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Apresentação

O cenário cultural do nosso país vive um momento de intensidades: dis-
putas ideológicas, crise econômica e política, tráfego intenso e ininterrupto 
de imagens e dados em rede. 

O Livro “Olhares sobre a Docência II” que vimos trabalhando, culmina 
justo em um momento histórico importante, de ampliada reflexão acerca da 
valorização da profissão docente. É certo que a valorização inclui remune-
ração digna, condições efetivas de trabalho, alterações na carreira e o direito 
à formação de qualidade do professor. No que diz respeito à formação, o livro 
dá continuidade à prática de veicular as reflexões produzidas no âmbito do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), a partir do 
Projeto Institucional desenvolvido na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Qual o impacto na qualidade do ensino provocada pela formação de 
professores? Essa inquietante questão tem diversificadas respostas nos capí-
tulos dessa obra, escritos pelos Bolsistas de Iniciação à Docência, Supervisores 
(professores da Educação Básica), Coordenadores (professores da universi-
dade) do Pibid UFBA. Ao formar e formarem-se, tais atores dão evidências de 
que o compromisso da universidade com a escola é uma medida inevitável 
para tornar concreta a articulação entre formação e prática docente, com 
vistas à transformação da realidade educacional.

O texto está dividido em 24 capítulos, que abordam experiências for-
mativas de professores das áreas de ciências naturais, ciências humanas e 
linguagens, realizadas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. As páginas guardam o trabalho realizado com afinco pela comissão 
de avaliadores.

Que a leitura seja proveitosa e possa estimular outros tantos atores da 
educação a embarcar nessa aventura pela qualidade da formação docente e 
do ensino.

Alessandra Santos de Assis
Raquel Nery Bezerra 

Maria Cristina Martins Penido

Salvador, 09 de abril de 2016.
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Novos olhares sobre a docência: enfrentando 
o desafio para a formar professores

Alessandra Santos de Assis1

Soraia Freaza Lobo2

Nelma de Cássia Silva Sandes Galvão3

Raquel Nery Lima Bezerra4

Introdução

A formação em nível superior para os docentes da Educação Básica 
é uma conquista histórica que ainda requer esforços para seu aperfeiçoa-
mento. Entre as demandas postas nos dias atuais está a necessidade de inte-
gração de políticas públicas, atualização dos projetos dos cursos de licencia-
tura, prática da interdisciplinaridade, articulação do ensino com a pesquisa e 
extensão voltadas para a docência e articulação entre formação inicial e con-
tinuada de professores. Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Programa 
Institucional de Bolsa de Inciação à Docência (Pibid) vem contribuindo, se 
não para o atendimento a tais demandas, pelo menos para problematizá-las. 

O Pibid UFBA foi implantado em 2009, a partir de edital Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Surgiu com o objetivo 
de estimular a formação de professores, bem como fortalecer a articulação 
entre universidade e escolas públicas, visando a melhoria da formação inicial 

1 Professora Associada da Faculdade de Educação (Faced) da UFBA; coordenadora Institu-
cional do Pibid UFBA. E-mail: alessand@ufba.br

2 Professora Associada do Instituto de Química (IQUFBA); coordenadora de Gestão de Pro-
cessos Educacionais do Pibid UFBA. E-mail: soraia.lobo@yahoo.com.br

3 Professora Adjunta da Faculdade de Educação (Faced) da UFBA; coordenadora de Gestão 
de Processos Educacionais do Pibid UFBA. E-mail: nelmasandes@yahoo.com.br

4 Professora Assistente da Faculdade de Educação (Faced) da UFBA; coordenadora de Ges-
tão de Processos Educacionais do Pibid UFBA. E-mal: raquelneryf@gmail.com
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de professores da Educação Básica. Mais especificamente, pretendia, desde 
sua criação, superar o histórico distanciamento universidade – escola básica, 
que tem dificultado uma formação mais contextualizada e imbricada com a 
prática docente.

Proposto inicialmente como resposta emergencial à falta de professores 
com formação para o ensino de Física, Química e Matemática, o Programa se 
deparou com desafios ainda maiores. Logo nas primeiras aproximações com 
o cotidiano escolar, as dificuldades atuais de educar se revelaram com toda 
a força: estrutura precária das escolas, sobrecarga de trabalho dos profes-
sores, baixos salários, falta de autonomia política e pedagógica no exercício 
docente, superlotação das salas de aula em certos contextos, evasão acen-
tuada em outros, desinteresse e desmotivação dos alunos para o estudo, 
índices significativos de analfabetismo funcional e o “apagão docente”, com 
redução significativa do número de professores em algumas disciplinas. 

Apesar dos avanços observados na Bahia, os dados mostram que o Estado 
é marcado por uma realidade de grandes discrepâncias. Um olhar sobre os 
números mais gerais mostra um incremento do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) de 2,7 em 2007 para 4,2 em 2012. Não obstante, 
a escola com pior índice do Brasil neste último ano se localiza na capital do 
Estado, em Salvador. Trata-se do Colégio Estadual 29 de Março,5 situado no 
Bairro Jardim Santo Inácio, cujas salas de aula funcionam no andar superior 
de um centro comercial, com acesso dos estudantes por um pequeno portão 
lateral, sem sequer alguma referência ao nome da escola. Por outro lado, no 
mesmo ano, o Colégio Militar de Salvador foi registrado como uma escola 
muito acima da média brasileira, com IDEB 7,2.6 

A superação dos problemas relacionados à qualidade da Educação Básica 
requer professores que, além do necessário domínio de conteúdos e metodo-
logias, tenham compromisso político e ético como princípio de trabalho. Não 
obstante esse ideal, pesquisa Ibope mostrou que 47% dos coordenadores 
pedagógicos de escolas brasileiras não sabem o que significa o próprio IDEB. 

1 Dado disponível em: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/29404991>.

6 Dado disponível em: <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/29182395>.
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(PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2014) Também longe de oferecer melhores con-
dições de formação estão as licenciaturas que, conforme o INEP (Censo da 
educação superior 2012: resumo técnico), são oferecidas majoritariamente 
por instituições privadas, não universitárias, com corpo docente sem dedi-
cação exclusiva e sem doutorado. Outrossim, os objetivos e características do 
Programa acabaram dando relevo a outras questões do âmbito acadêmico da 
formação docente, como hierarquização do conhecimento, o caráter amplo e 
genérico das informações teóricas, o distanciamento dos espaços formativos 
da prática concreta vivenciada na realidade escolar, a desarticulação entre 
os componentes curriculares cursados durante a formação inicial, além do 
desvalorizado status social relacionado à profissão, o que começa a ser expe-
rimentado ainda na progressão curricular das licenciaturas

Anísio Teixeira, em meio às polêmicas geradas pelo livro Educação não 
é privilégio (1957), obra que revela o caráter político dos problemas vividos 
na educação pública, defendia que pensar a formação universitária de pro-
fessores é uma questão de vivência cultural. Isso implica articular politização, 
produção científica, reflexão filosófica, atenção às relações pedagógicas, diá-
logo entre diferentes campos de conhecimento, articulação universidade e 
sociedade. É certo que não existem soluções definidas a priori, mas o desafio 
de participar da formação de professores para a Educação Básica realizado 
no âmbito do Pibid UFBA, na forma de iniciação à docência, merece ser 
problematizado. 

Nosso objetivo, portanto, é discorrer sobre o contexto de surgimento do 
Pibid na Capes como estratégia de formação docente e suas conexões com as 
questões mais amplas do campo da educação e da formação de professores 
(LDB, PNE etc.). Também apresentaremos características do Programa, sua 
evolução na Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 2009 a 2014, além 
dos referenciais teóricos que fundamentam planejamento, formação, acom-
panhamento e socialização do trabalho realizado. Por fim, suas ações serão 
apresentadas e problematizadas, considerando sua implicação com o currí-
culo das licenciaturas e o delineamento de novas perspectivas.
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O Pibid como ação política de formação docente

O baixo desempenho dos alunos da Educação Básica vem chamando 
a atenção da sociedade e sendo relacionado à questão da falta de preparo 
dos professores para o ensino. Em 2006, o Relatório da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a partir dos resultados 
obtidos pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) revelou 
que os estudantes brasileiros haviam melhorado em Matemática, mas con-
tinuavam deficientes em leitura e Ciências. Automaticamente, se estabelece 
correlação entre a qualidade do ensino oferecido às crianças e jovens pelos 
professores da Educação Básica e sua formação. Uma das mais amplas pes-
quisas já realizadas sobre esse assunto, o Censo dos Profissionais da Educação, 
realizado em 2003, revelou, por exemplo, que sete em cada dez professores 
brasileiros das disciplinas de Ciências não tinham formação específica para 
lecionar.7 Nas avaliações posteriores, realizadas trienalmente, embora sejam 
detectados avanços, a questão da formação de professores aparece asso-
ciada a outros fatores que influenciam os resultados da educação.

A falta de professores formados em áreas específicas do ensino na 
Educação Básica também foi objeto de estudo realizado pelo Conselho 
Nacional da Educação (CNE). Como resultado, o relatório intitulado  
“A escassez de professores no ensino médio: soluções estruturais e emer-
genciais” foi publicado em maio de 2007. Entre os problemas analisados 
está o desinteresse, cada vez maior, de jovens pela carreira do magistério 
e os limites da oferta de cursos de licenciaturas no país, tendo em vista a 
demanda de cerca de 235 mil docentes para a Educação Básica, particular-
mente nas disciplinas de física, química, matemática e biologia.8 

Entre as soluções estruturais para enfrentar o problema está a cons-
tituição de um sistema nacional para formação de docentes. Uma ação 

7 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/profissionais-do-magisterio>, com sinopse dis-
ponível em: <http://www.oei.es/quipu/brasil/estadisticas/docentes2003_1.pdf>. 

 Disponível em: <https://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&-
view=article&id=31225:a&catid=19&Itemid=72>.

8 <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf>. 
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sistêmica requer composição de um todo organizado para enfrentar o desafio 
complexo da escassez, ao invés de multiplicar ações desencontradas, con-
correntes, centralizadas e notoriamente sem efeito na qualidade de ensino. 
Entretanto, não é simples desencadear um movimento que envolva uma 
coletividade com interesses diversos e nem sempre explicitados, como mos-
tram os encontros e desencontros históricos entre os diferentes pontos de 
vista, acerca do papel do professor que se quer formar, para qual escola e 
qual sociedade. 

Para além das disputas e dada a precarização das condições da exis-
tência humana, parece urgente assumir o compromisso coletivo de promover 
o bem comum, o qual não se estabelece sem uma educação democrática 
e de qualidade para todos. A criação de mecanismos concretos para esse 
fim inclui a interconexão entre instituições, políticas, ações, empreendendo 
esforços que têm início no reconhecimento de papéis, responsabilidades, 
competências, conhecimentos, autonomia e interdependência de cada 
órgão envolvido, bem como na necessidade de abertura, diálogo, descentra-
lização e compartilhamento de poder na tomada de decisões. Além dessas 
dimensões, pensar em um sistema implica identificar e analisar problemas, 
coletivamente, como passo indispensável para estabelecer ações concretas 
de curto, médio e longo prazos, com o envolvimento de todas as esferas de 
governo e instituições de ensino. 

Um dos primeiros focos de intervenção deve ser a questão da falta de 
interesse dos jovens pela carreira, um dado relacionado à baixa remuneração 
e desvalorização do professor (ARAÚJO; VIANNA, 2008), problemas cujo 
enfrentamento se inicia com a aprovação da Lei do Piso Salarial Nacional.9 
Estudos mostram que a carreira docente está entre as que apresentam maior 
disparidade na relação entre formação e função exercida. A aprovação da Lei 
do Piso criou um parâmetro nacional para a remuneração, embora ainda seja 
alvo de contestação dos poderes municipais e estaduais, que reclamam das 
dificuldades orçamentárias para cumprir o que nela está disposto. 

9 Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008. Texto integral disponível em:
  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm>.
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Para além da remuneração, o aspecto mais amplo e simbólico da desva-
lorização da carreira docente passou a mobilizar as universidades. Um marco 
nessa discussão foi a realização do III Seminário Anual de Políticas Públicas 
para a Educação organizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), em 11 e 12 de dezembro 
de 2007, com o tema “Carência de professores na Educação Básica: diag-
nóstico e propostas”. A partir do evento, essa entidade se propôs a discutir 
as formas de atuação das universidades federais para melhorar a estrutura 
da Educação Básica, em especial no que diz respeito à carência de docentes. 
Com essa inciativa, é ampliada a discussão sobre os compromissos entre uni-
versidade e escola para a ampliação quantitativa e o incremento da quali-
dade da formação de professores. 

A qualidade da formação do professor é onde se encontra o maior 
desafio. Um ponto de partida para pensar essa questão é o nível e o lócus da 
formação. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
– Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, ficou determinado que a for-
mação dos professores da Educação Básica deve ser em nível superior, não 
obstante os cursos possam ser ofertados pelas mais diversificadas institui-
ções, não necessariamente universitárias, sem obrigações com articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão, sem maiores exigências em relação à qua-
lificação dos formadores, entre outras diferenciações que afetam a qualidade 
da formação oferecida. A abertura inaugurada pela LDB deu oportunidade à 
expansão vertiginosa de cursos oferecidos por instituições privadas e ampla 
utilização da Educação a Distância para formar professores. De modo geral, 
as IES privadas têm uma participação de 74,9% no total de matrículas de gra-
duação. (INEP, 2014) Sobre a qualidade da formação, importa ainda ressaltar 
que a Associação Nacional de Formação de Professores (ANFOPE) vem defen-
dendo a formulação de uma política nacional de formação, profissionalização 
e valorização dos educadores, partindo do pressuposto de que o enfrenta-
mento dos complexos desafios estruturais da educação, vinculados ao modo 
como formamos os professores, requer, de fato, uma ação sistêmica, metó-
dica, planejada, contínua, regular. Segundo a entidade, os quatro princípios 
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centrais para a construção de tal política são: expansão da formação de pro-
fessores nas universidades; busca da qualidade socialmente referenciada 
visando à formação plena do professor; investimento público destinado ao 
sistema público de ensino para a melhoria das condições de trabalho/estudo 
e de infraestrutura que uma educação de qualidade requer; gestão democrá-
tica das ações de formação de professores.

Em consonância com as perspectivas de ação sistêmica e formulação de 
política nacional de formação de professores, surge o Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), no contexto da chamada “Nova 
Capes”, o que inclui novos atores nesse debate. A Lei n. 11.502/2007 modi-
ficou as competências e a estrutura organizacional da Capes, estendendo 
o apoio deste órgão à formação inicial e continuada de professores para a 
Educação Básica, considerando a sua vocação para a formação de recursos 
humanos altamente qualificados para a docência,... e do trabalho docente, 
levando à integração de ações dentro e fora das IES. Tendo como primeiro 
ato a criação do Pibid, a Capes estimulou professores das universidades 
envolvidos com políticas de formação docente de um modo diferenciado em 
relação a políticas anteriores, bem como estimulou a participação de pro-
fessores da Educação Básica para atuarem como co-formadores de novos 
professores.

Assim, em 25 de janeiro de 2008 foi aberto o primeiro edital Pibid Capes, 
orientando as universidades com cursos de licenciatura a submeterem pro-
jetos institucionais de iniciação à docência. Os recursos iniciais eram da 
ordem de R$ 39 milhões, destinados ao pagamento de bolsas. O coordenador 
geral do projeto e os coordenadores de áreas específicas recebiam bolsas 
mensais de R$ 1,2 mil, os alunos dos cursos de licenciatura teriam direito a 
bolsa de R$ 300 e os supervisores, escolhidos entre professores das escolas 
públicas, recebiam bolsa no valor de R$ 600. Os valores atuais das bolsas 
estão reajustados e a soma de recursos destinados ao Programa foi ampliada, 
revelando crescimento exponencial do número de bolsas e da abrangência 
do Programa, abarcando a diversidade de instituições de ensino superior e 
escolas da Educação Básica com diferentes características, agora apoiadas 
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de modo contínuo pela Capes, conforme normas estabelecidas pela Portaria 
096/2013 da Capes.10 

Para desenvolver o Programa, as universidades precisaram firmar con-
vênio ou acordo de cooperação com as redes públicas de Educação Básica. 
Desse modo, as Instituições de Ensino Superior (IES) pactuaram com secre-
tarias municipais e estaduais a inserção dos bolsistas do Pibid nas atividades 
de ensino-aprendizagem desenvolvidas em suas escolas. No caso da Bahia, a 
convergência de interesses políticos foi manifestada na definição de contra-
partida do governo estadual através de subsídio especial oriundo do Fundo 
de Apoio à Educação (FAED) para as escolas contempladas com o Pibid. A 
formalização da relação entre universidade e escolas de Educação Básica 
inaugurou, ainda, novas possibilidades para um trabalho mais integrado que 
os anteriores, como os estágios curriculares, os quais permanecem com difi-
culdades de institucionalização em algumas IES. 

Outra condição inicial do Pibid foi a elaboração de um projeto institu-
cional unificado e composto por subprojetos que representavam cada curso 
de licenciatura. No caso da UFBA, foi preciso mobilizar formadores dos dife-
rentes cursos e criar um grupo de trabalho para conceber uma proposta de 
trabalho integrada. O espaço criado pelo Pibid para o trabalho em comum 
entre os formadores vem revelando, a cada dia, novas demandas e pro-
blemas, bem como uma ampliação da compreensão sobre a realidade do 
ensino nas escolas, de ação formativa coletiva entre cursos, de mudança de 
postura de isolamento e da cultura de fragmentação na formação docente.

Aliado às condições descritas acima, o desenvolvimento da iniciação à 
docência nas escolas públicas dão outro sentido aos percursos formativos, 
instigam uma nova compreensão e ação sobre a formação docente e sobre 
a docência em si. Os licenciandos têm oportunidade de ampliar sua expe-
riência formativa com a inserção no conjunto diversificado de práticas que 
ocorrem na escola, compreendidas e vivenciadas a partir de sua dinâmica 

10 Regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, disponível em: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_
AprovaRegulamentoPibid.pdf>.
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própria, provocando seu olhar investigativo e criativo sobre a sala de aula. A 
aproximação entre escola e universidade revelou um campo de ação comum 
com possibilidades ainda pouco exploradas, como o da separação radical 
entre o professor da universidade e o da Educação Básica, entendida por 
Ristoff como um “apartheid”

[...] ‘um apartheid’ que separa o campus da escola, a gradua-
ção do ensino básico e, por conseqüência, os professores das 
licenciaturas dos professores das disciplinas do ensino médio. 
Estes professores, que deveriam estar próximos uns dos outros, 
não só pertencem a sistemas de ensino distintos, autônomos 
e que se declaram auto-suficientes, dificilmente se encontram 
em algum evento acadêmico ou científico e raramente se co-
municam. Nestas condições, a formação do professor nas licen-
ciaturas não acontece para atender as necessidades da escola11

Embora a melhoria na qualidade da educação básica pareça um hori-
zonte distante, o Pibid propõe o enfrentamento coletivo das dificuldades 
presentes no cotidiano da educação. Com isso, promove a criação de condi-
ções para o desenvolvimento de uma atitude investigativa, crítica, criativa e 
transformadora como parte do processo formativo ...e do trabalho docente, 
levando à integração de ações dentro e fora das IES, o diálogo entre atores 
dos diferentes níveis de ensino, a valorização da escola como campo de for-
mação e o apoio ao futuro professor da Educação Básica. Nesse sentido, é 
possível afirmar que o Pibid vem se constituindo como uma significativa ação 
política de formação docente no contexto das perspectivas de construção de 
um sistema nacional de formação docente.

