uma faculdade e 

ter mais tempo com seus familiares. Portanto, de acordo com os dados 

obtidos considera-se que a maioria dos sujeitos de pesquisa buscam se 

aprimorar para alcançarem melhor qualidade de vida. São alunos 

interessados e conscientes da importância de frequentar a escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação pedagógica desenvolvida possibilitou aos alunos 

reconhecerem as diferentes maneiras de utilizar a Matemática no contexto 

das profissões de Vendedor de Automóveis e Office Boy. Além disso, 

problematizou-se a ideia de que não há apenas uma maneira de resolver um 

problema, mas que existem diversas opções, mesmo que as vezes não seja 

àquelas aprendidas na sala de aula. 

Após os grupos terem solucionado as situações problema de maneira 

intuitiva, mostrou-se para cada um deles, os conteúdos matemáticos 

utilizados para a resolução dos mesmos. Estes incluíam fórmulas, gráficos, 

expressões, etc, o que despertou uma curiosidade nos estudantes, pois a 

maioria nunca tinha pensado que utilizava tanto da Matemática em seu dia 

a dia. Com isso, perceberam como esta área de conhecimento pode ser 

praticada de forma simples e informal. 

A partir da perspectiva de valorização e aceitação de diferentes 

saberes foi possível observar que os estudantes e profissionais utilizam em 

seu cotidiano, conhecimentos matemáticos de maneira informal, 

prioritários no desempenho de suas atividades diárias. Saberes esses que 
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estão presentes, como por exemplo, no ato de calcular o valor de uma 

prestação e a estimativa dos juros a ser cobrado. 

Tais saberes foram observados no decorrer da ação pedagógica 

quando os grupos discutiam entre si sobre as situações problema, as quais 

possibilitaram que eles relacionassem a Matemática utilizada no cotidiano 

com aquela estudada em sala de aula. 
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SEMINÁRIO INTEGRADO: Desafios, Possibilidades e Aprendizados 

 

Tatiane Beatris Gonçalves de Sousa  

E.E.E.M. Prof. Carlos Loreá Pinto 

 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 

O seguinte relato apresenta as atividades realizadas no Seminário 

Integrado na Escola da Rede Estadual de Ensino Médio Politécnico da 

cidade de Rio Grande, EEEM.Prof.Carlos Lorea Pinto, no turno da manhã, 

em  uma turma de 1ºano composta por 37 alunos com idades entre 15 e 17 

anos. A escola também atende alunos do bairro onde está inserida e de 

bairros próximos. Possuí um laboratório de Ciências, um laboratório de 

informática com uma quantidade de computadores satisfatória  mas muitos  

apresentam problemas, biblioteca e uma sala de vídeo e palestras. 

A turma tem como característica ser agitada, mas com bom 

desempenho na realização das atividades solicitadas. Nesse sentido, o 

Seminário Integrado como proposta pedagógica inovadora, incentiva a 

pesquisa e utiliza a vivência destes educandos como metodologia para a 

construção de suas próprias aprendizagens. 

São três períodos para o Seminário Integrado, sendo que tenho mais 

dois períodos da disciplina de Química com a turma. Inicialmente foi 

cansativo, pois em uma manhã de terça-feira são três períodos (um de 

química e dois de seminário integrado). Com o passar do tempo e com as 

pesquisas tomando forma este “cansaço” foi amenizando e a turma agitada 

acostumando-se com os diferentes momentos desta manhã. Os temas 

escolhidos pelos alunos são: música, religiões, drogas lícitas, drogas 

ilícitas: maconha, crack e cocaína, proteção e cuidado com os animais de 

rua, bulling, redes sociais, homofobia e games. 
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Começamos o Seminário Integrado conversando sobre do que se 

trata este espaço, como escolher um tema para pesquisar e como seriam as 

formações de grupos. Por se tratar de uma turma agitada e um tanto 

imatura, esta conversa durou cerca de seis encontros. Mesmo após a 

escolha dos temas ainda houve troca de componentes nos grupos e troca de 

assuntos. Após encaminhamos as dúvidas e as certezas sobre os temas 

escolhidos. Neste momento, as dificuldades começaram a surgir, pois o que 

colocavam como dúvidas sem perceberem também colocavam em algum 

momento como certeza. Para que entendessem a proposta, levamos mais 

alguns encontros e então partimos para um próximo momento. 

Fomos à busca então das possíveis respostas para as dúvidas e a 

confirmação das possíveis certezas. E então começamos o dilema de onde 

buscar tais informações. Neste momento percebi a grande dificuldade dos 

alunos em procurar e selecionar as informações. Observei também que a 

biblioteca não era atrativa e que não gostavam de abrir, ler e folhear livros 

e revistas. Alguns pegavam livros e giravam em seus dedos. Outros apenas 

de forma muito rápida viravam as páginas. Não tinham paciência de ler e 

comentavam: o “google” é muito melhor “sora”...olha quanto tempo a 

“gente” perde aqui! 