11 Entrevista do então presidente da CAPES concedida por ocasião da 60ª reunião da SBPC – 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Disponível em: <http://www.capes.gov.
br/sala-de-imprensa/noticias/2106-blank-73317223>.
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O pensar sobre a formação docente: marcos referenciais 
do Pibid

Refletindo sobre o que foi exposto, até este tópico, constata-se a neces-
sidade de repensar o modo de formar professores, o que de certa maneira 
ocorre quando universidade e escola se corresponsabilizam por essa for-
mação, integrando as dimensões conceitual e prática. Neste campo de 
intersecção ocorre formação, ação e experiência docente, uma vez que se 
asseguram condições para a efetiva reflexão, pesquisa, crítica e inovação do 
futuro professor. Neste modo de formação, os saberes docentes, de caráter 
plural, são continuamente mobilizados, atualizados, reconstruídos a partir da 
experiência vivida, como diria Tardiff (2012).

É indispensável, outrossim, repensar o currículo da formação docente. 
A epistemologia da prática, proposta por Schön (1983), centrada no saber 
profissional e na reflexão na ação, é um marco importante numa possível e 
necessária atualização curricular. Por essa via abre-se caminho para que o pro-
fessor em formação, ao deparar os problemas em sala de aula, compreenda 
o desafio como oportunidade para novas descobertas. Se os modelos de for-
mação calcados na racionalidade técnica, cujos conhecimentos teóricos são 
gerados fora do contexto da prática e sem a participação efetiva do aprendiz, 
têm mostrado cada vez mais resultados insatisfatórios, a formação profis-
sional docente não pode desconhecer o contexto em que as práticas vão se 
dar e o papel do professor na resolução dos problemas da prática. 

A efetiva prática docente oferece ao profissional situações não plane-
jadas, requerendo dele ações criativas para a convivência com um contexto 
multicultural e com outros aspectos da prática não previstos durante sua 
formação inicial, exigindo autonomia e postura investigativa que permitam 
a construção de conhecimentos como recurso de autoformação. A singulari-
dade da prática e a diversidade de contextos encontrados pelo professor são 
elementos que exigem a mobilização de conhecimentos que transcendem a 
dimensão puramente conceitual do currículo, sendo de fundamental impor-
tância que sejam integrados à formação inicial. A ausência desses elementos, 
que propiciam processos de reflexão e reorientação da formação, é um dos 
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problemas dos atuais currículos de formação inicial. A separação entre o 
mundo acadêmico e a realidade da sala de aula tem dificultado ações curri-
culares mais inovadoras e consolidado crenças e concepções historicamente 
construídas e pouco questionadas. Uma cultura acadêmica que privilegia o 
produto em lugar do processo tem garantido, assim, a manutenção de uma 
prática de formação docente que não atende às reais necessidades profissio-
nais da docência.

Nessa perspectiva e tendo em vista o processo formativo, o Pibid pos-
sibilita a inserção prematura do licenciando no lócus próprio de atuação 
docente, lugar de onde emergem os saberes da prática que, articulados 
aos saberes acadêmicos, potencializam ações mais propensas ao enfrenta-
mento da complexa experiência escolar. As fragmentações observadas nos 
currículos das licenciaturas, sejam aquelas entre as disciplinas específicas da 
área de conhecimento e as da área pedagógica, ou mesmo aquelas entre as 
disciplinas específicas da própria área de conhecimento, tendem a ser supe-
radas na medida em que espaços de interlocução, socialização e construção 
coletiva de conhecimentos são possibilitados, dentro do contexto próprio da 
atuação profissional docente, ou seja, na escola. É nesse contexto que os 
saberes típicos da formação inicial vão ser mobilizados para a resolução dos 
problemas práticos que se impõem aos profissionais.

Para Raymond e Tardif (2000), são saberes não apenas os conheci-
mentos específicos, mas também as competências, habilidades e atitudes do 
professor, tudo aquilo que muitas vezes é chamado de “saber, saber-fazer e 
saber-ser”. Para Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 218), o saber do professor 
é “plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, dos saberes das 
disciplinas, dos currículos e da experiência”. É com esse saber que o professor 
resolve os problemas da prática, saber que se constrói no contexto em que 
esses problemas aparecem. Por essa razão, saberes construídos fora do con-
texto de aplicação tendem a ser idealizados e, sendo descontextualizados, 
não atendem às demandas da prática profissional.

A epistemologia da prática, proposta por Schön, centra-se no saber pro-
fissional, a partir de uma reflexão na ação do professor.. Este processo gera 
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mudanças no sentido de encontrar novas formas de resolução de problemas. 
Segundo Schön,

[...] a reflexão na ação tem uma função crítica, questionando 
a estrutura de pressupostos do ato de conhecer na ação. 
Pensamos criticamente sobre o pensamento que nos levou a 
essa situação difícil ou essa oportunidade e podemos, neste 
processo, reestruturar as estratégias de ação, as compreensões 
dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas. 
(SCHÖN, 2000, p. 33). 

O processo de reflexão na ação está intimamente relacionado à ação 
presente. Muitas vezes, ao se recorrer à observação e à reflexão sobre a ação, 
pode-se fazer uma descrição dos saberes que estão implícitos nela (conhe-
cimento tácito, na expressão de Polanyi). Esse processo de descrição do ato 
de conhecer na ação torna explícito o saber tácito, espontâneo, e constitui 
o conhecimento na ação, que é uma construção simbólica elaborada pelo 
sujeito, na prática.

A epistemologia da prática, com suas proposições de base, como a 
reflexão na ação, o conhecimento na ação e a reflexão sobre a reflexão na 
ação, constitui uma alternativa de superação do modelo de racionalidade 
técnica na formação do professor. Nessa epistemologia, as soluções para os 
problemas são buscadas, dentro do contexto em que eles aparecem, através 
da reflexão na ação, enquanto no modelo da racionalidade técnica a solução 
é estabelecida a priori e, portanto, fora do contexto em que eles aparecem. 
Portanto, uma outra concepção de ensino, aprendizagem, pesquisa, relação 
professor/aluno e currículo deve substituir as concepções tradicionais e bem 
assentadas na racionalidade técnica, paradigma superado porque incapaz de 
manejar a complexidade da relação sujeito/conhecimento, no sentido de que 
o conhecimento não é algo que está fora do sujeito, mas é construído pelos 
sujeitos na sua ação e reflexão na ação, em situações de conflito, requerendo, 
portanto, envolvimento, autonomia e criatividade, qualidades normalmente 
ausentes no outro paradigma, baseado em procedimentos normatizados e 
padronizados.
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Alguns educadores brasileiros, a exemplo de Schnetzler (2000),  Maldaner 
(2000) e Rosa, Medeiros e Shimabukuro (2001), baseando-se nos trabalhos 
de Schön (1983, 1992), Zeichner (1993) e Carr e Kemmis (1998) têm traba-
lhado no sentido de propor alternativas para a formação inicial e continuada 
do docente das disciplinas científicas que superem o paradigma didático tra-
dicional. As pesquisas implementadas por esses educadores têm, de modo 
geral, se pautado num modelo de racionalidade prática e em estratégias de 
investigação-ação, visando à formação do professor reflexivo e sujeito da sua 
própria prática.

Embora as pesquisas nessa área sejam amplamente divulgadas nos 
vários eventos específicos, muitas vezes elas ficam restritas ao próprio con-
texto de atuação dos pesquisadores e a uma ainda pequena parcela da 
comunidade acadêmica, aquela mais diretamente envolvida com a formação 
de professores. O desconhecimento dos aspectos relativos aos saberes 
docentes e à articulação entre estes saberes, o currículo de formação e a 
prática profissional, dificulta uma participação mais efetiva dos professores 
formadores. Assim é que repensar esta formação através de um processo de 
discussão coletiva envolvendo os sujeitos responsáveis é um iniciativa que 
torna-se imperativa no âmbito do Pibid.

Iniciação à docência, currículo e o desafio (inter)disciplinar

Gatti e Nunes (2009), estudando os currículos das licenciaturas em 
Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas, tecem 
algumas considerações sobre a formação docente oferecida nessas áreas e 
dentre elas um aspecto apresenta maior relevância para este artigo: trata-se 
da prática da formação docente através dos estágios. As autoras sinalizam a 
inexatidão na disposição da carga horária específica da atividade, não tendo 
sido possível identificar com clareza sua forma de validação, seus objetivos, 
o tipo de acompanhamento e os convênios existentes com a rede de ensino. 
Os dados podem indicar que os estágios são vivenciados à parte do currículo 
ou construídos como uma atividade meramente formal.
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Essa realidade contrasta com o modo de as atividades pedagógicas rea-
lizadas no Pibid serem pensadas. O aluno de iniciação à docência planeja, 
organiza suas atividades, sendo supervisionado por um professor da rede 
pública e orientado pelo professor da universidade. Esse percurso lado a 
lado com outros profissionais resgata a concepção sócio-história de apren-
dizagem e desenvolvimento que tem no conceito de mediação um dos seus 
pilares. Vigotsky (1984) entende que a mediação, através de instrumento ou 
de signos, é compreendida como uma estratégia para que a pessoa caminhe 
para o futuro, dentro de uma visão prospectiva, do que ela pode vir a fazer. 
Oliveira (2000, p. 59) ressalta que esta interpretação da teoria Vigotskiana 
aponta para “[...] além do momento atual, com referência ao que está por 
acontecer na trajetória do indivíduo.” Esse conceito em particular abre 
caminho para uma nova visão do aluno da iniciação à docência, não mais 
centrada no não saber, na incapacidade, mas, principalmente, no resgate de 
possibilidades, abrindo novas perspectivas.

Soma-se a isso uma conjuntura propícia, no âmbito da atuação do 
licenciando Pibid, ao desenvolvimento de projetos e práticas inovadoras, 
resultantes da forma peculiar como seu processo formativo é concebido e 
organizado. O aluno em formação inicial trabalha de forma colaborativa com 
seus pares e professores, construindo práticas educacionais apoiadas mais 
nas necessidades e possibilidades que emergem do contexto educativo de 
que fazem parte do que da tradicional progressão curricular referenciada 
principalmente no tempo-espaço das disciplinas escolares. Essa conjuntura 
tem se mostrado favorável a encaminhamentos didáticos capazes de assumir 
aspectos multi e interdisciplinares, ressignificando o espaço concreto da 
escola e promovendo novas aprendizagens. Experiências exitosas dentro do 
programa indicam que a reflexão, planejamento e implementação de ações 
voltadas para a articulação entre áreas de conhecimento diversas favorecem 
a abordagem e o tratamento didático de temas12 ou problemas cuja comple-

12 Os PCN, ainda nos anos de 1990, já apontavam a essa diretriz pedagógica quando apre-
sentou a noção de transversalidade e elencou alguns temas ainda hoje válidos, atuais e 
adequados ao trabalho multi e interdisciplinar.
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xidade disciplinas isoladas (manejadas por professores igualmente isolados) 
dificilmente conseguiriam enfrentar. Essas experiências impõem a todos os 
envolvidos no programa questões sobre o currículo: o da Educação Básica e 
os das licenciaturas, ambos estruturados no paradigma disciplinar.

Se a efetiva prática docente (e as de iniciação à docência) têm apon-
tado a necessidade de superação dos limites dos territórios disciplinares, os 
currículos das licenciaturas permanecem solidamente identificados às disci-
plinas, exceção feita ao pedagogo que, por força da tradição institucional, 
atende a Educação Infantil e séries iniciais, tem um currículo de caráter mul-
tidisciplinar. O imperativo da interdisciplinaridade, ou o reconhecimento da 
complexidade como constitutiva da realidade a conhecer e apreender pela 
mediação pedagógica, confronta-nos com o desafio de indagar aos currículos 
das licenciaturas sobre a dimensão prática da formação docente, ainda parca-
mente contemplada pelos estágios supervisionados. Nutrimos expectativas 
de que o Pibid promova, de fora para dentro, propostas de delineamento de 
uma formação docente que se institua sem ignorar a dimensão e o contexto 
para os quais ela existe: a Educação Básica, seu principal cenário, as escolas, 
e os sujeitos por causa de quem elas existem.

A inserção dos bolsistas nas escolas: estratégias de formação 
docente no Pibid UFBA

O Pibid UFBA teve início em 2009 e está orientado por um Projeto 
Institucional elaborado com a participação dos professores dos cursos de 
licenciatura. Tem como ponto de partida o objetivo geral de fortalecer a 
articulação da UFBA com a rede de Educação Básica do Estado, de modo a 
estabelecer projetos de cooperação que elevem a qualidade do ensino nas 
escolas da rede pública e a melhoria do cursos de formação de professores, 
subsidiando o desenvolvimento de políticas públicas e de práticas esco-
lares inovadoras. O Programa toma como ponto de partida pressupostos 
acerca do que é formar um professor, ratificando concepções de educação 
e de formação docente que visam apurar o senso crítico e evitar a repro-
dução de ações equivocadas que formaram gerações de professores sem o 
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compromisso com uma formação qualificada. Em coerência com tais concep-
ções, prevê ações/estratégias de inserção dos bolsistas nas escolas para, em 
colaboração com estas instituições, poder ampliar a experiência de formação 
docente e enfrentar a histórica dicotomização entre teoria e prática. 

Longe de apresentar soluções mágicas, uma iniciativa como essa 
assume a necessidade de enfrentar o desafio de formar professores capazes 
de agregar qualidade à educação, um problema que se revela hoje na UFBA, 
mas que preocupa educadores há décadas, em toda parte. É fato que pade-
cemos por múltiplas causas, como políticas centralizadas e padronizadas, 
concepções simplificadas sobre o papel e competências desse profissional, 
investimentos insuficientes, condições precárias de estudo/trabalho, descon-
tinuidade de políticas. No espaço concreto da universidade ainda é marcante 
a perspectiva de formação hierarquizada, com os bacharelados supervalori-
zados e o currículo fragmentando internamente e desarticulado da realidade 
do ensino na Educação Básica. 

O Pibid UFBA deu início a um movimento que atrai formadores das 
diversas áreas de conhecimento dispostos a realizar um novo modo de formar 
professores, introduzindo diferenciais em relação a outros programas e pro-
jetos já desenvolvidos e em desenvolvimento na Universidade. Um marco 
nessa trajetória foi a elaboração de um projeto próprio e integrado, com-
prometido em dialogar com a escola pública. Diante disso, o desafio de fazer 
parte de uma política aberta e em construção foi e é passar da crítica à pro-
posição, do isolamento ao diálogo entre as áreas, exercendo autonomia e 
percebendo a interdependência entre elas. O regime de colaboração vem se 
implantando com as diferentes esferas administrativas do poder público, mas 
sem a imposição de padrões estabelecidos por políticas centralizadas e sem 
pressão por respostas apressadas e imediatistas da Universidade. 

Em sintonia com o crescimento do Programa na Capes, o Pibid UFBA 
cresceu exponencialmente desde a sua origem. Teve início em 2009 com o 
apoio aos cursos de Física, Química e Matemática e hoje incorpora todas as 
licenciaturas da Universidade: Biologia, Ciências Naturais, Geografia, História, 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Letras, Educação Física, Teatro, Dança, 
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Música e o curso de Desenho e Artes Plásticas. Nessa rápida trajetória, con-
tribuiu com a formação de professores do curso de Educação do Campo, 
com os cursos de licenciatura realizados pelo antigo campus avançado de 
Barreiras, hoje sob responsabilidade da recém-criada Universidade Federal 
do Oeste Baiano (UFOB), bem como realizou experiências interdisciplinares 
com os extintos subprojetos de Educação Especial, Linguagem e Educação e 
Teatro. Em 2015, conta com um total de 487 bolsistas, 99 supervisores e 35 
coordenadores, bem como com a parceria de 43 escolas da Educação Básica. 

Nesse cenário, a escola é percebida de modo ampliado pela Universidade. 
Há aí um intencional distanciamento da noção de escola de aplicação, mar-
cada por uma relação hierárquica antes naturalizada e sustentada por uma 
determinada concepção de ciência, de conhecimento, de mundo e de edu-
cação. No Pibid UFBA, a escola real e suas contradições é tomada como lócus 
de formação, ação e experiência docente, criando condições para a efetiva 
reflexão, pesquisa, crítica e inovação do futuro professor. A escola é o local 
onde os saberes docentes de caráter plural são continuamente mobilizados, 
atualizados e reconstruídos a partir da experiência vivida e compartilhada.

A experiência formativa nesse espaço busca valorizar a noção do pro-
fessor como sujeito histórico que produz conhecimento na prática docente, 
por meio de uma experiência irredutível, imerso na totalidade e dinamici-
dade do cotidiano da escola. Assim, no Pibid UFBA, a iniciação à docência 
significa a inserção do licenciando no conjunto de práticas próprias da pro-
fissão docente, realizadas em um espaço concreto de ensino-aprendizagem, 
para as quais deverá contribuir com sua reflexão crítica, propositiva e teori-
camente fundamentada, ao tempo em que vivencia a dimensão científica, 
técnica, filosófica, política e afetiva de sua formação. 