Um desafio então surgiu, o que fazer para que os alunos percebam a 

importância dos livros e revistas como fonte de informação e que a leitura 

destes é importante também. E como entender que o fator “tempo” não é 

relevante quando buscamos conhecimento. Então comecei a buscar e 

organizar textos relacionados com os temas e formulei perguntas para que 

as respostas fossem dadas a partir de alguma leitura de determinado livro 

ou artigos de revistas. Sobre carreguei meu planejamento e foi trabalhoso, 

pois são nove temas, mas o retorno foi satisfatório. 

A busca de informações na internet, no laboratório de informática 

nem sempre funcionou então como todos os alunos desta turma tem 

computadores e acesso a rede, criamos um e-mail e por este então enviar as 

pesquisas para que eu contribua e faça as intervenções necessárias. 
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No momento estamos encaminhando a forma de apresentar os 

resultados das pesquisas. Alguns grupos estão organizando vídeos onde 

encenarão alguns fatos e mostrarão curiosidades sobre os temas 

pesquisados. Permiti a livre escolha e me agrada a forma de como estão 

pensando em apresentar, pois além dos conteúdos da pesquisa também será 

valorizado o talento destes jovens. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 A “desacomodação” me agrada porque nos tira da zona de conforto e 

nos coloca na posição de mediador no processo. A proposta do Ensino 

médio Politécnico e o espaço de pesquisa que é o Seminário Integrado são 

desafiadores porque diante disto precisamos mudar nossas concepções 

sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre o papel da escola e de como 

precisamos ainda mais dos espaços de formação de professores. 

Faz-nos entender a importância dos programas de formação como o 

PIBID nas escolas, as discussões do Pacto pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio e o Cirandar que é o espaço de formação em que podemos 

partilhar nossas tentativas, sucessos e também o que precisa ser 

modificado, e tudo isso sem o sentimento de solidão porque muitos de nós 

em diversos momentos por várias razões estamos sozinhos neste processo 

de reestruturação. 

As tecnologias estão presentes diariamente em nossas vidas e por 

isso não podemos excluí-las dos processos de pesquisa. Penso que podem e 

devem ser utilizadas a partir de um planejamento que as potencialize e 

sejam entendidas pelos alunos como uma fonte de pesquisa adequada. 

 

As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas 

modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar 

informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, 

vídeos, programas em CD. O professor se transforma agora no 

estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por 

pesquisar, por buscar a informação mais relevante. Num 

segundo momento, coordena o processo de apresentação dos 
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resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados 

apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à realidade 

dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma 

informação em conhecimento e conhecimento em saber, em 

vida, em sabedoria  o conhecimento com ética. (MORAN, 

2008,p.06) 

 

 Considero de grande importância às visitas à Biblioteca, o contato 

com livros e revistas promovendo a leitura porque facilita à escrita e muda 

a ideia de que somente o “google” é capaz de trazer as informações que são 

necessárias e de forma rápida como se a qualidade da informação fosse 

proporcional ao tempo que se leva para encontra-la, ou seja, “quanto mais 

rápido a informação melhor será minha pesquisa e mais rápido finalizo esta 

etapa.” E assim como Queirós (1999): 

 

As palavras são portas e janelas. Se debruçarmos e repararmos, 

nos inscrevemos na paisagem. Se destrancarmos as portas, o 

enredo do universo nos visita. Ler é somar-se ao mundo, é 

iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever é dividir-se. 

Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra 

estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos, entre 

linhas, para as viagens do pensamento. O livro é passaporte, é 

bilhete de partida.... A leitura acorda no sujeito dizeres 

insuspeitados enquanto redimensiona entendimentos. Há trabalho 

mais definitivo, há ação mais absoluta do que essa de aproximar o 

homem do livro?” 

 

 

O Seminário Integrado é também um espaço onde podemos “ouvir” e 

“conhecer” melhor os nossos alunos. Estes se sentem mais a vontade em 

conversar e até mesmo contar fatos de sua vida pessoal que trazem a 

temática de pesquisa. Como se organizam em grupos por afinidade também 

é possível perceber que em muitos momentos há discussões devido aos 

diferentes posicionamentos em relação a temas como religiões e com isso 

percebem que mesmo amigos as opiniões são diferentes e que devem ser 

respeitadas. 
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É criar espaços de aula que propiciem o envolvimento ativo dos 

estudantes com materiais que os ajudem a se envolver com os 

temas escolhidos para trabalhar. A partir daí é deixar que o 

processo auto-organizado, autopoiético e emergente possibilite a 

cada participante realizar as aprendizagens para as quais está 

pronto. É deixar a vida acontecer na sala de aula, e com vida a 

aprendizagem, ainda que sempre com a participação ativa do 

professor, mediador do processo.. (MORAES , 2007,p.37) 