Considerando tais pressupostos, o Pibid UFBA estabeleceu como objetivos: 

• Ampliar e consolidar a parceria entre a UFBA e as escolas da rede pública 
estadual e municipal, fortalecendo a articulação de ações para a melho-
ria do ensino superior e Educação Básica;

• Melhorar a formação inicial e continuada de professores, através da inte-
gração dos licenciados e professores mais experientes e constituição de 
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uma comunidade de aprendizagem, dinâmica e contínua, que tem como 
principal riqueza a diversidade e pluralidade de saberes e experiências;

• Validar a escola, espaço complexo e dinâmico de produção de conheci-
mento e cultura, como lócus fundamental de formação docente, contri-
buindo para a valorização do magistério e superação dos desafios histó-
ricos marcados pelo descaso e pela negação do direito pleno à educação;

• Aprofundar o debate sobre a formação profissional do professor, cons-
trução da identidade e saberes docentes, papel político do professor 
como agente que colabora com a produção de conhecimento;

• Inserir os bolsistas no processo de planejamento, desenvolvimento e 
avaliação de práticas docentes, através de um processo de iniciação à 
docência que valorize os saberes produzidos na experiência cotidiana da 
escola;

• Promover experiências inovadoras do ponto de vista de técnicas, instru-
mentos e processos, considerando o princípio da interdisciplinaridade 
e em busca da compreensão/superação de problemas identificados na 
escola;

• Promover a participação ativa dos alunos bolsistas em atividades da es-
cola, como Feira de Ciências, Semana do Conhecimento e outras;

• Desenvolver ações integradas que estimulem a permanência do aluno 
na escola básica em tempo integral e contemplem uma educação plena 
do sujeito, voltada para a construção de sua autonomia e de sua partici-
pação ativa, crítica, comprometida e criativa em sociedade;

• Promover a elaboração conjunta de projetos interdisciplinares por pro-
fessores supervisores e alunos bolsistas em cada escola conveniada;

• Dar subsídio para a reorganização do currículo nas escolas e da reflexão 
sobre o seu Projeto Político Pedagógico;

• Dar subsídio para a reflexão sobre o conjunto de políticas públicas volta-
das para a educação e formação de professores.
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Do ponto de vista metodológico, a inspiração vem da pesquisa-ação. 
(THIOLLENT, 1996) Ou seja, importa unir investigação colaborativa à inter-
venção política, visto que a compreensão da realidade tem como finalidade 
transformá-la. Assim, as principais ações/estratégias para inserção dos bol-
sistas nas escolas são:

• Diagnóstico da realidade escolar a partir de observações e envolvimento 
em processos avaliativos como Censo Escolar e Educacenso, Prova Brasil, 
Saeb, IDEB;

• Consolidação dos grupos interdisciplinares nas escolas por um trabalho 
coletivo e interdisciplinar, tendo como base a investigação sobre as prá-
ticas de ensino e intervenções teoricamente fundamentadas;

• Vivência de práticas escolares diversificadas, como Feira de Ciências, Se-
mana do Conhecimento, oficinas, módulos de ensino, ateliês de criação, 
workshops, performances, sessões de filmes, missões de estudo, estudo 
do meio, entre outras;

• Análise dos Projetos Políticos Pedagógicos e envolvimento nas etapas 
e tipos de planejamento; inserção nos espaços do trabalho docente na 
escola, como nas atividades de coordenação (ACs), conselho de classe, 
colegiado escolar, reuniões de pais e mestres; interlocução com Mais 
Educação, Ensino Médio em Ação, Gestar, Alfabetização Matemática,  
Ciência na Escola;

• Acesso a espaços diversificados de aprendizagem, constituindo micro-re-
des educacionais, integrando universidade, escola e seu entorno como 
campo cultural privilegiado para o exercício da educação plena;

• Consolidação das Rodas de Conversa com a articulação entre Pibid e as 
disciplinas dos cursos, para a ampliação dos espaços de leitura e dis-
cussão de referenciais teóricos clássicos e contemporâneos acerca dos 
processos formativos; análise do currículo escolar, das diretrizes educa-
cionais da educação básica, dos conteúdos específicos da disciplina da 
educação básica relacionada com cada subprojeto; reflexão sobre estra-
tégias didático-pedagógica e uso de tecnologias na educação;
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• Integração do trabalho entre áreas, sujeitos e instituições, com colabo-
ração em rede, com uso das tecnologias da informação e comunicação 
como estruturantes das relações e produção de saberes na Universidade 
e na escola, através do site Pibid-UFBA, informativo, fóruns de discussão 
online, uso do moodle, uso de sistema de publicação de planos e relató-
rios (Sisbid), interação por videoconferência;

• Produção de materiais didáticos como experimentos, construção de mo-
delos didáticos, filmes e vídeos, textos de apoio ao livro didático, recur-
sos de informática, enfatizando o processo de construção, valorizando 
o produto, criando alternativa ao consumo de materiais padronizados;

• Participação em fóruns de discussão sobre a formação de professores e 
iniciação à docência na UFBA, envolvendo a comunidade escolar (gesto-
res e professores supervisores) e entre universidades do estado e demais 
regiões, com a promoção de intercâmbios, trabalho coletivo, realização 
conjunta de eventos, discussão sobre a política de iniciação à docência e 
perspectivas de aperfeiçoamento, dando subsídios para a melhoria dos 
cursos de licenciatura.

Tais estratégias se traduzem em atividades desenvolvidas pelos bol-
sistas, ora específicas de cada área, ora integradas entre áreas, as quais pro-
duzem resultados, revelam impactos ao mesmo tempo em que apontam 
desafios a serem superados na Universidade, na escola e na formação 
docente. Na Universidade, a experiência aponta para a responsabilidade da 
Faculdade de Educação em promover convergências, a partir do reconhe-
cimento e valorização do trabalho e reflexões realizadas por formadores 
em cada área de conhecimento; também aponta para a importância da 
negociação entre Universidade e escola, visando reconstruir as bases dessa 
relação, no sentido de ampliar o regime de colaboração mais horizontal; o 
engajamento voluntário de professores e alunos das licenciaturas, bem como 
de estudantes da pós-graduação mostra a abertura para a colaboração, vista 
como possibilidade de apoio e crescimento mútuo; a criação de ambiente de 
diálogo e trabalho em comum entre formadores das diversas áreas aponta 
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para a necessidade de resgatar a reflexão/ação interdisciplinar; o comparti-
lhamento de projetos políticos de formação docente entre IES no Estado e 
no país instiga a pensar na corresponsabilidade entre integrantes do mesmo 
sistema e compromissos para superar desafios de toda uma rede de ensino. 

Na escola é possível observar a mobilização de professores da Educação 
Básica para atuarem como supervisores, experiência que contribui com a sua 
formação continuada, muito mais que cursos pontuas oferecidos nas redes 
de ensino, alargando horizontes de seu conhecimento e modificando sua prá-
ticas; a possibilidade de trabalho entre escolas, compondo micro-redes; o 
crescente interesse de novas escolas, diante da ocorrência de mudanças sim-
ples mais significativas nas escolas parceiras, como a reativação de laborató-
rios e dinamização da prática pedagógica; o processo de mudança de visão 
de mundo observado entre os estudantes da Educação Básica, respeitados e 
estimulados como sujeitos que produzem cultura. 

Mas é na formação inicial dos licenciandos que o Pibid UFBA vem reve-
lando a importância de dar mais atenção ao sujeito em formação, o qual logo 
assumirá a tarefa de contribuir para a superação dos problemas identificados 
na Educação Básica. O principal impacto do Programa está na criação de con-
dições mais favoráveis para a sua permanência no curso, não só pelo suporte 
econômico dado pela bolsa, mas pelo estímulo a uma formação que faz mais 
sentido porque integrada à escola, principal cenário de sua atuação. As ati-
vidades realizadas pelos bolsistas nas escolas promovem continuamente 
a problematização e investigação sobre o fazer docente, permitindo uma 
aproximação com a prática pedagógica de modo assistido, sendo amparado 
por um trabalho em equipe e tendo como respaldo uma ação teoriamente 
fundamentada. Essa dinâmica pontecializa a sua reflexão e a produção cole-
tiva de conhecimento sobre a prática, bem como estimula a socialização do 
conhecimento produzido, dando origem a um comprometimento do futuro 
professor com a transformação de sua realidade e desenvolvendo, desde já, a 
sua autonomia como sujeito do próprio currículo, da própria formação. 
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Considerações Finais

Para além um mero programa de distribuição de bolsas, o Pibid na 
UFBA vem se afirmando uma iniciativa importante para a redução do fosso 
entre universidade e escola pública, compartilhando saberes e promovendo 
ações de apoio mútuo. Para isso concorre a construção coletiva do Projeto 
Institucional do Programa, que integra as ações das diversas licenciaturas, 
bem como a elaboração de subprojetos, no interior de cada curso. 

Ainda que seja compreendido como uma ação pontual, o trabalho rea-
lizado no Pibid começa a dar subsídios para repensarmos a política de for-
mação de professores para a Educação Básica adotada pela Universidade, 
provocando-a a ir além de ações imediatistas e iniciando a necessidade 
de que haja, explicitamente, definições claras sobre as diretrizes, metas e 
melhorias das condições para sua ação nesse campo. 
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As simulações computacionais no ensino de Física e 
seu uso pelos supervisores do Pibid Física da UFBA1

Adriano Lucciola do Valle2

Maria Cristina Martins Penido3

Na sociedade contemporânea, ter acesso à internet tem sido a senha 
que permite que se viva integrado ao cenário cultural contemporâneo, uma 
vez que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm ocupando 
um lugar de destaque em todos os âmbitos da vida dos indivíduos. A velo-
cidade com que são dados os acontecimentos e a obsessão pelo novo são 
características do mundo moderno. A inserção das tecnologias, com todo seu 
potencial, inseriu na cultura atual um ritmo no qual tudo é transformado, 
flexível e plural, gerando profundas modificações na forma de ver, sentir e 
interagir. 

Nesse contexto de viver em rede emerge o conceito de cibercultura, 
que é a relação de trocas entre a sociedade, cultura e tecnologia. A ciber-
cultura surge e passa a se desenvolver a partir da expansão da conexão e 
intensa cooperação em rede. Nessa perspectiva, é possível afirmar que uma 
de suas características principais é sua flexibilidade aliada à expansibilidade. 
Esse modelo emergiu gerando um universo de comunicação no qual todos 
passam a conversar e não mais apenas receber informações. É o tempo 

1 Este artigo foi construído tendo como referências: conhecimentos adquiridos na forma-
ção continuada realizada em Portugal (oportunidade oferecida pelo Pibid Física − UFBA) 
e o TCC do curso de especialização em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia − Ead. 

2 Especialista em Mídias na Educação; Colégio Estadual Luís Viana, Secretaria da Educação 
(SEC-BA), supervisor do Pibid FÍSICA – UFBA. E-mail: adrianodovalle@yahoo.com.br.

3  Doutora em Ensino de Física, Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA); 
coordenadora do Pibid FISICA – UFBA. E-mail: mcrispenido@gmail.com .
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das produções coletivas, o ciberespaço. É a inteligência coletiva apontada 
por Lévy (1999). A interação no ciberespaço é marcada pela articulação 
emissão-mensagem-recepção. 

Com a expansão da conectividade, houve trocas culturais e informa-
cionais entre indivíduos de várias origens sociais. Essa novidade acabou 
por disseminar pela internet inúmeras ferramentas de socialização. Esse é 
o ambiente do hipertexto e da hipermídia que ocorre devido à liberdade de 
navegação. Nessa perspectiva, todas as questões referentes ao uso da tecno-
logia, à sua criação, ao seu papel no cotidiano das pessoas, aos os espaços 
e interações que elas criam e às relações que emergem nesses espaços são 
questões importantes e urgentes para a humanidade. 

Em relação ao espaço educacional, o papel das TICs é um assunto rele-
vante e que tem motivado acirrados debates. A tendência atual é integrar 
tecnologia à educação. Essa relação tem a ver com a profunda relação dos 
jovens com as tecnologias digitais, e na escola surge a necessidade de um 
educador que encare e vença o desafio de trabalhar com as TICs para trans-
formar sua prática pedagógica a fim de dinamizar suas aulas, utilizando os 
recursos tecnológicos disponíveis e com o intuito de orientar os estudantes 
na construção de seus saberes. 

 Sendo assim, o questionamento de qual o ponto de partida para cons-
truir novas estratégias metodológicas se torna necessário. Uma resposta ini-
cial interessante seria admitir o contexto socio-histórico nos quais os apren-
dizes vivem. 

No ensino da Física, acredita-se que seja preciso um novo olhar sobre a 
sala de aula em que se leve em consideração uma maior interatividade dos 
estudantes com o objeto do conhecimento, privilegiando a construção dos 
conceitos através da criação de suas próprias hipóteses.

O presente artigo versa sobre a possibilidade de investigar o uso das 
chamadas TICs, em especial com relação ao uso dos simuladores em sala 
de aula. A pesquisa parte da premissa de que há algumas variáveis que con-
tribuem para a apropriação dessa ferramenta pelos profissionais do ensino 
de Física nos colégios estaduais conveniados ao Programa Institucional de 
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Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) de Física da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).

Diante do exposto, este estudo discute as questões que envolvem simu-
lações enquanto possíveis estratégias didáticas capazes de promover situa-
ções de aprendizagem. A proposta é investigar as variáveis que demarcam a 
presença das simulações enquanto mediadoras de aprendizagem na prática 
pedagógica dos professores-supervisores do projeto Pibid Física − UFBA. 

Tendo em vista as especificidades no ensino da Física enquanto ciência 
natural, vislumbra-se nos simuladores uma possibilidade viável de ensino e 
aprendizagem, utilizando-os como mediadores para a consolidação de novos 
papéis dos alunos e professores.

Nesse contexto, as questões que dão o norte deste estudo são as 
seguintes: o uso de Simuladores Computacionais faz parte das práticas didá-
ticas dos professores-supervisores do Pibid Física − UFBA? Após o uso dos 
Simuladores Computacionais no seu projeto didático, como eles o avaliam? 
Quais os impactos do uso dos simuladores enquanto ferramenta pedagógica 
no ensino de Física pelos professores-supervisores do Pibid Física − UFBA? 

O objetivo principal deste trabalho é realizar o levantamento e análise 
sobre as variáveis que têm influenciado para o atual quadro de uso das simu-
lações no ensino de Física, mais especificamente pelos professores-supervi-
sores do Pibid na sala de aula das escolas onde estão alocados. Os objetivos 
específicos são o levantamento das informações sobre a prática do uso de 
simuladores nas atividades didáticas dos professores-supervisores do Pibid 
e a análise dos principais fatores que podem influenciar no uso frequente de 
simuladores no ensino e aprendizagem de física. 

Referencial teórico

Com o desenvolvimento de tecnologias, têm-se vislumbrado novos 
meios para a utilização dos recursos pedagógicos como instrumento de apoio 
didático. O uso das TICs no espaço escolar remonta a um novo cenário pau-
tado na interatividade, onde o novo espectador (o estudante) passa a um 
papel de coautor de sua própria aprendizagem.
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Frente a esse contexto, é importante destacar que, em qualquer área 
do conhecimento, a leitura de imagens, áudios e vídeos é necessária e pode 
ser especialmente instigante, pois são fontes de informações que permitem 
o professor ensinar os conteúdos de uma forma diferenciada da apresentada 
apenas com o quadro e o piloto, como tradicionalmente tem acontecido. Nos 
métodos tradicionais de educação, as aulas práticas de Física seguem roteiros 
pré-determinados e as aulas teóricas são predominantemente expositivas. 
O professor é responsável pela aprendizagem e tudo o que é trabalhado em 
sala de aula é orientado por este, seguindo os conteúdos programáticos. 
Corroborando com esse pensamento, destaca-se o trecho abaixo:

O critério mais utilizado no ensino de Física como uma medi-
da do domínio de um conteúdo é o desempenho em proble-
mas padrão quantitativos. Como as notas finais nas disciplinas 
atestam, muitos estudantes que concluem um curso introdu-
tório típico podem resolver satisfatoriamente esses proble-
mas. No entanto, eles frequentemente são dependentes de 
fórmulas memorizadas e não desenvolvem uma compreen-
são funcional da física, isto é, a habilidade de fazer o raciocí-
nio necessário para aplicar os conceitos e os princípios físi-
cos apropriados em situações não encontradas previamente.  
(MCDERMOTT, 1993, p. 295)

Essa situação tem sido apontada como causas de desmotivação e, con-
sequentemente, de abandono do percurso escolar do aluno. Aliado a isso, 
está a dificuldade do professor de abordar a Física de forma motivadora e 
mais prazerosa, dando oportunidade ao aluno de superar suas limitações. 
Outra questão, e a de maior interesse neste trabalho, referem-se aos recursos 
materiais pouco disponíveis para a abordagem experimental da Física e a 
forma de como utilizá-los.

Nesse sentido, as simulações, que são objetos de aprendizagem, têm 
sido compreendidas como uma promissora metodologia de ensino e apon-
tadas por muitos estudiosos como ótima possibilidade de discussão dos 
modelos físicos, pois permitem que o aluno revise o conteúdo visto na sala 
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de aula, gestando a exploração autodirigida dessas simulações interativas, o 
que propicia que ele descubra os conceitos de maneira individual. O aluno 
pode aproveitar o uso de situações não reais de maneira lúdica, permitindo 
ao professor exercer um papel de orientador em um conjunto de caminhos 
que levem à construção de conhecimento. 

Para essa discussão, foi adotado o conceito proposto por Santos e Silva 
(2003, p. 2335) de que: 

Animações interativas são programas de computador que simu-
lam fenômenos físicos modelados matematicamente em que o 
aprendiz poderá através da ação, trocar significados e modificar 
a animação para atender seus objetivos gerais e específicos, 
com a apresentação dos reais conceitos, relacionamento entre 
grandezas, gráficas e referências. 

Por esse ângulo, os simuladores despontam como uma possibilidade 
interessante para a investigação científica, ao passo que conseguem dar ao 
usuário a condição de manipular modelos e, dentro deles, testar suas hipó-
teses, ainda que não comunguem, a princípio, com o dado empírico real. Isso 
traz consigo a proposta de construção do conhecimento antes da experimen-
tação real. Tal condição abre ainda a possibilidade da criatividade, uma vez 
que o usuário é livre para mudar os parâmetros, ainda que os mesmos sejam 
difíceis de acontecer em condições reais. Por outro lado, a possibilidade do 
pensamento divergente, ou da criação de hipóteses fora do modelo vigente, 
não deve ser confundida com a criação de modelos que não atendam à 
observação, mas sim à condição de poder comprovar previamente outras 
explicações para possíveis fenômenos, os quais não sejam capazes de serem 
observados com o aparato de um experimento real. 

Dessa forma, é possível perceber que os simuladores podem trazer outra 
dinâmica para o cenário da sala de aula, uma vez que envolvem a criação de 
modelos físicos dinâmicos e simplificados de um complicado trabalho e per-
mitem a exploração das situações fictícias ou situações de risco, o que dificil-
mente poderia ser realizado em um laboratório ou sala de aula, por questões 
de segurança e custo. Esse recurso não pode e nem deve substituir o trabalho 
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no laboratório, mas sim complementá-lo, o que pode abrir a possibilidade de 
um salto qualitativo na educação e, em particular, no ensino de Física. 

O ensino da Física: desafios e perspectivas

Dentre as ciências naturais ministradas no ensino médio encontra-se a 
Física, a qual se destaca como uma das mais difíceis pelos estudantes, favo-
recendo pouca motivação para o seu estudo e resultados com baixos rendi-
mentos. Discussões de ordem epistemológica, bem como didático-pedagó-
gica, têm sido alvo das várias pesquisas na educação em ciências. (MEDEIROS; 
BEZERRA, 2000; MORTIMER, 1993; ROBILOTTA, 1988) Percebe-se, então, que 
nos últimos anos houve um relativo crescimento de reflexões teóricas na pes-
quisa sobre o ensino de Física, mais especificamente voltadas para fomentar 
um repensar no sentido de inovar substancialmente as atuais práticas peda-
gógicas, inclusive daqueles que estão sendo formados e/ou já atuam no 
ensino dessa disciplina.

A maior parte das práticas atuais fundamenta-se principalmente (quando 
não totalmente) no “formulismo” (desenvolvimento de equações) e na meca-
nização de resolução de problemas, apresentando-se, assim, sem os vínculos 
importantes com a conceituação fenomenológica, o contexto sócio-histórico 
e filosófico, dentre outros aspectos. Como consequência, existe uma dificul-
dade na aprendizagem de forma significativa dos conceitos da Física ao impor 
mecânica e verticalmente esse conhecimento pronto e acabado. Essa verti-
calidade na prática de ensino dificulta questionamentos acerca do desenvol-
vimento da ciência estudada, em muitos casos favorece a formação de uma 
imagem deformada das ciências (GIL-PÉREZ et al., 2001) e até leva o aluno a 
confundi-las com as disciplinas da Matemática, pois se aprende desde cedo 
que as leis da Física são expressas através de fórmulas matemáticas em vez de 
se aprender que as teorias matemáticas são usadas somente para quantificar 
algumas variáveis físicas. 

Constata-se isso na prática cotidiana, pois é muito fácil encontrar 
alunos descrevendo as equações que quantificam algumas grandezas físicas, 
tais como a velocidade média e aceleração, em vez de descrever quais os 
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significados físicos dessas grandezas. Isso mostra que em vez de se trabalhar 
os conceitos físicos em sala de aula, estão sendo trabalhados apenas os ele-
mentos matemáticos; ou seja, ainda se ensina conceitos físicos através de for-
mulações de funções e equações, entre outros. Sendo assim, alguns profes-
sores, em todos os níveis de escolaridade, acreditam que sem conhecimentos 
matemáticos, não é possível aprender conceitos físicos. (PIETROCOLA, 2002) 
Portanto, apesar da linguagem matemática ser muitas vezes considerada res-
ponsável pelo baixo desempenho dos alunos, sabe-se que as grandes difi-
culdades do aprendizado da disciplina de Física são próprias do seu escopo, 
como: a extensão dos conteúdos, seu grau de abstração, a exigência de 
recursos materiais específicos para sua abordagem experimental, além do 
seu formalismo matemático.

Nesse contexto, encontra-se em Silva (2007) a descrição de um estudo 
que mostra o grande desinteresse dos alunos de uma escola pública pela 
disciplina de Física e que a deficiência de aprendizagem nessa disciplina está 
relacionada com a deficiência de aprendizagem dos conceitos vistos nas dis-
ciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa. Também citam como dificul-
dades para aprender os conteúdos das disciplinas de Física a explicação dada 
pelos professores em sala de aula, o que evidencia as necessidades do uso 
de novas práticas pedagógicas para motivar a aprendizagem dos conteúdos 
de Física nas séries do ensino médio. (SALGUEIRO; BARBOSA; PAREJA, 2003) 
Essa visão está de acordo com o uso das TICs, que trazem uma nova perspec-
tiva da interatividade nas atividades de ensino de Física.

Segundo Nelson Pretto (1996), “as novas tecnologias são estruturantes 
de uma nova forma de pensar”, isso se reflete especialmente na possibili-
dade de desenvolvimento de “uma nova escola”, conforme indica o autor. 
Assim, o ensino interativo da Física estrutura uma nova dinâmica na qual as 
práticas pedagógicas podem avançar qualitativamente, utilizando-se desses 
aspectos para promover um ensino colaborativo e participativo.
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Pibid e o papel do supervisor

Na lógica da colaboração para proporcionar a coaprendizagem, se apre-
senta o Pibid UFBA, que atua promovendo a inserção dos estudantes licen-
ciandos no contexto das escolas públicas, desde o início da sua formação 
acadêmica, visando ao aperfeiçoamento e à valorização da formação de pro-
fessores para a educação básica. O professor-supervisor do Pibid é aquele 
bolsista vinculado à educação básica que orienta e viabiliza as atividades 
dos demais bolsistas de iniciação à docência na sua escola. A finalidade do 
programa é fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfei-
çoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 
qualidade da educação básica pública brasileira. Nessa perspectiva, as ações/
estratégias para inserção dos bolsistas nas escolas são frutos dos objetivos 
e pressupostos acerca do que é formar um professor. Sendo assim, nota-se 
que a ação do programa está baseada numa perspectiva de formação para a 
docência na qual os saberes produzidos por meio da experiência e reflexão 
são enfatizados. O Pibid elaborou um projeto próprio comprometido com 
a escola pública, o qual busca o repensar a maneira de formar professores. 
Entre os objetivos, estão: melhorar a formação inicial e continuada de profes-
sores através da integração dos licenciandos e professores mais experientes e 
aprofundar o debate sobre a formação profissional do professor; construção 
da identidade e saberes docentes; papel político do professor como agente 
que colabora com a produção de conhecimento; e constituição de uma 
comunidade de aprendizagem dinâmica e contínua, que valorize a riqueza da 
diversidade e pluralidade de saberes e experiências. Nesse campo de inter-
secção, ocorre formação, ação e experiência docente, onde há condições 
para a efetiva reflexão, pesquisa e crítica, promovendo uma nova proposta 
de formar professores integrando formação e a prática. Assim, ao se deparar 
com os problemas em sala de aula, o professor em formação compreende o 
desafio como oportunidade para novas descobertas. Em um círculo virtuoso 
de autoformação, a intervenção docente teoricamente fundamentada é for-
talecida pela pesquisa como atitude na construção da trajetória de formação. 
Nesse cenário, a iniciação à docência significa a inserção do licenciando no 
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conjunto de práticas próprias da profissão docente realizadas em um espaço 
concreto de ensino-aprendizagem, para as quais deverá contribuir com sua 
reflexão crítica, propositiva e teoricamente fundamentada, ao tempo em que 
vivencia a dimensão científica, técnica, filosófica, política e afetiva de sua for-
mação. (CAPES, 2014) 

Simuladores computacionais: possibilidades teóricas e metodológicas

Vários estudos com simulações aplicadas ao ensino da Física têm sido 
foco de intensa investigação. Fiolhais e Trindade (2003) reafirmam que a 
simulação é um dos recursos mais usados nos processos de aprendizagem. 
Nesses estudos, ela vem sendo percebida como elemento da sociedade da 
cibercultura, uma vez que contribui para a consolidação de novos papéis para 
alunos e professores, com uma atuação menos diretiva destes e mais par-
ticipante de todos. Wolfgram (1994) aponta que cerca de 70% das pessoas 
aprendem melhor com aquilo que veem, e que apenas 30% preferem outro 
meio. Além disso, o aprendizado aumenta quando os educandos podem inte-
ragir com aquilo que estão aprendendo. Sendo assim, infere-se que as novas 
gerações criadas em um ambiente onde a imagem é parte fundamental de 
seus cotidianos sentem-se muito mais confortáveis quando algum tipo de 
estímulo visual é utilizado para a transmissão de qualquer tipo de informação.

No universo do ensino da Física, isso ocorre quando o professor planeja 
suas aulas utilizando esse recurso didático, visto que as simulações modelam 
um processo, ou mecanismo, determinado por um algoritmo específico. Elas 
normalmente incorporam um sistema para modelar processos complexos 
que variam desde uma simples rotina até situações extremas e normalmente 
são mais econômicas ou seguras do que atuar no ambiente. Sua finalidade 
é permitir aos estudantes tomar decisões e resolver problemas enfatizando 
a relação em que é preciso variar e interagir contribuindo para os resultados 
almejados. As simulações possibilitam, também, o retorno à própria pro-
dução, reflexão crítica e reinterpretação de conceitos e práticas. Se conve-
nientemente planejadas, podem ser recursos pedagógicos eficazes para a 
construção do conhecimento nas mais diversas áreas. 
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Exemplos de suas potencialidades estão relacionados ao desenvolvi-
mento do raciocínio lógico, à construção e/ou à fixação de conceitos, tomada 
de decisões, elaboração e reflexão sobre as diferentes estratégias de reso-
lução de problemas, estímulo ao pensamento independente e à criatividade. 
Para tanto, é importante que o professor conheça essa ferramenta. Dentre 
alguns dos benefícios das animações no computador observados por Figueira 
(2005, p. 615), destacam-se:

• Permitem a visualização gráfica de elementos sutis do modelo teórico; 

• Possibilitam a participação ativa dos alunos: sistemas interativos exigem 
respostas e tomadas de decisões, fazendo com que o aluno construa seu 
próprio conhecimento; 

• Contribuem na interpretação de modelos físicos: ao utilizar laboratórios 
virtuais e testar hipóteses obtendo previsões sobre esses sistemas, o alu-
no é capaz de refletir sobre diferentes modelos teóricos. 

Com essas observações, pode-se pensar que, ao representar o modelo 
que descreve um determinado fenômeno físico, através de uma simulação 
computacional, os recursos empregados devem corresponder ou ser equiva-
lente, com suas simplificações inerentes ao ambiente virtual, ao modelo do 
fenômeno que se deseja representar de forma idealizada. Em outras palavras, 
além de recursos interativos e elementos visuais em movimento, a simulação 
deve formar um conjunto visual no qual o conteúdo trabalhado e a forma 
de apresentação correspondam ao objetivo de aprendizagem e também à 
forma como se deseja que o conteúdo seja estruturado na mente do aluno. 
Exemplifica-se a partir da tela abaixo apresentada (Figura 1):
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Figura 1 – Simulador PhET “O Homem em Movimento”

Fonte: PHET (2015)

Nesse Simulador PhET4 (Figura 1), tem-se alguns elementos visuais 
básicos e de fácil entendimento, como árvore, homem e casa, criando um 
elemento visual dinâmico com o intuito de proporcionar a sensação de movi-
mento para o homem, mostrado através da reta que ele se movimenta na 
direção horizontal, da esquerda para a direita. Esses elementos foram intro-
duzidos com o objetivo de transmitir prontamente e de forma clara a ideia de 
movimento, posição, velocidade e aceleração. Esses elementos visuais apli-
cados ao contexto físico ganham maior significativo cognitivo, pois além de 
apresentarem o efeito visual dos três elementos, ainda ocorrem as proprie-
dades de direção e sentido acrescidos da operação matemática, formando 
um elemento mais sofisticado do que uma seta simples, apresentando um 
contexto interpretativo de maior relevância para o aprendizado do aluno na 
aula de Física.

4 O PhET é um laboratório virtual que possui inúmeras simulações. O software foi desen-
volvido por uma equipe da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos da América. 
(ARANTES; MIRANDA; STUDART, 2010)
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Na simulação de eventos ou processos, modelos são usados para prever 
comportamentos e situações, eliminando o fator acaso ou reduzindo sua 
influência através do uso da noção de probabilidades. Eles normalmente 
incorporam um sistema para modelar processos complexos que variam 
desde uma simples rotina a situações diversas, como se observa no exemplo 
que segue (Figura 2): 

Figura 2 – Simulador de Corrida

Fonte: Click jogos (2005)

As simulações podem usar imagens reais ou imagens gráficas para 
demonstrar um procedimento ou conceito que mantém uma estreita relação 
com a realidade, e o observador pode alterar os parâmetros de entrada e 
verificar os resultados das mudanças. O exemplo acima (Figura 2) é de um 
jogo de simulação usando os princípios da posição, velocidade e aceleração. 
Nos jogos de simulação, os participantes estão dentro de um ambiente simu-
lado no qual devem jogar. A intenção é fornecer uma visão do processo ou 
evento do mundo real que está sendo simulado. Essas simulações se des-
tacam pela elevada complexidade e ênfase no realismo. Nesse cenário, os 
utilizadores são forçados a recorrer aos seus saberes para reagir em tempo 
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real aos desafios propostos, às respostas e aos desempenhos em face de 
situações complexas. Eles proporcionam a experiência virtual de situações 
que no contexto real seriam demasiado complexas, raras ou perigosas de 
experimentar.

A partir dessas observações, entende-se que a transposição didática dos 
modelos físicos encontra nos simuladores uma possibilidade cognitiva bem 
interessante. É possível que essa situação se fundamente no fato das leis 
naturais serem expressas por modelos teóricos. Tais princípios, quando repro-
duzidos no espaço virtual, dão ao estudante a possibilidade de intervenção 
nesses modelos; com isso, as ações dos aprendizes ultrapassam a posição de 
meros expectadores, colocando-os no papel de construtores e testadores de 
hipóteses. Nessa linha de pensamento, as simulações oferecem um grande 
potencial, pois facilitam aos estudantes a compreensão dos princípios teó-
ricos das ciências naturais.

Em contrapartida ao otimismo com o uso de simuladores nas salas 
de aulas, é interessante citar alguns argumentos críticos, destacados por 
Medeiros e Medeiros (2002), contra o uso dessas ferramentas em sala:

• Os estudantes ficam encantados com os efeitos computacionais, bem 
como a facilidade de uso e com a novidade da presença do computador 
nas aulas de física, transparecendo uma modernidade tecnológica muito 
próxima do modismo. Não contribuindo efetivamente para a aprendiza-
gem servindo como elemento motivador do uso das tecnologias do que 
propriamente do interesse em aprender ciências; 

• A perda da noção da complexidade de um sistema físico real, pois ao 
utilizar modelos com excesso de simplificações para tornar possíveis as 
simulações, acabam por deformar a complexidade do real, e corre o risco 
da simulação ser entendida como a realidade do mundo cotidiano de 
fenômenos físicos; 

• A falta de discussão das validades dos modelos propostos e de seus con-
textos de aplicação, possibilitando ideias de generalizações sem as de-
vidas reflexões das limitações tornando-se equívocos epistemológicos; 
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• A falta de fundamentação em teorias de aprendizagem tanto na elabo-
ração dos programas de simulação quanto nas atividades desenvolvidas 
no ambiente escolar. 

• A tendência equívoca de substituir um experimento real por um em si-
mulação computacional podendo inclusive levar os estudantes a concei-
tos errados e deformações do ponto de vista epistemológico. (MEDEI-
ROS; MEDEIROS, 2002, p. 77) 

Os programas de simulação são apenas modelos teóricos da realidade 
baseados na observação do mundo real. Dessa forma, entende-se que eles 
não podem substituir totalmente as atividades experimentais e o uso de 
laboratórios (reais) no ensino. Obviamente, uma simulação não é uma cópia 
fiel do mundo real, pois está baseada em modelos e premissas específicas, os 
quais apresentam grau de precisão e limite de validade. Baseado nesse olhar, 
tendo em vista a necessidade de se considerar os dois lados da questão, as 
vantagens e limitações, há de se fazer o uso cauteloso dos simuladores no 
ensino-aprendizagem. 

Considerando ainda outras possíveis variáveis, serão tecidas algumas 
considerações sobre as condições de trabalho do professor, suas estratégias 
de ensino e sua formação. Uma análise mais profunda sobre a utilização das 
simulações no ensino de Física revela desde equívocos conceituais na elabo-
ração de softwares até o uso destes em práticas pedagógicas que não con-
dizem com o potencial dessa tecnologia. Rosa (1995, p. 188) observa que:

Os computadores estão sendo utilizados indiscriminadamente 
sem que haja uma preocupação com a avaliação dos resultados 
obtidos e sem que exista um projeto educacional embasado 
em alguma teoria da aprendizagem que justifique a introdução 
desses equipamentos nas escolas. Poucos são artigos que se 
preocupam em avaliar a utilização de computadores.

Fiolhais e Trindade (2003) também apontam alguns dos motivos pelos 
quais as ferramentas educacionais não estão sendo usadas adequadamente 
nas escolas. Dentre eles, aponta: 
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• A falta de integração entre as disciplinas e as TIC; 

• O custo alto dos softwares e da manutenção dos hardwares; 

• O número de computadores é inferior ao número de alunos; 

• Os programas são pouco atrativos e com deficiência pedagógica; 

• Falta de formação dos docentes no uso das TIC. (FIOLHAIS;TRINDADE, 
2003, p. 5) 

Nota-se que tais fatores indicam a necessidade de uma visão mais crítica 
sobre a utilização dos recursos tecnológicos na corroboração de uma apren-
dizagem mais significativa e apontam também a necessidade de um repensar 
em torno da formação dos professores para que estes atendam as exigências 
em torno da sua atuação. Do ponto de vista da estrutura das escolas, parece 
que não há motivos para ignorar o uso das tecnologias no ambiente escolar, 
a não ser que esse recurso não possa ser usado de forma a gerar resultados 
no processo de ensino-aprendizagem melhores do que os que estão sendo 
apresentados. Para Menezes (2010), não se pode cobrar um bom desem-
penho das escolas se elas estiverem décadas atrás do que já se tornou trivial 
nas práticas.

Como é possível perceber, as proposições acima apontam para a impor-
tância de se identificar aspectos relevantes acerca das variáveis que podem 
influenciar na utilização dos simuladores na sala de aula, reforçando a neces-
sidade de investigar o seu uso, em especial, no ensino da Física. Os esforços 
demonstrados neste trabalho pretendem convergir para dar uma contri-
buição positiva para a discussão dessa temática.

Caminhar metodológico

Tipo de investigação

No intuito de observar as realidades no universo educacional dos 
professores-supervisores do Pibid participantes deste trabalho, buscando 
atentar para suas experiências sobre dos simuladores como instrumentos 
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mediadores para o ensino e aprendizagem da Física, realizou-se uma oficina 
na qual houve o uso de simulações. Esse ponto de partida tem a intenção 
de levar à reflexão em torno das possíveis potencialidades das simulações, 
em destaque para o ensino da Física. Em seguida, foram aplicados questio-
nários construídos para esta pesquisa e, atendendo à prerrogativa do uso 
das tecnologias no cotidiano do indivíduo, optou-se pelo aplicativo Google 
Docs, do Google, que funciona totalmente on-line e permite aos usuários 
criar e editar documentos ao mesmo tempo, colaborando em tempo real 
com outros usuários.

A pesquisa feita neste trabalho foi a qualitativa, tal metodologia é 
considerada adequada para entender a natureza de um fenômeno social. 
Richardson e colaboradores (1989, p. 39) afirma que:

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa po-
dem descrever a complexidade de determinado problema, 
[...] compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 
grupos sociais, contribuir no processo de mudança de deter-
minado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, 
o entendimento das particularidades dos comportamentos dos  
indivíduos.