Então muito mais que conteúdo de pesquisa, o Seminário Integrado 

permite muito mais como o companheirismo, a organização, a 

responsabilidade, a criatividade e os talentos que muitas vezes não 

percebemos nos nossos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A cada aula, em cada atividade realizada aprendo muito em relação 

às metodologias e estratégias e o retorno dos alunos a estas propostas. No 

Seminário Integrado a pesquisa possibilita além do conhecimento, o 

diálogo entre os sujeitos, a aplicação do conhecimento nas relações que se 

estabelecem dentro e fora dos espaços da escola. Todos os sujeitos 

participantes dessa reestruturação do ensino médio caminham juntos e 

aprendem juntos. Desafios surgem a cada aula e percebemos o quanto é 

importante ouvir o outro e aprender com o outro.   

...porque comunidade aprendente é constituída de pessoas que 

compartilham um objetivo comum, que a partir de suas 

perspectivas individuais assumem uma atitude de respeito para 

com as diferenças e promovem oportunidades de aprendizagem. 

(GALIAZZI E MORAES, 2013, p.261) 

 

 

Com o cirandar acabou a solidão, mesmo que na escola não 

tenhamos a parceria dos demais colegas. Neste espaço de formação que é o 

Cirandar podemos falar ouvir, partilhar e contribuir com o outro. Sentimo-

nos acolhidos no sentido de estarmos todos envolvidos no mesmo processo 
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e compartilhando das mesmas angústias e anseios, ou seja fazemos parte de 

uma comunidade aprendente. 
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VALORES HUMANOS: UMA TEMÁTICA A SER ABORDADA NA 

ESCOLA 

 

Thaís D’Avila de Sá 

  

 Órgão Financiador: CAPES 

 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 O presente relato conta uma experiência vivenciada com uma das 

turmas de 6º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. José Mariano de 

Freitas Beck – CIEP. As atividades aqui apresentadas tinham como 

objetivo principal resgatar os valores humanos com estes estudantes, visto 

que os mesmos aparentemente foram esquecidos. As propostas 

apresentadas foram desenvolvidas juntamente com os acadêmicos do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), do 

subprojeto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). 

A turma nas quais as atividades foram, e continuarão sendo 

desenvolvidas, tem 22 alunos. Este é um grupo que apresenta um elevado 

número de repetentes, que estão cursando o 6º ano pela terceira ou quarta 

vez, tendo muitos estudantes prestes há completar 18 anos. Além disso, 

muitos deles vêm de uma realidade familiar complexa e repleta de 

problemas, sendo, em alguns casos, vítimas de violência, abandono e 

drogadição. 

Todo este contexto reflete no desempenho escolar desses estudantes, 

tanto no aprendizado quanto nas relações com colegas e professores. 

Partindo da realidade vivida com esta turma e com os demais alunos, a 

escola adotou como tema gerador o respeito, que deve ser trabalhado por 

todas as áreas e em todas as estâncias, a fim de resgatar esta relação que é 

fundamental para que haja uma boa convivência entre todos os personagens 
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atuantes no ambiente escolar e, com esta turma em especial, a necessidade 

deste resgate é urgente. 

Devido à realidade apresentada e a todos os problemas que abarcam 

estes estudantes, é constante a presença de insultos, agressões (verbais, 

físicas e morais) entre eles e até mesmo com os professores. Pensando no 

histórico da turma e no tema gerador da escola, buscou-se uma forma de 

realmente contribuirmos na formação destes indivíduos, não apenas 

ensinando Matemática, mas retomando valores que são fundamentais para 

a convivência na sociedade, em família, no mercado de trabalho; valores 

para a vida. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 Direcionado ao tema valores, especificamente, foram realizadas duas 

atividades, o que não significa que o tema não seja abordado 

constantemente nas aulas. A primeira atividade foi uma dinâmica intitulada 

“A escada de valores” que foi realizada no mês de junho e tinha como 

objetivo a aproximação dos acadêmicos do PIBID com os alunos, de uma 

forma mais informal, permitindo que os mesmos se conhecessem, ao 

mesmo tempo em que se buscava uma percepção do conhecimento e 

entendimento dos estudantes a cerca dos valores humanos que fazem parte 

de uma boa convivência, não apenas na escola, mas em todos os âmbitos da 

sociedade. 

No pátio da escola, começou-se uma conversa informal com os 

alunos, onde todos se apresentaram, falaram do que gostavam, inclusive 

sobre o assunto da época, a copa do mundo, que foi o gancho para 

iniciarem a conversa sobre respeito e companheirismo. Após o diálogo, foi 

solicitado aos estudantes que, em pedaços de papel, escrevessem de três até 

cinco valores que considerassem muito importantes na sua vida. Em 

seguida, em um cartaz, um a um os estudantes foram construindo uma 

escada, anexando os seus valores e atribuindo um grau de importância e 

explicando ao grupo o porquê das escolhas. Na apresentação, os valores 

que mais se destacaram foram respeito, amizade, paz, companheirismo e 

amor. Um dos estudantes selecionou cinco valores que para ele eram muito 
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importantes e estabeleceu uma relação muito interessante, explicando de 

forma muito coerente o porque os havia selecionado: O primeiro seria 

RESPEITO, pois quando respeitamos somos respeitados, logo 

conquistamos AMIZADE e através dos amigos de verdade encontramos a 

FELICIDADE e pessoas felizes são mais capazes AMAR e quando 

estamos felizes e conseguimos transferir amor para as pessoas nós temos 

PAZ, que possibilita que tenhamos condições de ir em busca de tudo o que 

quisermos. Um outro valor que chamou muito a atenção foi a palavra 

VONTADE, pois segundo o estudante que a colocou em sua escada, 

quando existe vontade de que algo aconteça, não há nada que nos impeça 

de conseguir.  

 O cartaz construído por eles foi anexado na sala de aula, para que 

todos os dias eles se lembrassem dos valores que para eles eram 

importantes e os praticassem. No momento da apresentação, foi possível 

ver que, embora muitos deles não pratiquem de forma clara alguns valores, 

eles os têm como algo muito importante para a vida, conseguindo 

estabelecer não apenas uma escala de prioridade, mas de dependência entre 

os valores escolhidos. 

Passadas algumas semanas, houve a necessidade de mais uma 

intervenção para conversarmos sobre os valores, então os pibidianos 

elaboraram a segunda atividade, realizada em agosto, após o retorno das 

férias. Neste encontro foi realizada a atividade “Desenhando a Respeito dos 

Valores Humanos”. Os alunos foram divididos em grupos. Cada grupo 

recebeu um texto com assuntos diferentes, variando de bullying, amizade a 

respeito ao próximo. Juntos, eles tiveram que fazer a leitura deste texto e 

discutir no seu grupo o assunto apresentado, intermediados por um 

acadêmico do PIBID, que estava instigando a reflexão a cerca do assunto 

abordado na leitura coletiva. Após a leitura, foi proposto que expressassem 

os seus entendimentos a cerca do tema abordado no texto através de um 

desenho. Cada aluno realizou o seu desenho, porém um dos grupos realizou 

uma produção artística coletiva.  Na produção coletiva, o texto lido falava 

de bullying, e os alunos fizeram um desenho de um menino que poderia ser 

qualquer um deles. O menino do desenho usava calças largas, chapéu de 

aba reta, algumas correntes e anéis e tinha uma postura meio “largada”. Em 

volta do menino haviam balões com palavras que representavam o que as 
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outras pessoas pensavam do garoto, tais como malandro, marginal, 

drogado, ladrão. Abaixo do desenho, os estudantes colocaram uma frase e 

nesta estava escrito o seguinte: “Não devemos julgar as pessoas pela 

aparência e nem ofendê-las. Devemos sempre nos respeitar. Respeito gera 

respeito!”. Os desenhos produzidos pelos alunos foram fixados em um 

cartaz, juntamente com os textos, onde foi possível realizar uma 

socialização das ideias discutidas nos grupos. Ao final da atividade, o 

cartaz foi fixado na sala de aula. 

Alguns alunos sentem-se constrangidos quando colocados em 

situações em que devem expor seus pensamentos e ideias, mas devemos 

sempre incentivá-los a expor seus entendimentos e dúvidas, pois somente 

assim poderemos os conhecer melhor e buscar a melhor forma de ajudá-los.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 Em função da atual situação social em que vivemos, onde a família 

cada vez menos se faz presente na escola, a formação de atitudes e valores 

passa também a ser uma função das instituições de ensino.  A escola não é 

mais uma mera transmissora de conteúdos, com isso, independentemente 

da área, devem-se procurar maneiras de inserir nos currículos atividades 

que levem os alunos a pensar e repensar as suas atitudes. 