Nessa perspectiva, acredita-se que os procedimentos metodológicos 
escolhidos conseguiram fornecer dados descritivos que permitiram o levan-
tamento de informações para realizar o estudo pretendido. 

Sujeitos da Pesquisa

É pertinente esclarecer que o corpo de pesquisados neste estudo se 
constituiu de cinco professores, todos participantes do programa Pibid e 
que lecionam na rede pública de ensino. Em sua totalidade, participaram da 
oficina realizada, não havendo nenhuma dificuldade quanto à aceitação de 
fazerem parte da pesquisa, e responderam o questionário apresentado.
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Delineamento do Estudo

Uma vez determinado o problema de pesquisa, foi estabelecida a aná-
lise da fonte escolhida para este estudo. Na primeira parte, aconteceu o 
levantamento dentro da literatura pertinente das bases teóricas para o uso 
das simulações dentro das aulas de Física. Nessa leitura procurou-se identi-
ficar os pressupostos pedagógicos, bem como epistemológicos, para o uso 
de mediadores educacionais no espaço escolar, em especial os simuladores 
computacionais. 

Instrumentos de coleta de dados

Entre as diversas alternativas de coletas de dados, foi adotado o ques-
tionário. Antes, é importante frisar que a escolha da técnica de pesquisa é, 
na verdade, uma escolha não da única, mas sim da principal técnica a ser 
utilizada, pois sempre mais de uma técnica será necessária no transcurso 
do trabalho a ser desenvolvido. Nesse caso, foi adotada ainda a oficina já 
citada antes. A escolha dos instrumentos demarcou as duas etapas da pes-
quisa. Com o questionário, os pontos abordados buscaram esclarecer cinco 
aspectos encadeados a seguir: a formação acadêmica; a trajetória profis-
sional; o uso das TICs; a estrutura tecnológica das escolas; e o uso das simu-
lações. Dessa forma, tem-se os dois instrumentos caracterizados da seguinte 
forma: a oficina e o questionário.

Resultados e discussão

Após a descrição dos métodos escolhidos para a pesquisa, foram deta-
lhados os resultados encontrados. Foram apresentados os dados gerais do 
grupo investigado obtidos com o questionário. Realizou-se a análise dos 
dados coletados e, por fim, foram feitos comentários sobre quais as variáveis 
que interferem na frequência do uso dos simuladores enquanto mediadores 
pedagógicos nas aulas de Física.



52    Olhares sobre a docência

Resultados dos Questionários

A partir da aplicação dos questionários via Google Docs com os cinco 
professores-supervisores participantes, os dados dos resultados foram tabu-
lados e mostrados a seguir: 

Quanto ao perfil geral dos docentes pesquisados (questões de 1 a 6), 
segue a Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Perfil geral do Professor – Supervisor do Pibid – UFBA - FÍSICA

Professor 
Supervisor

Sexo Faixa de 
idade

Grau de 
escolaridade

Graduação Tempo em 
que você 
leciona 
na Escola 
Pública:

Nível  
de 
Ensino

PS1 Masculino De 36 a 
45 anos

Especialização Física De 10 a 
15 anos

Médio

PS2 Masculino De 26 a 
35 anos

Graduação Física De 10 a 
15 anos

Médio

PS3 Masculino De 36 a 
45anos

Graduação Física Menos de 
5anos

Médio

PS4 Feminino De 36 a 
45 anos

Mestrado Física De 10 a 
15 anos

Superior

PS5 Feminino De 46 a 
60 anos

Especialização Física Mais de 
20 anos

Médio

Fonte: elaboração do autor.

Nesse primeiro Quadro, observa-se que o grupo investigado se cons-
titui de docentes que possuem formação adequada em Física, sendo que 
60% possuem pós-graduação. Tendo em vista esses dados, percebe-se que o 
grupo se constitui de um significativo percentual de 100% de licenciados na 
disciplina Física. Identificou-se, ainda, que os professores possuem uma faixa 
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etária abrangente entre 26 a 60 anos. Partindo da ideia de que a introdução 
do computador no ensino no Brasil, data do início dos anos 80, conclui-se 
assim que os pesquisados são contemporâneos à chegada das TICs às salas 
de aula. Pertencem, portanto, a um grupo de docentes que vivenciaram o 
surgimento e estão vivenciando o desenvolvimento e os desafios oriundos 
das TICs no cenário escolar. Logo, são profissionais do contexto da cibercul-
tura e do hipertexto, o que constitui fatores de familiaridade com os atuais 
modelos da produção de saberes de forma coletiva, colaborativa e interativa, 
universo no qual os jovens estão integrados.

Através das questões, foi percebido que os docentes atuam, na maioria, 
com a disciplina de Física no ensino médio, sendo em maior número profes-
sores que possuem tempo de atuação profissional acima dos 10 anos, o equi-
valente a 80% dos inquiridos. Isso quer dizer que no início das suas carreiras, 
a chamada expansão da interconexão mundial de computadores, iniciada 
a partir de 2000, estava em seu aflorar. Dessa forma, o início profissional 
dos investigados se confunde com uma sociedade efervescente, em plena 
transformação, onde a informação é a moeda da vez. Com essa lógica, cita-se 
Kenski (2007, p. 21), “[...] a evolução tecnológica não se restringe aos novos 
usos de equipamentos e/ou produtos, mas aos comportamentos dos indi-
víduos que interferem/repercutem nas sociedades, intermediados, ou não, 
pelos equipamentos”.

Como seres em permanente movimento e a partir dessa ótica, 
compreende-se que as práticas docentes desses profissionais encontram nas 
TICs uma interação obrigatória, tendo em vista as mudanças socioeducativas 
que elas promovem. Dessa maneira, os entrevistados têm credenciais acadê-
micas significantes e iniciaram sua trajetória imersa em uma sociedade tec-
nológica que passou a solicitar um repensar do ensino pautado na “[...] lógica 
da comunicação”, segundo Lemos (2002). Nos dias atuais, tem sido exigido 
dos educadores que abandonem a posição passiva em sala de aula para o 
novo diálogo proposto pelas TICs, deixando de reproduzir o conhecimento e 
assumir a postura de mediadores frente às situações de aprendizagem com 
a qualidade necessária. 



54    Olhares sobre a docência

Partindo dessa premissa, a próxima situação investigada na questão 7 
tem relação com as observações feitas anteriormente, no sentido de res-
saltar a necessidade constante da reconstrução do conhecimento sobre a 
prática pedagógica. A esse respeito, cita-se Paulo Freire (1991, p. 32).

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às qua-
tro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para 
ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 
educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 
prática.

Questão 7 - Você participou ou participa de algum programa/curso de 
formação continuada nos últimos cinco anos?

 Gráfico 01 - Formação Continuada dos Professores

Fonte: elaboração do autor.

Considerando as respostas constantes nesse gráfico (Gráfico 1) da 
questão 7, o grupo investigado não possui um perfil satisfatório de auto-
gestão de conhecimento exigido na atualidade e que deve estar voltado para 
apropriação tecnológica, objetivando atender às características de mudança 
da sociedade atual.

Questão 8: Sua escola dispõe das ferramentas tecnológicas necessárias 
para que você e seus alunos produzam e compartilhem conhecimento?
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Gráfico 02 - Estrutura da Escola

Fonte: elaboração do autor.

Questão 10: A escola motiva os professores a utilizarem, nas suas aulas, 
as novas tecnologias?

Gráfico 03 - Motivação para o uso das TICs

 Fonte: elaboração do autor.

Na questão de número 8 e 10 dos Gráficos 2 e 3, procurou-se identificar 
aspectos relevantes para potencializar a utilização das TICs em sala de aula, 
em especial com relação à estrutura da unidade de ensino na qual esses pro-
fissionais atuam. Buscou-se conhecer a realidade dessas escolas por entender 
que esse item se trata de uma informação importante para o estudo.

É preciso ressaltar que se partiu do pressuposto de que, para o pro-
fessor se apropriar e produzir tecnologias e mídias educacionais, é preciso 
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estar motivado, ter vontade, conhecimento e recursos. Nesse raciocínio, o 
gráfico montado com os resultados da questão mostrou um espaço escolar 
em descompasso com a demanda de uma sala de aula onde os recursos tec-
nológicos possam efetivamente mediar o ensino. Prova disso foram os per-
centuais insatisfatórios para que o profissional possa realizar experiências 
educacionais de uso articulado de tecnologias. Tal situação evidenciou uma 
clara carência na gestão de recursos e espaços escolares com vistas a utilizar 
os benefícios das tecnologias para a construção do saber. É incentivado ao 
professor atual que ele tenha um perfil inovador, promovendo a aprendi-
zagem através de mediações com a finalidade de um contexto motivador em 
sala de aula, mas esse contexto é inviável sem que as escolas incentivem seus 
profissionais para o crescimento profissional e pessoal, orientando o docente 
para um melhor desempenho em sua prática pedagógica. 

Seguindo a ideia da escola colaborativa, foi investigado se essas pro-
postas chegam à sala de aula dos pesquisados, como chegam e quais os 
rumos que tomam dentro das salas de aula. 

Partindo desse foco, foi feita uma análise sobre o uso dos simuladores 
no tocante aos seus benefícios. Os dados apontados na Quadro 2 defendem 
que tal uso surge como uma certeza de que a abordagem experimental da 
Física, de forma interativa, pode ser um caminho para conduzir a uma apren-
dizagem motivadora e consistente dessa matéria. Acredita-se que a utilização 
de recursos de visualização na sala de aula constitui hoje uma promissora fer-
ramenta para o processo de ensino e aprendizagem; ratificando essa posição, 
os indicadores abaixo dão conta de que, do ponto de vista da aprendizagem, 
ferramentas didáticas dessa natureza podem propor uma abordagem dos 
conteúdos do ensino da Física de forma diferenciada. Sabe-se que o uso 
da tecnologia em si não garante a aprendizagem, ou seja, o fato de utilizar 
materiais potencialmente significativos não implica, obrigatoriamente, na 
ocorrência de aprendizagem significativa. Mas realizando um movimento 
contrário, abre-se espaço para a aprendizagem não literal e não arbitrária do 
conteúdo, uma vez que o aluno pode ser estimulado a assumir uma postura 
ativa através do levantamento de hipóteses e questionamentos.
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Usando essa lógica para a análise das questões mostradas no gráfico, 
há o destaque para as respostas dos docentes identificados com PS1 e PS4, 
que revelam que após a experimentação pedagógica das simulações houve 
mudança no perfil do aluno. Dessa maneira, foi possível constatar que esse 
instrumento cumpriu na sala de aula sua potencialidade de permitir ao estu-
dante um papel mais ativo no processo de aprendizagem e, por que não 
dizer, de ensino. 

Quadro 2 - Utilização das TICs na escola e a mudança de perfil dos alunos

Professor
Supervisor

Utiliza ou já 
utilizou as 
TIC em sala de 
aula:

Já utilizou 
ou utiliza os 
Simuladores 
Educacionais na 
sala de aula:

Qual(is) 
Simuladores 
Educacionais 
você já usou 
em sala de 
aula:

Após o uso dos 
simuladores, 
você percebeu 
mudança no perfil 
do aluno ao usar 
os simuladores 
educacionais?

PS1 Raramente Raramente PhET
O aluno ficou 
mais motivado em 
participar da aula.

PS2 Raramente Nunca − −

PS3 Raramente Nunca − −

PS4 Com 
frequência Com frequência PhET

O aluno ficou 
mais motivado em 
participar da aula.

PS5 Às vezes Nunca − −

Fonte: elaboração do autor.



58    Olhares sobre a docência

Destacando, ainda, as concepções dos professores sobre o uso pedagó-
gico das simulações no contexto escolar, as perguntas finais do questionário 
(14, 15 e 16) foram direcionadas aos docentes que disseram inserir e utilizar 
essa ferramenta na sua didática. Assim, para a questão (14), que indagou 
se os simuladores podiam ser considerados ferramentas educacionais faci-
litadoras de aprendizagem, observou-se que 20% concordaram totalmente 
e 80% parcialmente. Esse resultado leva à conclusão de que as simulações 
são experimentações pedagógicas saudáveis, sendo caminhos alternativos 
capazes de romper com a rotina, a repetição e a previsibilidade do ensino 
de Física. Na questão (15) foi indagado se o uso das simulações era indis-
pensável não só na disciplina de Física, mas também na Matemática, consi-
derando que elas poderiam ajudar o aluno a observar o mundo a sua volta 
com um olhar científico e contextualizado. Nesta questão, 20% responderam 
totalmente e 60% parcialmente. Como pode ser percebido, essa abordagem 
prioriza a interação e a participação com vistas a garantir o desenvolvimento 
humano de forma mais abrangente não apenas na escola, mas em toda a 
vida. A questão seguinte (16) teve ainda como foco a observação em torno 
das concepções dos investigados acerca do uso das simulações. Por essa 
razão, foi perguntado se os simuladores favoreciam o aprendizado dos con-
ceitos e habilidades explicados na aula. Todos os docentes responderam que 
concordavam plenamente. 

Dessa forma, é possível perceber que as respostas dadas, especialmente 
para as duas últimas questões, revelam que os simuladores podem ser um 
dispositivo de acesso à aprendizagem e podem apontar, também, para um 
possível reconhecimento das limitações do ensino tradicional da Física, sina-
lizando, portanto, para a necessidade de mudança de paradigma.

Dessa maneira, ao finalizar a análise do questionário, foi possível per-
ceber que as posições assumidas durante este estudo levam à constatação 
de que as experiências com os simuladores na sala de aula dos investigados 
ainda não estão consolidadas. Dentre as variáveis que devem ser conside-
radas, é possível que suas avaliações sobre os simuladores possam, também, 
ser fruto do receio do virtual, por não entenderem que as tecnologias não 
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substituem o professor, apenas modificam algumas das suas funções. Esse 
não entendimento tem sido um fator que dificulta o estabelecimento de 
ações que facilitem a aprendizagem por estarem mais próximas do aluno 
de hoje. Ainda é possível considerar que suas avaliações podem ser vistas 
também como uma indisposição para as inovações. Contudo, há educadores, 
conforme foi apontado aqui, que têm percebido que as TICs, em especial 
as simulações, podem ser experimentações pedagógicas promissoras. Essas 
hipóteses ganham relevância quando se ressalta que os professores em 
questão participam do Pibid, que é um programa de formação de novos pro-
fessores que visa estabelecer uma relação entre o sujeito formado, o sujeito 
em formação e o sujeito formador, evidenciando características inerentes ao 
docente, como: a adoção de práticas didáticas investigativas, a utilização de 
novas metodologias, estratégias e materiais de apoio, bem como contribuir 
para o desenvolvimento de ferramentas didáticas. Ou seja, esses profissio-
nais atuam no contexto de formação de professores bem como no contexto 
da prática pedagógica e, portanto, é necessária a experimentação das novas 
possibilidades para que sejam construídos caminhos que permitam com-
partilhar experiência no sentido de buscar soluções para os mais diversos 
entraves que englobam a práxis pedagógica no ensino de Física. Sendo assim, 
ao encerrar essa análise, é interessante registrar que este estudo se confi-
gura como o reflexo de uma determinada realidade de um grupo específico 
investigado, cujo resultado se propõe a contribuir para a discussão que essa 
temática solicita. 

Considerações finais 

Ao findar esta pesquisa, foi possível chegar a algumas conclusões sobre 
possíveis variáveis que podem interferir no uso dos simuladores nas aulas de 
Física dos professores-supervisores do Pibid UFBa. Partiu-se da relação dialó-
gica estabelecida com os referenciais teóricos, a vivência da oficina realizada 
com os professores e a leitura da pesquisa realizada através do questionário 
aplicado, bem como das reflexões levantadas a respeito da utilização do uso 
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das TICs no contexto escolar, e em especial das simulações para o ensino de 
Física.

Em uma análise sobre o uso das TICs, foi evidenciado um cenário que 
vem se ampliando nos últimos anos, e hoje a sua integração ao currículo 
tem sido solicitada como uma ação urgente, da qual a escola não pode mais 
se omitir ou adiar. Por outro lado, observa-se que ainda é grande o número 
de escolas que têm carência de serem dotadas de uma estrutura que possa 
garantir a presença dos recursos tecnológicos nas suas salas de aula. Todavia, 
há um fator essencial que não pode ser menosprezado nesse processo: a 
relação dos jovens com as TICs é irreversível. Tendo em vista essa realidade, 
o professor precisa compreender as novas relações de ensino, necessárias a 
uma aprendizagem significativa e colaborativa. 

Trazendo essa discussão para o ensino da Física, encontra-se um caminho 
aberto para a investigação aqui proposta sobre o uso dos simuladores, os 
quais têm sido apontados como mediadores capazes de promover a cons-
trução do que está sendo denominado hoje de ensino interativo de Física. 
No entanto, também é necessário compreender que, ao se optar pelo uso 
desses materiais didáticos, é necessário ter em mente, de forma clara, quais 
os objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar e como se pensa que 
se dá a aprendizagem. Em geral, deseja-se que os estudantes compreendam 
os princípios básicos das teorias científicas, que raciocinem logicamente a 
respeito desses princípios e que sejam capazes de aplicá-los em situações 
diferentes e novas que surgem em suas vidas. 

 Entretanto, no decorrer dessa investigação, foram encontrados pela 
frente fatores que podem ser identificados como variáveis capazes de inter-
ferir no uso dos simuladores nas aulas dos pesquisados. No espaço escolar, o 
destaque é em relação às condições de trabalho para o professor, pois nessa 
perspectiva foi visualizada a carência estrutural dessas escolas. 

É preciso levar em consideração que tal situação pode levar o professor 
de Física a permanecer em uma metodologia fundamentada em aprendi-
zagem mecânica e em processos de reprodução e repetição de procedimentos 
memorizados. Sendo assim, revelou-se que é necessário um posicionamento 
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institucional que venha somar a favor de mudanças no processo de ensino 
de física. Nesse momento, abre-se espaço para a discussão em torno da 
necessidade de uma formação continuada do professor para que modifique 
sua postura de professor orador pelo professor capaz de arquitetar práticas 
“sabotadoras de fórmulas” e, dessa maneira, possibilitem a livre exploração 
dos aprendizes. 

 Com base na literatura apresentada, os esforços aqui depositados con-
vergiram para dar uma contribuição positiva para a discussão, tendo como 
referencial a utilização dos simuladores nas aulas de Física dos professores-
supervisores do Pibid. Visto assim, embora as práticas aqui observadas ainda 
sinalizem resquícios de um ensino tradicional, foram também apresentadas 
posições que provocam mudanças nas formas de os educadores agirem e 
interagirem com os estudantes, bem como mudanças na forma de comuni-
cação, trabalho e aprendizagem. Avanços que podem resultar em mudanças 
paradigmáticas a respeito de como ensinar e aprender Física, uma vez que a 
intenção desse estudo foi abrir a discussão sobre o uso das simulações com-
putacionais, especialmente no ensino dessa disciplina.