Sabe-se que a educação abrange um contexto que está além dos 

muros da escola, que esses ambientes influenciam diretamente no espaço 

escolar e que os nossos estudantes vêm de uma nova realidade de mundo, 

porém há uma necessidade de se manter alguns valores que são primordiais 

ao convívio social e ao bom relacionamento entre as pessoas. As inversões 

dos valores que se tem apresentado dentro da escola tem tornado o trabalho 

dos professores cada vez mais complicado e influenciado diretamente no 

aprendizado dos estudantes, conforme nos sugere Sá: 

 "muito se tem discutido sobre as dificuldades que envolvem o 

ato educacional, tem-se buscado incessantemente soluções para 

tais dificuldades, porém muito pouco se tem encontrado. Vive-

se em um período de transição de valores, que influencia 
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diretamente a educação, no que tange o aprendizado e 

desenvolvimento dos alunos." (SÁ, 2001, p.39) 

 Os alunos são seres humanos, e como tais possuem emoções, 

sentimentos e valores. Enquanto educadores, devemos levar em 

consideração a suas individualidades e suas bagagens, não podendo ser 

estas desconsideradas e nem separadas dos conceitos aprendidos na escola, 

toda a carga emocional que este aluno carrega consigo estará presente ao 

longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Há uma necessidade de se abordar dentro da escola as questões 

relacionadas aos valores humanos, principalmente nas questões que 

tangenciam o respeito entre os personagens atuantes no processo de ensino-

aprendizagem. Preparar os estudantes para exercer a cidadania é talvez o 

principal objetivo da escola e isso passa pela inserção de temas como o 

respeito, ética e moral. 

Em seu livro Pedagogia do Oprimido, Freire (1981, p.79) faz a 

seguinte colocação: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” Não há ninguém 

que seja o detentor do saber em relação a direitos humanos, todos temos 

muito a aprender e a ensinar neste aspecto, o que não podemos permitir é 

que esses valores caiam no esquecimento. Trabalhar com questões tão 

complexas não é uma tarefa fácil, mas não devemos desistir. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Trabalhar com atividades que fogem da rotina estabelecida com os 

alunos nos permite conhecer melhor o nosso público. Muitas vezes 

julgamos o comportamento do nosso estudante sem nos preocupar com o 

que pode estar acontecendo “por detrás dos bastidores”. Obviamente que 

estes resgates de atitudes e valores não se dá em alguns encontros, este é 

um trabalho constante, diário. 

A partir das ideias aqui apresentadas, pode-se levantar a questão de 

como trabalhar com esses alunos, que apresentam vários problemas 

comportamentais e disciplinares, nos mais diferentes níveis, de modo a 

levá-los a repensar as suas atitudes e as conseqüências advindas delas no 

convívio social. Temos que preparar o nosso aluno para a realidade que o 
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espera fora dos muros da escola, devemos prepará-los para a vida, pois 

antes de sermos professores de Matemática, somos educadores.  

No caso da turma em que foram realizadas as atividades, pode-se 

notar que houve uma pequena, mas significativa, melhora na postura na 

sala de aula. Não podemos ser hipócritas e acreditar que as atitudes dos 

alunos mudam com uma simples atividade, mas devemos sim acreditar que 

um trabalho constante na sala de aula, retomando sempre que possível os 

temas abordados anteriormente, pode sim, em longo prazo, trazer 

mudanças mais visíveis de postura e até mesmo de pensamentos. Os alunos 

ficaram orgulhosos das suas produções e mostraram para outros 

professores as atividades realizadas e, quando notavam algum dano no 

material produzido por eles, muitas vezes reclamavam, chegando a colocar 

a falta de leitura dos demais colegas sobre o que estava escrito ali, visto 

que se o tivessem observado bem, não danificariam o trabalho exposto por 

eles. 

Quando se trabalha como mediador na formação de professores, 

como é o caso dos professores supervisores do PIBID, mostrar aos 

acadêmicos as várias realidades do ambiente escolar, as dificuldades 

encontradas e principalmente, como devemos lidar com elas é, talvez, uma 

das maiores contribuições que lhes podemos dar. A realidade do ambiente 

escolar, principalmente nas escolas das periferias, é bem diferente da 

realidade mostrada por alguns autores, que pintam a imagem de uma escola 

perfeita, onde tudo funciona. A escola que nos espera tem muitas coisas 

boas, mas também tem alunos agressivos, rebeldes, que muitas vezes nos 

deixam frustrados, e é importante que aprendamos a lidar com essas 

situações. É necessário que se tenha o entendimento de que ser professor 

não é apenas pegar o livro da disciplina e ensinar conteúdos, muitas vezes, 

a melhor contribuição que podemos dar aos nossos estudantes em nada tem 

a ver com a disciplina que lecionamos, mas sim com valores, ética, moral. 
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RELATO SOBRE O PACTO DO ENSINO MÉDIO: A BUSCA DE 

UMA COMUNIDADE APRENDENTE 

Vanessa Fasolo Nasiloski 

  

18° COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 

 

 A palavra é o começo de tudo. Com a palavra, o universo 

começou. Com a palavra, nós começamos. Somos poemas 

encarnados. Somos as estórias que moram em nós. Se as 

palavras que moram em nós formarem estórias belas, seremos 

belos e bons. 

O melhor de Rubem Alves 

 

CONTEXTO DO RELATO  

Este relato tem o propósito de narrar minha experiência como 

Formadora Regional do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio e 

analisar a constituição ou não de uma Comunidade Aprendente, baseado no 

conceito desenvolvido pelo professor Carlos Brandão. 

Teve como princípio de investigação à observação de alguns requisitos 

básicos como: ter um objetivo comum; existir engajamento mútuo; todos 

estarem trabalhando em uma linha propositiva e previamente definida. 

As atividades foram desenvolvidas na formação dos orientadores de 

estudos que aconteceu na FURG e 18ª CRE. Tivemos um total de 24 

orientadores, sendo 16 coordenadores pedagógicos ou supervisores e 9 que 

atuaram diretamente com os alunos em sala de aula, com alguns casos de 

jornada dupla, onde a função foi exercida na coordenação ou supervisão e 

sala de aula. 

O Pacto tem a configuração de um curso de extensão, realizado no 

local de trabalho dos professores (cursistas), dentro da hora-atividade. Esse 

curso dá direito a 10 bolsas para os professores, desde que observem a 

carga horária mínima de 75%. 

É uma política pública federal, criada através daportaria nº 1.140, de 

22 de novembro de 2013. É articulado pelas IES que tem o papel de 

executar a formação dos formadores regionais, que por sua vez devem 

efetuar a formação dos orientadores de estudos, que fazem este papel com 

o coletivo de professores na escola. 
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No Rio Grande do Sul foi adotada uma formação diferente do 

restante do país. Aqui o formador regional e os orientadores de estudos 

receberam a formação de maneira conjunta. Em nosso caso, ministrada pela 

FURG, abarcando três coordenadorias: Rio Grande, Osório e Caxias do 

Sul. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Desta forma, a primeira etapa da formação de 24 horas aconteceu no 

mês de abril na cidade de Rio Grande. Após essa formação, a mesma foi 

replicada na Coordenadoria. Aqui podemos questionar o fato dos 

orientadores de estudos estarem tendo uma carga horária dupla, sendo que 

a formação com a IES não está prevista na resolução Nº 51 de 11 de 

dezembro de 2013, que estabelece critérios e normas aos profissionais 

participantes da formação continuada do Pacto. 

Mensalmente os Orientadores de Estudos e o Formador Regional 

tinham uma formação de 8h com a IES e na sequência uma formação com 

o Formador Regional. Na escola, durante a hora atividade (3h semanais), o 

Orientador de Estudos fez o trabalho de multiplicação da formação, 

permeada pelos cadernos que  embasaram a ação. 

A metodologia adota pela FURG na formação da primeira etapa, foi 

baseada nas rodas de conversas propiciadas pelo Cirandar. Neste período 

eu não era Formadora Regional, Acompanhava a formação, sempre que 

possível, porém não tinha ingerência sobre a formação que acontecia na 

CRE. 

A segunda etapa aconteceu na segunda quinzena do mês de setembro 

em Rio Grande. Teve uma configuração diferenciada da primeira etapa. 

Aconteceu uma conferência com o professor João Vanderlei Geraldi com o 

tema: linguagem e subjetividade. Na sequência, Corinta Geraldi, trabalhou 

sobre pesquisa. Tivemos um momento para narrarmos nossa experiência 

com o Pacto na primeira etapa: dificuldades e avanços. Na sequência nos 

unimos a um novo grupo para relatarmos ao grande grupo o que foi 

recorrente das discussões. 

Tivemos uma dinâmica sobre o que é pesquisa. Posteriormente, cada 

um dos formadores passou nas salas para apresentar o caderno que era 

responsável. Esse foi o ponto alto da formação. Muito se questionou sobre 
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o fato de ter sido reservado pouco tempo para essa atividade (cerca de 30 

minutos para cada formador). Com mais tempo, se poderia explorar de 

forma mais abrangente, tendo assim possibilidade de discussão e não 

somente escuta. 

Finalizamos essa formação com a apresentação das proposições feita 

pelas CRES. Coloco algumas ideias que surgiram do debate em nossa 

coordenadoria: necessidade da equipe diretiva assumir a proposta 

juntamente com os orientadores (casos pontuais); sugestão de mais partilha 

entre os pares para que a realidade da educação na rede estadual possa ser 

explorada; a proposição de um seminário de boas práticas para as próximas 

formações. De um modo geral sabemos que, cada escola e cada região, está 

aos poucos construindo sua maneira de efetivar seu trabalho. 