Portanto, apesar de tantos percalços, é importante destacar que os pro-
fissionais envolvidos nesta pesquisa são pessoas que gozam da contempo-
raneidade, do surgimento da sociedade da informação e que, no mínimo, 
são frutos da transição da lógica da distribuição para a lógica da comuni-
cação. Nesse sentido, há que se esperar que deem contínuos passos para a 
implantação de um ensino de Física, livre, criativo, interativo e colaborativo, 
tal como dever ser a produção científica.
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A contribuição do Pibid para a Filosofia  
no Ensino Médio

Alan Brandão de Morais1

A comunidade acadêmica de Filosofia no Brasil atualmente tem se 
debruçado com mais cuidado sobre as problemáticas relacionadas com a 
Filosofia no ensino básico após a promulgação da Lei n. 11.684/2008, que 
recolocou Filosofia e Sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo 
do ensino médio (BRASIL, 2008). Antes disso, o ensino e a reflexão sobre a 
Filosofia estavam restritas apenas às universidades, sob uma lógica de for-
mação profissional para pesquisa que ainda hoje direciona esforços para a 
excelência na produção acadêmica enquanto hiperespecialização em áreas 
ou autores do cânone da Filosofia, como fica claro na entrevista dada por 
João Salles à Carvalho e Santos (2009) para a coleção “Explorando o Ensino”.

Na universidade, há um ambiente que não pensava a educação 
do Ensino Médio, um ambiente que se fortaleceu pensando a 
pesquisa, inclusive a própria ausência do ensino de filosofia 
no EM fez com que os nossos expedientes, nossa maneira de 
formação, se voltasse para pensar aquele produtor de textos, 
produtor de papers, pesquisador do programa de pós-gradua-
ção, e não alguém refletindo sobre a especificidade do ensino. 
(CARVALHO; SANTOS, 2009, p. 29)

O próprio Salles, que fez parte da equipe que produziu o marco curri-
cular da disciplina de Filosofia no ensino médio, participando da elaboração 

1 Licenciado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Membro bolsista do 
Pibid Filosofia da UFBA, atuando no Colégio Estadual Duque de Caxias. E-mail: alan.filos@
gmail.com.
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dos Parâmetros Curriculares Nacionais da Filosofia, aponta na mesma entre-
vista um possível caminho para garantir um salutar trabalho de reinserção da 
Filosofia na realidade cotidiana do ensino quando afirma que 

[...] a implantação da disciplina no Ensino Médio modifica, am-
plia e, queiram ou não, enriquece a pauta dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação em Filosofia. Não cria apenas um mercado 
novo, a demandar outros itens. Mais que isso, obriga-nos a uma 
nova atenção, a novos desafios, como o é, por exemplo, o de 
conciliar profundidade e clareza, na forma e no conteúdo. (CAR-
VALHO; SANTOS, 2010, p. 30)

Aliar a profundidade alcançada pelo desenvolvimento da produção aca-
dêmica em Filosofia no Brasil nos últimos 30 anos com as demandas didá-
ticas de clareza na forma e conteúdo para o ensino médio implica em realizar 
certos questionamentos sobre o ensino de Filosofia: o que ensinar? Quais as 
competências básicas do saber/fazer filosófico? Qual o real papel da história 
da Filosofia na compreensão do que seja a Filosofia? 

Tais questionamentos trazem à tona a necessidade de tratar a Filosofia 
de forma mais abrangente, entendendo-a como uma atividade com rele-
vância cotidiana. De fato, quando a Filosofia transita novamente para fora 
dos muros da universidade, alcançando os centros básicos de ensino, surge 
imediatamente uma demanda para que ela se torne uma arte exotérica sem, 
com isso, perder a criteriosidade, característica das análises filosóficas2, 
transformando-se em uma atividade influente na vida cotidiana.

Cabe, nesse ponto, um esclarecimento ao público em geral sobre 
debates internos da Filosofia. A pesquisa acadêmica em Filosofia no Brasil 
está hegemonicamente voltada para a interpretação dos textos e autores 
clássicos da Filosofia, bem como os problemas que essas teorias colocam 
para seus respectivos sucessores, sendo esse o principal objeto de ensino nas 

2 Nos referimos aqui ao arcabouço de habilidades fundamentais para a análise filosófica: 
bom domínio da língua e das regras da lógica, competência para leitura de textos filo-
sóficos e no desenvolvimento de argumentações válidas e verdadeiras, alicerçados pelo 
pensamento dos principais filósofos. 
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escolas superiores. Ao transitarmos para o ensino médio, contudo, essa pers-
pectiva é encarada com reservas. Duas grandes correntes de pesquisadores 
em Filosofia divergem sobre esse tema. Filósofos dedicados à pesquisa aca-
dêmica dos mais variados temas defendem que no ensino médio, assim como 
no ensino superior, a Filosofia se dedique à transmissão dos conteúdos da 
história da Filosofia. Outros pesquisadores, dedicados ao ensino de Filosofia, 
admitem a importância da história da Filosofia, mas compreendem que seu 
ensino não se encerra com a história, sendo necessário complementá-lo com 
o exercício do pensamento de nível filosófico em sala de aula.3 

Tendo esclarecido sobre o debate que envolve o ensino de Filosofia e 
o desejo dos novos professores em torná-la atividade cotidiana, iniciaremos 
nossa contribuição para o debate sobre a Filosofia no ensino médio.

De início, consideramos importante destacar que qualquer reflexão 
sobre o ensino deve estar calcada em um diagnóstico da realidade concreta 
do ensino público brasileiro, local onde a Filosofia pousará após 30 anos de 
voo. Como é de conhecimento geral, a educação básica no Brasil encontra-se 
em estado de profundo sucateamento, resultado de insuficientes recursos 
públicos direcionados para a educação,4 aliados a políticas públicas que 
tangenciam a raiz dos problemas da gestão escolar. Tudo isso compõe uma 
realidade de aguda desvalorização da educação e da instituição escolar pela 
população, uma vez que os professores mal remunerados não conseguem 
realizar seu trabalho a contento dentro de uma instituição escolar hesi-
tante por falta de recursos, falta de autonomia administrativa, sem material 
humano e estrutura que garanta condições fundamentais para a prática do 
ensino. 

3 Para mais informações Cf. Gallo e Kohan (2000), Salles; Birchal; Paschoal (2008), entre 
outros.

4 Destacando em nível de amostra da informação acima os balancetes de 2012 do gover-
no federal brasileiro, a União conseguiu arrecadar aproximadamente R$ 1,9 trilhões, dos 
quais apenas R$ 73 bilhões foram repassados para o setor de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino (MDE), órgão responsável por realizar as dotações orçamentárias para 
os três níveis educacionais: municipal, federal e estadual (disponível em: <http://portal.
inep.gov.br/estatisticas-gastoseducacao>, acesso em: 14 jun. 2014.) 
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O resultado desse quadro da educação básica reflete diretamente nos 
estudantes, que não conseguem desenvolver as habilidades básicas de lei-
tura e escrita para continuar seus estudos, elementos fundamentais para 
aprender a filosofar.5 

Tendo em vista tais condições objetivas da educação básica, reforçamos 
o questionamento, eixo dessa pequena contribuição: como conciliar a eru-
dição do pensamento filosófico, o exercício cotidiano de trabalhar os temas 
clássicos da história da Filosofia6 e exercitar a autonomia racional dos estu-
dantes em turmas que ao longo da sua formação não desenvolveram as com-
petências básicas (leitura, escrita e raciocínio lógico e argumentativo) para o 
desenvolvimento intelectual e crítico? 

A resposta para essa questão deve ser encontrada na prática cotidiana 
da escola, pois apenas com o reflexivo retorno da Filosofia ao ensino médio 
poderemos nos sensibilizar com as demandas específicas dessa disciplina e 
seu diálogo com o restante do currículo básico. Nesse ponto, o Programa 
Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) pode cumprir um papel impor-
tante de síntese de experiências e inovação no esclarecimento de tais 
demandas. O Pibid Filosofia é um programa criado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para estimular a for-
mação de docentes em instituições de excelência acadêmica e impulsionar 
o desenvolvimento de novas estratégias didáticas para o ensino de Filosofia 
com base na interação entre teoria acadêmica e prática escolar, tendo em 
vista que um dos seus objetivos principais é:

5 É sintomático do caos da educação básica o resultado do Brasil no índice de qualidade 
da empresa Pearson (Empresa especializada em soluções educacionais - https://www.
pearson.com.br), no qual se encontra em penúltimo lugar. Baseado nos dados do Progra-
ma Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA, em inglês), do Progresso no Estudo 
Internacional de Alfabetização (PIRLS, em inglês) e no documento Tendências em Estudo 
Internacional de Matemática e Ciência (TIMMS, em inglês), os estudantes brasileiros não 
conseguiram alcançar índices satisfatórios para um país que figurou entre a sexta ou séti-
ma economia do mundo durante quase 10 anos.

6 Filosofia moral e ética, filosofia política, epistemologia e teoria da ciência, estética e on-
tologia ou metafísica. Os problemas clássicos da Filosofia e a soluções elaboradas pelos 
pensadores clássicos também fazem parte do rol de temas da Filosofia.
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[...] inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 
criação e participação em experiências metodológicas, tecno-
lógicas e práticas docentes de caráter inovador e interdiscipli-
nar que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem. (CAPES, 2015)

Essa perspectiva de inserção dos licenciandos na realidade escolar car-
rega uma característica peculiar na formação atual do professor de Filosofia. 
A partir dessa nova realidade marcada pelo retorno da Filosofia ao currículo 
básico, podemos afirmar que uma das funções potenciais de um bolsista do 
Pibid Filosofia é desenvolver teorias e práticas de vanguarda com o objetivo 
de superar certos gargalos de ensino-aprendizagem da nossa disciplina no 
ensino básico. 

Um dos maiores desafios para o ensino de Filosofia, dentro das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, é superar as dificuldades da formação dos estudantes 
da escola pública, levando em consideração a leitura de textos filosóficos e 
mesmo de comentários filosóficos. Outro desafio é fascinar os estudantes 
pela prática do pensamento filosófico, demonstrar que a Filosofia possui 
alguma relevância na compreensão da sua própria realidade. O Pibid Filosofia 
tem possibilidades de intervir sobre esses dois desafios, aprimorando o 
debate sobre a Filosofia no ensino médio, percebendo na prática escolar qual 
o objeto fundamental da Filosofia e quais as possíveis estratégias didáticas a 
serem exploradas pelos professores.

Gramsci e a filosofia 

Para conseguir resolver esses gargalos relacionados ao ensino de 
Filosofia, faz-se necessário esclarecermos como esta se relaciona com o 
cotidiano e a partir de qual viés a nossa prezada arte da incessante inves-
tigação pode fascinar os estudantes do ensino médio. Para esclarecer essas 
questões, trataremos, a partir daqui,as contribuições de Antonio Gramsci e 
sua concepção de Filosofia, aproveitando algumas premissas apontadas por 
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esse pensador para estabelecer conceitos-chave para a construção de uma 
agenda didática da Filosofia no ensino básico. 

Gramsci (1999, p. 93) afirma no clássico Cadernos do Cárcere que 
“todos os homens são filósofos”, destruindo a ideia de que exista qualquer 
diferença hierárquica entre o saber filosófico e o que ele chama de senso 
comum, ou “saber espontâneo”, consolidando um interessante ponto de 
partida para iniciarmos essa investigação, pois nos fornece condições para 
horizontalizar os saberes, ato fundamental para tornar a teoria filosófica algo 
que tenha alguma relevância para estudantes não especialistas em Filosofia7 
(GRAMSCI, 1999). 

A diferença existente entre o saber filosófico e o senso comum, segundo 
Gramsci, limita-se apenas à questão da sistematização elaborada do pensa-
mento filosófico, que é, de fato, a expressão mais refinada e aprofundada 
do próprio senso comum, dimensão do pensamento cotidiano que transita 
irrefletidamente por conceituações filosóficas sob a forma de ideologia implí-
cita nas práticas comuns (COUTINHO, 2011). Para fins de esclarecimento do 
trabalho, usaremos os conceitos de Gramsci, apresentados a seguir, para 
Filosofia e senso comum:

Na Filosofia destacam-se notadamente as características de 
elaboração individual do pensamento; no senso comum, ao 
contrário, destacam-se as características difusas e dispersas de 
um pensamento genérico de uma certa época em um certo am-
biente popular. (COUTINHO, 2011 apud GRAMSCI, 2011, p. 135)

Para Gramsci, a vida comum está permeada de Filosofia − uma ordem 
intelectual voltada para o “bom senso” −, uma vez que utilizamos conceitos 
presentes nas palavras, linguagem e sistemas de crenças de caráter religioso 
ou secular como formas de responder a demandas colocadas pelo mundo na 

7 “É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de que a filosofia é algo muito difícil 
pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas 
especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, portanto, demonstrar 
preliminarmente que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as característi-
cas dessa filosofia espontânea, peculiar a todo mundo.” (GRAMSCI, 1999, p. 93)
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vida (COUTINHO, 2011). Em resumo, toda a vida cotidiana é permeada por 
uma conceituação filosófica, que, por sua vez, é expressão da cultura e da 
história que compartilhamos no cotidiano social. Sendo assim demonstrado 
preliminarmente que todos os homens são filósofos – “mesmo que a sua 
maneira inconsciente” (COUTINHO, 2011, p.128) –, cabe agora estabelecer se 

[...] é preferível “pensar” sem disto ter consciência crítica, de 
uma maneira desagregada e ocasional, isto é, “participar” de 
uma concepção do mundo “imposta” mecanicamente pelo am-
biente exterior [...], ou é preferível elaborar a própria concep-
ção do mundo de uma maneira consciente e crítica, portanto, 
em ligação com este trabalho do próprio cérebro? (COUTINHO, 
2011 apud GRAMSCI, 2011, p. 128)

Com esse questionamento, Gramsci apresenta dois polos, diferenciados 
em grau, da atividade inerentemente humana de pensar, a saber: podemos 
não refletir sobre os conteúdos da minha atividade cotidiana reproduzindo 
espontaneamente os aspectos hodiernos da minha cultura como também 
podemos transcender o pragmático e conhecer os fundamentos da nossa 
cultura a partir da investigação racional sobre as concepções de mundo que 
permeiam a nossa ação cotidiana.

Pela própria concepção de mundo, pertencemos sempre a um 
determinado grupo, precisamente o de todos os elementos so-
ciais que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir. 
Quando a concepção de mundo não é crítica e coerente, mas 
ocasional e desregrada, pertencemos simultaneamente a uma 
multiplicidade de homens-massa, nossa própria personalidade 
é compósita, de uma maneira bizarra. Criticar a própria concep-
ção de mundo significa torná-la unitária e coerente e elevá-la 
até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído. 
(COUTINHO, 2011 apud GRAMSCI, 2011, p. 129)

Tomando a liberdade de extrapolar a pena de Gramsci, essa reflexão 
nos possibilita pensar em um campo alternativo da didática de Filosofia fun-
damentada no exercício da investigação racional voltada para esclarecer as 
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usuais concepções de mundo a partir da Filosofia, em vez de estar centrada 
unicamente na transmissão dos conteúdos clássicos da história da Filosofia. 

Junto com Gramsci, compreendemos que conhecer os conteúdos clás-
sicos da Filosofia é fundamental para desenvolver uma postura filosófica, 
refletida, sobre certos temas do cotidiano, contudo, inócua quando conside-
rada em si mesma no ambiente da sala de aula. 

Nesse conteúdo, a junção entre conteúdos clássicos da Filosofia e auto-
nomia do pensamento identifica-se com a superação da inconsciência sobre o 
que se pensa e sobre como se age, promovendo a construção de habilidades 
básicas para alcançar a clareza racional sobre os elementos da própria ação 
no mundo que afirma esse sujeito perante si mesmo e perante o mundo. 
Em resumo, a Filosofia, enquanto prática de investigação e deliberação, abre 
caminho para esclarecer o que se pensa e serve também para estabelecer 
melhores critérios para ação. Mas como essa reflexão, isolada do fenômeno 
educacional, pode propor soluções ao questionamento de elaborar parâme-
tros didáticos para Filosofia condizentes com a realidade educacional? 

Gramsci afirma que a Filosofia só ganha organicidade e alcança um 
grau maior de solidez quando é a manifestação racional e clara da complexi-
dade das práticas sociais realizadas pelas pessoas na vida cotidiana, ou seja, 
quando a filosofia torna-se intérprete e crítica do cotidiano8. Sendo assim, o 
intelectual, o sujeito responsável pela elaboração filosófica (aqui podemos 
substituir pela figura do professor), não deve se afastar do senso comum, 
mas adquirir dessa dimensão a matéria-prima dos problemas filosóficos, 
promovendo o exercício da investigação filosófica enquanto pensamento do 
cotidiano.

Tratava-se, pois, da mesma questão já assinalada: um movi-
mento filosófico só merece este nome na medida em que bus-

8 “[...] a organicidade de pensamento e a solidez cultural só poderiam ocorrer se entre os 
intelectuais e os simples se verificasse a mesma unidade que deve existir entre teoria e 
prática, isto é, se os intelectuais tivessem sido organicamente os intelectuais daquelas 
massas, ou seja, se tivessem elaborado e tornado coerentes os princípios e os problemas 
que aquelas massas colocavam com a sua atividade prática.” (COUTINHO, 2011, p.134)
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ca desenvolver uma cultura especializada para restritos grupos 
de intelectuais ou, ao contrário, merece-o na medida em que, 
no trabalho de elaboração de um pensamento superior ao sen-
so comum e cientificamente coerente, jamais se esquece de 
permanecer em contato com os ‘simples’ e, melhor dizendo, 
encontra nesse contato a fonte dos problemas que devem ser 
resolvidos? Só através deste contato é que uma Filosofia se tor-
na histórica, depura-se dos elementos intelectualistas de natu-
reza individual e se transforma em vida. (COUTINHO, 2011 apud 
GRAMSCI, 2011, p. 134-135)

Gramsci define essa forma de tratar a Filosofia como filosofia da práxis, 
ou seja, uma filosofia da atividade concreta, existente, que desenvolva uma 
inteligibilidade sobre a multiplicidade de fatores presentes no cotidiano 
(COUTINHO, 2011).9

Intervenção Pibidiana: filosofia e cotidiano

Com clareza sobre a relação entre Filosofia e cotidiano, baseada na con-
cepção gramsciana de filosofia da práxis, podemos partir para a resolução 
sobre como o Pibid pode auxiliar na difícil tarefa de conciliação entre erudição 
filosófica e o exercício da autonomia do pensamento. É necessário identificar, 
primeiramente, que essa é uma aporia que só se resolve na prática, ou seja, 
não há como conciliar erudição filosófica com autonomia do pensamento se 
não forem criados meios concretos de diálogo entre realidades e saberes tão 
distintos como os do bolsista universitário, ou do professor recém-formado, 
e o estudante da escola pública. 