 

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 

Vinha acompanhando as reuniões do Cirandar que se tornaram 

reuniões do Pacto. No início, a tentativa era de compreender o processo de 

reestruturação do ensino médio em Rio Grande que foi permeado pelas 

ações da 18ª CRE/FURG, através do Cirandar. 

Quando assumi como Formadora Regional, no final de julho, foi um 

momento difícil. Foi no momento da abertura do sistema. O que era uma 

incógnita. Como todo sistema ele é fechado o que nos impossibilitava 

algumas ações. 

Outra questão que refletiu no trabalho foi o pagamento da bolsa não 

acontecer de forma homogênea o que causou desconforto. O fato do 

sistema não permitir que avaliações com discrepância de dois pontos entre 

a avaliação do orientador e do próprio professor na nota sejam 

encaminhadas para o pagamento também gerou dificuldades. 

Fica claro que as questões administrativas sobrepuseram-se às 

pedagógicas. Assumi essa função há pouco tempo e percebi a necessidade 

de estar nas escolas, fato que só havia acontecido porque estava 

acompanhando o Cirandar. Conjuntamente com os orientadores de estudos 

montamos uma agenda para acompanhamento das reuniões nas escolas. 

Este contato permitiu compreender como a formação  se dava no 

interior das escolas, acima de tudo como a formação se compreendia por 

cada um dos orientadores de estudos. 
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As formações na Coordenadoria foram no início extremamente 

burocráticas, em virtude do sistema e da necessidade de compreensão do 

mesmo. Tivemos a construção de relatos por parte dos orientadores de 

estudos, avaliando a primeira etapa de formação. Alguns foram construídos 

de forma conjunta entre o coletivo escolar e outros somente pelo 

orientador. 

Especificamente em relação aos relatos gostaria de destacar alguns 

fragmentos dos mesmos: 
“Em todas as atividades realizadas podemos resgatar muito de 

nós como professores, alunos e protagonistas das 

transformações que se dão no processo ensino – 

aprendizagem.”  

 

“Confesso que por mais otimista que fosse minha postura, as 

diferentes reflexões e desabafos que ouvia no decorrer dos 

encontros impregnaram, o meu discurso, a minha prática como 

orientadora, de sentimentos pessimistas, me fazendo 

desacreditar de certa forma da proposta que se está propondo e 

que já ocorre em muitas escolas.”  

 

“A cada dia da formação construímos, desconstruímos, nos 

estranhamos, mas principalmente temos um novo olhar para a 

escola e para a formação.” 

 

“Apesar disso, acredito que todos os educadores entendem e 

reconhecem que o ensino precisa se reestruturar de acordo com 

as demandas atuais e estão começando a repensar suas práticas 

a fim de contribuir com a proposta do ensino politécnico. 

Porém, o processo de aclimatação de um novo ensino na escola 

levará algum tempo até que todos os fatores que a envolvem 

entrem em harmonia.” 

 

“Nesta perspectiva de formação continuada a partir da escola, 

aventamos novos  modos de produzirmos as práticas 

pedagógicas, vamos transformando nossas práticas e a Escola 

também se transforma.” 

 

“Há também de se levar em consideração a escassa 

participação dos pais, dos funcionários e muitas vezes as 

decisões são tomadas sem um consenso, pois falta integração. 
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Desta forma concluímos que as propostas só mudam de 

nomenclatura, pois á prática é sempre a mesma.” 

  

Acredito que com estes trechos podemos visualizar um pouco do 

vivido nos primeiros seis meses de formação: as angústias, receios, 

constatações. Também entendo que se faz necessário uma análise mais 

minuciosa e criteriosa dos relatos. Para tanto, penso que precisa ser criado 

um instrumento que permita que essa análise não parta do particular 

(pessoa que faz a análise), mas com princípios que permitam visualizar a 

construção ou não da comunidade aprendente neste processo. 

Claro que dentro dessa visão particular, visualizei elementos 

contrários à proposta do pacto como: necessidade do retorno da avaliação 

por nota; estudo sistemático do caderno como se fosse um livro didático 

que deve ser cumprido ao fim do período letivo; a falta de engajamento nas 

propostas que partem, desde a compreensão da reestruturação do ensino 

médio, até a proposta do Pacto de efetivar momentos de discussão e trocas, 

no e do ambiente escolar, pela leitura rígida dos cadernos. 

 Tivemos neste período a formação da segunda etapa da FURG, que 

foi alvo de crítica de muitos orientadores em suas avaliações. Gostariam 

que houvesse mais contato com o formador da IES; discussão e troca sobre 

o que vem acontecendo em suas escolas. Acredito que, acima de tudo, uma 

grande aprendizagem, pois até mesmo quando criticamos estamos 

percebendo o que queremos e o que não queremos. Quando ouvimos a 

crítica do outro, nos damos conta de questões que passaram despercebidas. 