A Filosofia é uma prática de investigação do pensamento, uma ordem 
intelectual presente que tem a potencialidade de esclarecer os fundamentos 

9 “Uma filosofia da Práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em atitude polêmica e crí-
tica, como superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto exis-
tente (ou mundo cultural existente). E, portanto, antes de tudo, como crítica do ‘senso 
comum’ (e isto após basear-se no senso comum para demonstrar que todos são filósofos 
e que não se trata de introduzir ex novo uma ciência na vida individual de todos, mas de 
inovar e tornar crítica uma atividade já existente)”. (COUTINHO, 2011, p.135)
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das ações cotidianas e a estrutura da nossa cultura, como vimos na análise da 
filosofia da práxis. As teorias clássicas da Filosofia, por exemplo, são sistema-
tizações e sínteses de problemas presentes na cultura daquelas comunidades 
onde viviam os grandes filósofos10, sínteses que ainda possuem grande rele-
vância contemporânea e podem ser utilizadas na sala de aula como estímulo 
da autonomia do pensamento, na medida em que tais conteúdos estiverem 
relacionados com o inicial espanto (thaumazein) e posterior esclarecimento 
de questões presentes na vida desses sujeitos aprendentes. 

Se, ao invés de reduzir a polos alternativos ‘eu’ e ‘história’, o 
ensino da filosofia fosse aberto à intersubjetividade, à relação 
entre duas polaridades, fazendo com que a história ganhe um 
sentido pessoal, o horizonte cultural da disciplina seria melhor 
especificado, ensinando assim os jovens a fazerem perguntas, 
inclusive a si mesmos; desta maneira, andaríamos diretamente 
à essência do ensino da filosofia como introdução ao filosofar, 
ou seja, ao confilosofar. (GIROTTI, 2012, p. 2 ) 

Com isso, não se pretende cair no senso comum da Filosofia para 
ensinar apenas temas do cotidiano, mas sim compreender que a Filosofia 
não é um conjunto de conteúdos históricos descolados da realidade. É, sim, 
uma prática de investigação aprofundada da realidade, explorando o rol de 
conceitos e definições desenvolvidos historicamente, auxilia o sujeito no 
esclarecimento das concepções usuais de mundo que compartilhamos. 

Esse propósito não é obtido esquecendo-se das respostas dos 
filósofos. Pelo contrário, é da análise deles que nasce uma nova 
mentalidade, aberta à reflexão sobre o sentido de pertenci-

10 “Sobre o ensinar como o mundo deve ser, para falar ainda mais uma palavra, de toda 
maneira a filosofia chega sempre tarde demais. Enquanto pensamento do mundo, ela so-
mente aparece no tempo depois que a efetividade completou seu processo de formação 
e se concluiu. [...]. Quando a Filosofia pinta seu cinza sobre cinza, então uma figura da 
vida se tornou velha e, com cinza sobre cinza, ela não deixa rejuvenescer, porém apenas 
conhecer; a coruja de minerva somente começa seu voo com a irrupção do crepúsculo”. 
(HEGEL, 2009, p. 44) 
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mento ao próprio presente. As respostas que os filósofos do 
passado deram aos seus problemas podem sempre abrir um 
debate também com os jovens de hoje, colocando em discus-
são até mesmo muitas das suas certezas. (GIROTTI, 2012, p. 2)

Entendemos que tal postura com relação à Filosofia exige proximi-
dade entre educador e educando no sentido de se desenvolver um vínculo 
entre esses dois sujeitos, em que a realidade de um e os conteúdos do outro 
possam entrar em diálogo, criando um campo de sentidos onde o cotidiano 
dos estudantes se torna objeto de análise filosófica que, permeado pelos 
conteúdos clássicos da filosofia, pode auxiliar: i) no esclarecimento sobre os 
fundamentos das ações cotidianas desses estudantes; e ii) no desenvolvi-
mento da autonomia do pensar a partir da prática da leitura e da escrita filo-
sóficas. A proximidade, portanto, visa preencher de sentido o ensino escolar 
de Filosofia.

Os alunos, logo de início e de modo geral, não tinham o desejo 
de aprender os saberes ditos ‘filosóficos’. Alguns, por experiên-
cias não muito agradáveis com outros professores de filosofia; 
outros, por mero descaso ou preconceito; outros, ainda, por 
influência dos primeiros. O que se tornava unânime era a ques-
tão: 'o que isso (a filosofia) tem a ver com o curso que eu faço?'. 
Dito de outro modo, qual a relação existente entre a filosofia 
e os campos de saberes específicos para os quais cada um dos 
alunos estava sendo formado? (GELAMO, 2007, p. 234, grifo do 
autor).

É nesse ponto que o Pibid tem muito a contribuir com o retorno da 
Filosofia ao ensino médio, na medida em que é o espaço de formação 
docente que permite a experimentação de práticas alternativas de ensinar 
Filosofia por meio dos projetos elaborados pelos bolsistas e aplicados na sala 
de aula, seguidos pela elaboração teórica dos resultados dessas experiências. 

A dificuldade hoje encontrada de conciliar os conteúdos da Filosofia com 
o nível de conhecimento dos estudantes e os temas e assuntos que interferem 
diretamente na sua realidade exige uma imersão que, por constrangimentos 
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práticos, é impossível de ser realizada pelo professor – que assume muitas 
turmas e muitos alunos –, mas que pode ser plenamente realizada por um 
grupo coordenado pelo professor em torno de um projeto didático elabo-
rado coletivamente – envolvendo professor e licenciandos.

Nesse sentido, assumimos a perspectiva de ARMIJOS (2013), quando 
afirma que no ensino de Filosofia é possível aliar temas do cotidiano e 
refletir sobre eles com base no arcabouço conceitual histórico da filosofia 
não apenas como um exercício de erudição, mas fundamentalmente para 
transpor os limites da acepção imediata do real e conseguir identificar as 
bases mais profundas das crenças cotidianas. Em suma, pelo fato da Filosofia 
ser base irrefletida da nossa cultura, é possível realizar um tratamento filosó-
fico de, virtualmente, qualquer tema do cotidiano.

Desde o início até hoje, esse ato de filosofar é conseqüência de 
alguém se problematizar. Um problematizar-se que tem a ver 
com algo que vai além de nossa relação imediata e passageira 
com as coisas e as pessoas que nos rodeiam. Guarda relação 
com questões que não podemos resolver de uma forma práti-
ca imediata ou de um modo empírico. Os problemas filosóficos 
têm a ver com questões que não podemos nem antecipar, nem 
definir, nem rotular. (ARMIJOS, 2013, p. 196) 

É papel do ensino de Filosofia explorar as diversas possibilidades de 
apreensão filosófica do real, presentes na tradição filosófica, para estimular 
nos estudantes tal perspectiva de compreensão do real a partir das habili-
dades filosóficas. Isso implica em desenvolver o gosto pela leitura e pela ela-
boração escrita e oral de argumentos válidos logicamente. Como estimular 
tais habilidades da compreensão filosófica do real em estudantes do ensino 
médio da rede pública de educação?

Uma das propostas realizadas pelo Pibid Filosofia – UFBA foi o projeto 
nomeado “Propedêutica filosófica”, o qual os bolsistas do Colégio Estadual 
Duque de Caxias, localizado no bairro da Liberdade, periferia de Salvador, 
desenvolvem desde o ano de 2013. O objetivo maior desse projeto foi o de 
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introduzir os conteúdos clássicos de Filosofia que serão tratados durante o 
bimestre vigente. 

A metodologia da atividade consiste no seguinte: a cada unidade serão 
dedicadas duas aulas, preferencialmente as primeiras aulas da unidade, nas 
quais todos os licenciandos do Pibid se dedicam à realização da atividade 
de introdução e interpretação de textos relacionados com o tema da uni-
dade. Em sala, dividiremos os estudantes em um número de grupos igual ao 
número de Pibidianos e voluntários presentes no dia da execução da ativi-
dade. Cada grupo será acompanhado por um licenciando.

Dentro dos grupos, realizamos a leitura de um texto ou história 
que anime discussões sobre o tema do bimestre (introdução à 
filosofia; teoria do conhecimento; lógica; ética). Após a leitura 
do texto, discutiremos dentro de cada grupo a interpretação 
dos estudantes sobre esses textos. Vamos tentar compreender 
suas inquietações, dúvidas e raciocínios suscitados pelo texto. 
As opiniões e primeiras reflexões discentes servirão de matéria-
-prima sobre as quais realizaremos uma explicação inicial sobre 
o conteúdo da unidade, ou seja, a partir das ideias dos estudan-
tes, serão articulados os conteúdos introdutórios (propedêuti-
cos) do tema do bimestre.

Essa metodologia deverá ser acompanhada, obviamente, de uma leitura 
aprofundada dos conteúdos de cada unidade com base no planejamento de 
unidade do professor supervisor. A leitura do livro didático e de fontes pri-
márias da Filosofia (leitura dos autores tradicionais) é fundamental para que 
a atividade tenha conteúdo filosófico garantido, sempre buscando articular 
a excelência do conteúdo com uma linguagem didática e acessível aos estu-
dantes do ensino médio.

Além disso, essa atividade tem como objetivo primário, além da intro-
dução dos temas do bimestre, o acompanhamento do nível de leitura dos 
estudantes. Como já identificamos anteriormente neste texto, é perceptível 
que muitos deles têm problemas nas habilidades de leitura e interpretação 
de textos e de textos filosóficos, sendo essa uma competência fundamental 
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tanto no ensino e compreensão da Filosofia como para o estudo de qualquer 
outra disciplina e para a própria vida cotidiana do discente do ensino básico. 
Sendo assim, realizar uma atividade de leitura com mais proximidade, com 
um número menor de adolescentes, nos possibilita estabelecer um quadro 
do nível de leitura de cada turma a fim de construir atividades que possam 
sanar as manifestações concretas11 dos problemas de leitura.

Ao realizarmos essa atividade, conseguimos estimular nos estudantes 
uma primeira reflexão sobre temas filosóficos. Ao invés de partirmos da pers-
pectiva lockeana da “tabula rasa”, em que os alunos são considerados como 
seres sem luz própria, partimos de uma perspectiva que busca fazer emergir 
do próprio discente a sua experiência para resolver a questão filosófica tra-
tada no grupo.

Com isso, pretendemos mostrar aos aprendentes que existe um vínculo 
forte entre aquilo que permeia a cotidianidade e a reflexão sobre esse mesmo 
cotidiano. Mais profundamente, o estudante percebe que pode, ao estimular 
sua reflexão, pensar sobre o cotidiano sob uma perspectiva filosófica. Após 
garantirmos essa abertura, partimos para apresentar o tema da unidade e os 
autores clássicos, bem como suas abordagens, de forma resumida, no grupo 
como meio de estimulá-los a continuarem seus estudos para aprofundar seus 
conhecimentos e suas reflexões sobre o cotidiano.

Além de servir para estimular o interesse na Filosofia, essa atividade 
serve para o professor como meio de avaliação das capacidades reais da 
turma, informação valiosa para avaliar as estratégias didáticas possíveis de 
serem realizadas em cada turma.

11 Algumas manifestações concretas dos problemas de leitura: deficiência de vocabulário, 
prática de leitura, articulação entre sentenças e parágrafos, compreensão do sentido do 
texto, deficiências na gramática, ortografia e entonação; entre outras. Tais problemas exi-
gem tratamentos específicos que podem ser dados a cada estudante no espaço da moni-
toria ou em outras atividades pensadas coletivamente.
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Conclusão

Esse é um dos diversos exemplos que podem ser desenvolvidos pelo 
arranjo orgânico entre licenciandos bolsistas, coordenação e supervisão no 
objetivo de construir alguns parâmetros para a Filosofia que efetivamente 
dialoguem com a específica realidade da educação brasileira. É importante 
encararmos que as escolas de ensino médio não possuem aquele público 
efetivamente capacitado para desenvolvermos um trabalho filosófico puro, 
como o que existe nas academias, voltado para interpretação dos textos clás-
sicos da Filosofia. Contudo, essa é uma prática que não podemos nos furtar 
se queremos construir uma formação filosófica básica de qualidade, que 
sirva de suporte para compreensão das outras disciplinas e do conhecimento 
acadêmico na formação continuada dos estudantes. 

Por esse motivo, trazemos para essa contribuição Gramsci, conhecido 
autor marxista que trabalha com o ideal do intelectual orgânico, aquele inte-
lectual (individual ou coletivo) que aprimora seus conhecimentos clássicos, 
mas que não se afasta das realidades menos acadêmicas, por assim dizer, 
realizando esse trabalho de sujeito que expressa por meio do pensamento 
as práticas da cotidianidade e as comunica para as pessoas com o objetivo 
de promover um avanço na consciência sobre o mundo e a cultura em que 
estamos inseridos. 

Tal ponte, quando voltada para a questão da Filosofia no ensino médio, 
entre o saber acadêmico e a realidade das escolas pode ser realizada pelo 
intelectual coletivo, quer seja o Pibid Filosofia, que, por meio da atuação 
prática, da imersão na realidade escolar, juntamente com a continuidade da 
formação acadêmica, tem a potencialidade de desde já realizar experiências 
alvissareiras na promoção de soluções práticas para o ensino de Filosofia 
e, em longo prazo, promover também a formação de grandes educadores 
e educadoras de Filosofia que em muito contribuirão para a construção de 
uma educação efetivamente de qualidade. 

Temos também o Pibid Filosofia como esperança de formar, no futuro 
próximo, novos intelectuais coletivos e orgânicos, que levem para as suas 
salas de aula a necessidade de se sensibilizar com relação à realidade em 
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que está inserido. Os profissionais da educação reconhecem que é impossível 
formar um bom professor apenas com teoria, apesar da base teórica ser um 
fundamento importante da formação docente. É necessário estar no mundo, 
sair dos confortáveis muros das universidades e dialogar com as concepções 
menos elaboradas intelectualmente para conseguir promover o objetivo do 
ensino, que é desenvolver a criticidade e a autonomia como habilidades do 
ser cidadão e do ser livre. 

A Filosofia reaparece no currículo para tentar cumprir com essa expec-
tativa de todo o ensino. De fato, ela pode contribuir com esse objetivo – não 
sozinha, mas em coordenação com a totalidade do ambiente escolar. Para 
conseguir fazer isso, a Filosofia precisa abandonar, em parte, a altura das 
ideias puras e assumir o destino prometeico de levar o fogo do conhecimento 
ao mundo – e deixar que, livremente, esse fogo assuma a forma do mundo.
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O autor nos aponta a premência de se incorporar a prática profissional 
nos processos formativos dos professores, bem como a morosidade da uni-
versidade nessa questão, como colocado:

[...] por mais de um século, advoga-se a favor da prática como 
fonte de aprendizagens múltiplas sobre a docência. Porém, 
ainda hoje se observa, principalmente nos meios acadêmicos, 
uma grande resistência em reconhecer isso e, nas instituições 
de ensino superior, de se utilizar tal princípio para orientar as 
reformas dos cursos de formação de professores. (DINIZ-PEREI-
RA, 2011, p. 213)

Lançado em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior do Ministério de Educação (CAPES/MEC), órgão respon-
sável pelo fomento à pós-graduação e à formação de professores no Brasil, 
o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) tem como 
objetivo “[...] promover a inserção dos licenciandos no contexto das escolas 
públicas desde o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam 
atividades didático-pedagógicas.” (CAPES, 2014) Desde então, o Pibid tem 
se ampliado nacionalmente e é considerado uma iniciativa bem-sucedida, a 
despeito de algumas críticas ou limites, por conseguir alterar a relação dis-
tanciada entre a formação do licenciando e a realidade escolar, caracterizada 
por seu alto grau de complexidade. Também é apontado como um programa 
que favorece a inserção de professores iniciantes na docência. (ANDRÉ, 2012; 
ALVES, 2014)

Sobre o Pibid, André (2012) coloca:

Ainda não foi feita uma avaliação abrangente dos efeitos do 
Pibid na formação de jovens professores, nem uma compara-
ção entre a qualidade da formação dos egressos desse e de 
outros programas, mas as avaliações pontuais que vêm sendo 
desenvolvidas (AMBROSETTI, RIBEIRO, TEIXEIRA, 2011) têm 
evidenciado resultados muito positivos, seja na motivação dos 
estudantes envolvidos, para ingressar na profissão, seja na dis-
posição dos professores das escolas, que se sentem desafiados 
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a rever suas práticas em colaboração com os novos atores do 
ambiente escolar. (ANDRÉ, 2012, p. 126)

Para além desse efeito, digamos mais imediato e concreto, de articu-
lação entre formação inicial-atuação profissional e entre universidade-es-
cola, vislumbramos o potencial formativo do Pibid em função das inter-rela-
ções e mediações que se estabelecem nos grupos de trabalho, denominados 
subprojetos. Cada subprojeto inclui professores universitários, professores 
em atuação em diferentes escolas básicas, alunos de licenciatura (curso de 
formação de professores) e, em alguma medida, alunos das escolas básicas 
parceiras. Esses sujeitos, em constante inter-relação, produzem uma prática 
auto e heteroformativa específica, que merece uma análise reflexiva.

Assim, tomando como base nossa experiência no Pibid Ciências Naturais 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), buscamos, neste texto, refletir 
como um grupo assim constituído − e as interrelações e mediações que aí 
estabelecem − pode favorecer os processos formativos de licenciandos, pro-
fessores da escola básica e professores universitários.

Focamos nosso olhar nos dispositivos do nosso subprojeto que esti-
mulam o diálogo, a reflexão e a colaboração, pois acreditamos que essas ati-
tudes, experienciadas cotidianamente na graduação, podem qualificar essa 
formação na direção de uma cultura mais ética e solidária da prática docente.