 Outro momento muito importante de trocas e construção 

metodológica foi a oficina ministrada pela professora Júlia Matos sobre 

pesquisa. Tivemos a presença de vários professores do seminário integrado. 

Através das andanças pelas escolas, percebo, através dos elogios tecidos a 

oficina, que se tornaram multiplicadores, buscando a incorporação de 

elementos discutidos em sua prática. 

 Acredito ser importante mencionar a viagem que foi realizada por 

parte dos orientadores de estudos para Porto Alegre no lançamento do 

livro: “Juventudes e Ensino Médio – Diálogo, Sujeito e Currículo”. No 

retorno, após o debate, suscitou uma boa discussão sobre a necessidade de 

conhecer e reconhecer o jovem. Em pequenos grupos houve conversas e 

ideias: como criar um grupo para estudar a juventude riograndina, com suas 
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particularidades, anseios, perspectivas. A necessidade da criação de uma 

metodologia de pesquisa escolar, menos acadêmica que atraia mais os 

jovens. 

          Visualiza-se neste espaço o coletivo, indo além, pensando em 

ampliar seu espaço de formação proposto inicialmente pelo Pacto. Seria 

esse um indício da construção de uma comunidade aprendente? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro de uma perspectiva freireana onde formo enquanto me formo, 

acredito que o Pacto é um instrumento para essa perspectiva que permite a 

concretude dessa ideia entre os indivíduos que fazem parte da comunidade 

escolar. 

O uso do relato como prática pedagógica na formação do presencial 

do Cirandar me faz vivenciar a práxis pedagógica, onde recorro a Benincá 

para reforçar minha concepção de formação através da escrita: “O método 

da práxis pedagógica é um método de autoformação e de trabalho coletivo; 

não se confunde com experiência cotidiana, que produz conhecimento 

espontâneo. Trata-se de um processo metódico de observação da prática, 

esta registrada e refletia de forma sistemática.” (2002, p.104). 

Permito-me reformular a ideia de professor especialista, que apenas 

reproduz conhecimentos, para ideia de um ser capaz de criar, de colaborar 

com as decisões e, acima de tudo, capaz de produzir conhecimento sobre o 

seu trabalho através de uma postura reflexiva, que lhe permite 

redimensionar sua prática. Essa é a postura do professor que busca superar 

o conhecimento espontâneo (senso comum), para um conhecimento 

reflexivo, crítico e sistemático que vê o seu fazer pedagógico como 

proposta de pesquisa. O exercício do registro vem corroborar com esta 

proposta. Tenho recorrido sistematicamente a novas e antigas leituras que 

hoje consigo perceber de forma diferente de outrora. 

Quero também escrever um pouco da transformação que percebo no 

outro. Na primeira etapa de formação algumas falas me causavam receio, 

eram palavras duras contra o sistema educacional, contra as políticas 

públicas, contra o governo.  Encerrando a segunda etapa, visualizo por um 

momento as colocações que ouvi nesta caminhada e percebo uma nova 

postura, um olhar mais atento e critico sobre a prática, sobre os alunos, 
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sobre os projetos da escola, sobre as condições de trabalho. Sem abandono 

de suas convicções, mas sim, um olhar diferenciado. Gostaria muito que 

agora dando continuidade a esse processo, conseguíssemos constituir nossa 

identidade quanto grupo, dentro da perspectiva de comunidade aprendente, 

que hoje me encanta. 

Acredito que, o primeiro passo para criarmos uma comunidade 

aprendente foi dado, sem ter a pretensão de nomear nossos encontros e 

partilhas. Brandão reforça esta ideia quando escreve: “E o trabalho é mais 

fecundo quando em uma comunidade aprendente, todos tem algo a ouvir e 

algo a dizer. Algo a aprender e algo a ensinar. Lugares de trocas e de 

reciprocidades de saberes, mas também de vidas e de afetos, onde a aula 

expositiva pode ser cada vez mais convertida no círculo de diálogos.” 

(2005, p.90). 

Na perspectiva de acreditar que já estamos vivendo em uma 

comunidade aprendente sem ter nomeado, fundamentamos em Brandão 

nossa visão de aprender enquanto ensina: “De uma para a outra, as pessoas 

que se encontram, conversam, dialogam, deixam passar de si mesmos à 

outra algo de suas palavras, de suas ideias, de seus saberes, de suas 

sensibilidades. Querendo ou não (mas é melhor estar querendo) estamos, 

no conviver com outros e com o mundo, nos ensinando e aprendendo.” 

(2005, p.86). 

Ciente da incompletude do processo que estamos vivendo no Pacto e 

deste relato, me proponho a buscar subsídios para demonstrar a 

constituição ou não de uma comunidade aprendente. 
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