Para tanto, usamos como referencial teórico sobre “formação” as ideias 
de Macedo (2010), Honoré (1980) e Josso (2002). Na compreensão de meca-
nismos de formação e prática profissional dialógica e colaborativa, buscamos 
as experiências de “grupo reflexivo” (PIVETTA; ISAIAS, 2014), “comunidades 
de aprendizagem” (DAY, 2004; FERREIRA; FLORES, 2012) e “redes colabora-
tivas” (BRANDÃO, 1995; DAMIANI, 2008; DUMRAUF et al., 2009; PIMENTA, 
2005; ROSA-SILVA; LORENCINI JÚNIOR, 2007; VEIGA-SIMÃO et al., 2009). 
A discussão sobre reflexão do professor baseia-se em Zeichner (1993, 2008) 
e Kelchtermans (2009).
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Processos formativos em uma nova perspectiva

O que entendemos por formação: foco nas interações e na experiência do 
“sujeito aprendente”

A palavra “formação” tem sido frequentemente usada para designar 
ações e iniciativas de desenvolvimento profissional. Neste trabalho, a for-
mação é tratada como um conceito amplo e profundo, desenvolvido por 
diversos autores em uma teorização reflexiva do campo da formatividade 
(HONORÉ, 1980) ou de uma Teoria de Formação do “sujeito aprendente”, no 
sentido dado por Josso (2002).

Como lembra Nóvoa (2002 apud JOSSO, 2002, p. 10), referindo-se às 
ideias de Paulo Freire, “ninguém forma ninguém [...] pertence a cada um 
transformar em formação os conhecimentos que adquire ou as relações que 
estabelece”. A pessoa se forma a partir de suas experiências e de sua consti-
tuição pessoal de acordo com suas relações consigo, com as coisas e com o 
outro.

Através de uma frase emblemática: “[...] a formação é experiencial ou 
então não é formação”, Josso (2002, p. 35) explicita a ligação entre a con-
cepção de formação e a noção de experiência. A autora nos coloca:

[...] para que uma experiência seja considerada formadora, é 
necessário falarmos sob o ângulo da aprendizagem; por outras 
palavras, essa experiência simboliza atitudes, comportamen-
tos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizam 
uma subjetividade e identidades. (JOSSO, 2002, p. 34)

Os processos experienciais contemplados no conceito de experiência 
formadora da autora envolvem vivências pessoais com diferentes significa-
ções, como as experiências existenciais, que abalam as coerências da vida do 
sujeito. Já a noção de “aprendizagens pela experiência” está relacionada com 
transformações de menor intensidade, como aquisição de competências ou 
saber-fazer, sem pôr em questão valorizações que orientam os compromissos 
da vida.
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Apesar da formação ser um processo interno do indivíduo, as relações 
por ele estabelecidas são essenciais, segundo Honoré (1980, p. 37), que sina-
liza o valor da troca na e pela relação nos processos formativos: “La forma-
ción se nos muestra como experiencia relacional del intercambio.” 

Da mesma forma, Macedo (2010, p. 49) afirma que a formação é um 
“fenômeno que se realiza a partir de um sujeito constituído nas relações que 
estabelece ao longo da sua história de aprendizagens.” Ao sintetizar o con-
ceito de formação, esse autor nos fala das várias dimensões dos processos 
formativos:

[...] a formação se realiza na existência de um Ser social que, 
ao transformar em experiências significativas os acontecimen-
tos, informações e conhecimentos que o envolvem e envolvem 
suas relações, nas suas itinerâncias e errâncias aprendentes, ao 
aprender com o outro, suas diferenças e identificações (hete-
roformação/transformação), consigo mesmo (autoformação), 
com as coisas, os outros seres e as instituições (ecoformação), 
emergirá formando-se na sua incompletude infinita. (MACEDO, 
2010, p. 50)

Assim, este trabalho assume a noção de formação como algo proces-
sual, que promove o desenvolvimento não só profissional, como também o 
pessoal, que deve ser compreendida a partir da experiência do sujeito e que 
se dá nas inter-relações. 

A reflexão na prática e formação docente

A importância dos processos reflexivos na prática e formação docente 
foi ressaltada por vários autores como Schön (1983; 1987; 2000), Zeichner 
(1993), Pérez Gómes (1990; 1992), Marcelo García (1992; 1999), Nóvoa 
(1992) e Alarcão (1996) desde o final da década de 80 (apud SOUZA; 
MARTINELI, 2009), com base não na simples vivência do professor, mas a 
partir de mecanismos intencionais e sistemáticos que promovem uma expe-
riência refletida, como aponta Nóvoa (2003, p. 5): “[...] a bagagem essencial 
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de um professor adquire-se na escola, através da experiência e da reflexão 
sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por uma espécie de 
geração espontânea. Tem regras e métodos próprios.”

No entanto, apesar dessa necessidade de sistematização, para Zeichner 
(1993), a reflexão não é vista como um conjunto de técnicas que possam ser 
ensinadas aos professores, mas como uma forma de ser professor. Apoiados 
na obra de Dewey (apud SOUZA, 2009), os autores desta “epistemologia da 
prática reflexiva” reconhecem que o ato reflexivo implica na busca de solu-
ções lógicas e racionais para os problemas, a partir da experiência prática da 
docência. Isso pressupõe uma atitude investigativa e um esforço consciente 
e voluntário através de exame ativo, prolongado e cuidadoso das crenças ou 
supostas formas de conhecimento, à luz dos argumentos que as sustentam e 
das conclusões a que chegam. (DEWEY apud ZEICHNER, 1993, p. 18)

Isso posto, assumimos a reflexão como um processo pelo qual o pro-
fessor aprende pela experiência quando, ao analisar suas ações na dinâmica 
do ensino/aprendizagem, revê e reconstrói seus conhecimentos e senti-
mentos e se habilita para uma nova ação. Ou seja, é um conhecimento ana-
lítico produzido pelo professor a partir de sua prática e para aperfeiçoá-la.

Para tanto, é apontado por Zeichner (1993), ainda com base nas ideias 
de Dewey, que algumas atitudes são importantes para a prática reflexiva, 
como: 1) mentalidade aberta − escutar e respeitar diferentes perspectivas, 
levando em conta possíveis alternativas e admitindo a possibilidade de erro; 
2) responsabilidade – ponderar as consequências pessoais, acadêmicas 
e sociopolíticas das suas ações didáticas; e 3) Sinceridade. Marcelo García 
(1992) acrescenta a ideia de “entusiasmo”, associada à predisposição e curio-
sidade, para questionar, e à força, para mudar e também para sustentar as 
outras atitudes citadas na rotina do trabalho do professor reflexivo.

Kelchtermans (2009) aborda a questão da reflexão dos professores 
enfatizando os aspectos morais, emocionais e políticos do ensino, o que 
chamou de reflexão ampla, bem como as crenças e as representações que os  
professores têm de si próprios e do ensino (reflexão profunda).
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Ao tratar da prática reflexiva, Zeichner (1993) defende que esta deve 
se voltar para as condições sociais em que se situa e assumir uma tendência 
emancipatória e democrática, valorizando as decisões do professor. Em tra-
balho de 2008, em que busca compreender o impacto da “epistemologia da 
prática reflexiva” na formação de professores dos Estados Unidos, o autor a 
questiona e aponta que a reflexão individualista é limitada.

Reconhecendo o carácter fundamentalmente político de tudo 
que os professores fazem, a reflexão dos professores não pode 
ignorar questões como a natureza da escolaridade e do traba-
lho docente ou as relações de raça e classe social por um lado 
e o acesso ao saber escola e sucesso escolar por outro. Estas e 
outras questões têm que ser encaradas de uma forma concre-
ta, à medida que vão surgindo dentro do contexto imediato do 
trabalho do professor [...] (ZEICHNER, 2008, p. 26) 

Outro aspecto importante a ser considerado são as relações de gênero, 
que, articuladas com as questões de raça/etnia e de classe social (marca-
damente em relação à dupla ou tripla jornada de trabalho das docentes), 
impacta fortemente seu desempenho e frequentemente reconfigura suas 
ações. 

Pensar se e como as formas de mediação e dispositivos do Pibid de 
Ciências Naturais/UFBA contribuem para os processos reflexivos dos bol-
sistas de Iniciação à Docência (ID), supervisores e professores universitários 
envolvidos no subprojeto faz parte da pretensão deste trabalho.

Processos formativos em grupos

O trabalho grupal pode ser compreendido como um campo de interco-
nexões e entrecruzamento entre diferentes níveis (individual, institucional 
e social), no qual os acontecimentos e processos compartilhados ocorrem 
entre sujeitos que perseguem objetivos comuns. (PIVETTA; ISAIA, 2014). 
Os autores refletem sobre o grupo como instância democrática e como uma 
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base das percepções, ações e sentimentos do indivíduo, produtor de sua per-
sonalidade e subjetividade.

Assim, na perspectiva da educação, considerando-se que os processos 
de ensino-aprendizagem são dialéticos e em inter-relações permanentes, a 
estratégia grupal, com suas características específicas, tem se mostrado pro-
missora para propostas baseadas na reciprocidade e mediação. Acreditamos 
que perspectivar a ação do Pibid por essas referências coloca em questão 
a possibilidade de que as mediações formativas neste programa priorizam 
aspectos já caracterizados dos trabalhos formativos em grupo, bem como 
criam novas experiências nesse campo.

Algumas modalidades de formação em grupo nos auxiliam nessa busca 
de reconhecer e repensar os processos formativos desenvolvidos em nosso 
subprojeto, como o “grupo reflexivo”, as “comunidades de aprendizagem” e 
a “rede colaborativa de aprendizagem”.

Pivetta e Isaia (2014) tratam da constituição de grupos reflexivos com 
docentes universitários, refletindo sobre os mecanismos constitutivos do 
mesmo e de mediação. Ainda que esse grupo não inclua outras categorias 
além dos docentes universitários, as estratégias utilizadas, como o uso de 
diários reflexivos e a discussão sobre aspectos destes como dispositivo pro-
pulsor das discussões do grupo, são interessantes para nosso trabalho.

A noção de comunidade de aprendizagem é discutida por Ferreira e 
Flores (2012, p. 201) na perspectiva da necessidade de uma problematização 
teórica e da ampliação de estudos empíricos. Para os autores, isso é pre-
mente em função do caráter ambíguo e fluido com que vem sendo utilizada 
essa noção no discurso educacional e do risco de se transformar em lugar-
comum ou slogan mobilizador na perspectiva instrumental. Assim, apontam 
para a ideia de comunidade como uma “[...] realidade social e culturalmente 
construída, ou seja, passível de ser teorizada e estudada empiricamente”. 

Os autores resgatam as ideias de Weber (1991) sobre comunidade, 
considerada uma forma específica de relação social que está assentado no 
sentimento particular dos participantes de pertencer (afetiva ou tradicional-
mente), ao mesmo grupo. (WEBER, 1991 apud FERREIRA; FLORES, 2012)
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No sentido que os referidos autores atribuem, uma comunidade tem uma 
configuração organizacional que substitui as relações verticais e assimétricas 
de poder por formas cooperativas e solidárias de construção do processo 
educativo. Eles defendem que as comunidades de aprendizagem alcancem 
um sentido transformador que, numa perspectiva democrática emancipa-
tória, questionem e superem as abordagens de pendor gerencialista. 

Day (2004, p. 191), ao tratar do que chama de Comunidades de  
Aprend izagem Apaixonadas, ressalta que a cultura da escola como a 
expressão de pressupostos e crenças partilhadas opera de uma forma incons-
ciente e ocorre dentro dos microprocessos políticos da vida da escola. Os 
valores, crenças, preconceitos e comportamentos definem “através do que 
se assume como ‘dado adquirido’ a visão que a organização tem de si própria 
e do seu ambiente”, criando uma cultura na escola que “[...] faculta um apoio 
positivo ou negativo à aprendizagem dos seus professores”.

Assim, consideramos que as ideias sobre comunidade de aprendizagem 
trazidas pelos autores nos ajudam a refletir sobre o valor do sentimento de 
pertença e de missão partilhada (compartilhamento de visão, valores e obje-
tivos) nos processos formativos do professor. Esse contexto também valo-
riza a cooperação/colaboração, mas, sobretudo, o comprometimento polí-
tico-social, se mostrando interessante para o crescimento profissional dos 
licenciandos.

Redes colaborativas de aprendizagem vêm se constituído no contexto 
de experiências de pesquisa colaborativa, pautadas na intervenção reflexiva, 
com vistas a estimular a continuidade da formação docente no contexto da 
sua experiência profissional e cuja importância tem sido reconhecida na lite-
ratura educacional. Damiani (2008), em artigo em que busca sistematizar o 
conhecimento já produzido nesse campo, analisa resultados de diferentes 
investigações que tiveram como foco as atividades colaborativas entre pro-
fessores da educação básica e licenciandos. A partir dessa análise, a autora 
destaca que a cultura colaborativa trouxe benefícios diversos para as escolas, 
tais como maior adoção de práticas inclusivas, menores taxas de repetência 
e evasão, formas mais efetivas de resolução de problemas, maior grau de 
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satisfação e autoconfiança dos professores, formação de identidade de 
grupo, maior investimento em formação continuada e maior efetividade do 
trabalho docente. 

Apesar de trazer benefícios, contribuindo para a solução de problemas 
complexos da prática docente, a construção de parcerias colaborativas 
envolve dificuldades, uma vez que durante todo o processo podem ocorrer 
resistências, tensões e conflitos que precisam ser explicitados, ajustados e 
negociados entre os participantes para que se aprofunde a parceria e para 
que se possa perceber o sentido do processo reflexivo que elas desenca-
deiam sobre e na prática. Rosa-Silva e Lorencini Júnior (2007) discutem essas 
dificuldades, sua relação com a complexidade dos processos educativos e a 
necessidade de transformar de forma positiva as práticas docentes para jus-
tificar a adoção de estratégias de pesquisa colaborativa, concebida como um 
empreendimento de aprendizagem mútua pautada no diálogo profissional. 

As tensões envolvidas no trabalho colaborativo e as estratégias para 
refletir sobre elas e superá-las são discutidas por Dumrauf et al. (2009), ao 
relatarem e refletirem sobre cenários, sujeitos e objetos em negociação 
durante experiência de investigação-ação na área de educação em ciências 
naturais, considerando a “convergência de objetivos”, a “divergência de obje-
tivos” e a “negociação” entre os participantes dos grupos colaborativos como 
categorias teóricas promissoras para analisar o processo de construção ativa 
da intersubjetividade entre eles.

A partir da discussão de pressupostos teóricos para a formação de pro-
fessores em contextos colaborativos e da discussão de experiências colabo-
rativas voltadas para essa formação em contexto, Veiga-Simão et al. (2009, 
p. 70) sugerem que “os contextos e processos colaborativos proporcionam 
o desenvolvimento da competência técnico-profissional dos professores, ao 
mesmo tempo que as representações sobre os contextos de trabalho, sobre 
si próprios e sobre os outros também sofrem mudanças”, o que se traduz em 
“[...] maior valorização das oportunidades profissionais” e “maior confiança 
para enfrentar novas situações”, revelando a importância da colaboração 
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para que os professores envolvidos percebam e se insiram em outros con-
textos que propiciem o seu desenvolvimento acadêmico-profissional. 

O envolvimento dos professores em pesquisas colaborativas sobre a sua 
própria prática torna-se particularmente relevante diante da constatação, 
relatada na literatura educacional, de que há uma grande lacuna entre os 
avanços alcançados pela pesquisa educacional e o que, de fato, é posto em 
prática nas escolas da educação básica. Essa lacuna pesquisa-prática tem sido 
atribuída a diversas razões, dentre elas a forma como a pesquisa educacional 
tem sido desenvolvida e disseminada. Destacam-se como problemas a falta 
de convergência entre o que pesquisadores das universidades e professores 
da educação básica consideram relevante pesquisar e a falta de acesso dos 
professores da educação básica aos referenciais teórico-metodológicos ado-
tados pelos pesquisadores universitários, a compreensão das implicações das 
pesquisas (KENNEDY, 1997), bem como, do ponto de vista epistemológico, de 
se colocar em relação dois tipos de conhecimento muito diferentes: o conhe-
cimento pedagógico, de caráter situado e fortemente pessoal; e o conheci-
mento acadêmico, de caráter mais geral e abstrato. (MCINTYRE, 2005)

Para que a pesquisa educacional atenda às demandas dos professores 
em seus contextos específicos, é importante que ela seja não apenas cola-
borativa, mas também crítica. Segundo Franco (2004 apud PIMENTA, 2005, 
p. 534), a condição para que a pesquisa colaborativa seja crítica é o “[...] 
mergulho na práxis do grupo social em estudo, de onde se extraem as pers-
pectivas latentes, o oculto, o não familiar que sustentam as práticas e as 
mudanças serão negociadas e geridas no coletivo”, promovendo a emanci-
pação dos sujeitos e a superação de situações opressoras.

Visando manter coerência com essa perspectiva crítica da pesquisa 
colaborativa, consideramos que propostas de colaboração que buscam 
a adesão dos professores, com a pretensão de mobilizá-los, de forma uni-
versal e persuasiva, para alcançar resultados e gerar produtos, tem grande 
possibilidade de insucesso, pois desconsideram as variações individuais, 
e as maneiras peculiares e próprias como cada ser humano se situa em 
dada configuração social, que condicionam as suas disposições para a ação.  
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Isso porque, conforme esclarece Santos (2007, p. 104), quando a tônica é 
posta nos resultados, o discurso argumentativo inclina-se para uma adesão 
pela persuasão e, pelo contrário, quando a tônica recai no esforço de apre-
sentar razões para eventuais resultados, o discurso argumentativo inclina-se 
para uma adesão pelo convencimento.

Nesse sentido, entendemos o processo de pesquisa colaborativa como 
parte do processo cultural, o qual, conforme enfatiza Brandão (1995, p. 85, 
grifo nosso), “[...] precisa ser capaz de produzir significados, provocar senti-
mentos individuais e coletivos, criar disposições à ação, e estabelecer formas 
peculiares de experiência coletiva da vida e de reflexão sobre o seu valor”. 

Inovação emancipatória na formação de professores de 
ciências: abordagens de atividades investigativas 

A proposta de abordagem de atividades investigativas na formação de 
professores para as séries finais do ensino fundamental do Pibid Ciências 
Naturais tem como pressuposto que, durante o processo formativo para o 
ensino de Ciências, os licenciandos participem do desenvolvimento de ino-
vações educacionais, aqui entendidas, em consonância com a concepção 
de Veiga (2003), como intervenções educacionais desenvolvidas, aplicadas 
e avaliadas de modo colaborativo por professores de diferentes níveis de 
ensino para solucionar problemas da prática pedagógica e/ou da aprendi-
zagem, que tenham um caráter emancipatório e, portanto, não regulatório. 

Ao contrário da inovação regulatória, que se orienta pela padronização, 
pela uniformidade, pela centralização e pelo controle burocrático, visando 
gerar produtos prontos e acabados, a inovação emancipatória busca o diá-
logo com saberes locais e diferentes atores; realiza-se em um contexto que 
é reconhecido como histórico e social; implica rupturas epistemológicas; 
ocorre em situações concretas; e, ainda, quem a aplica está existencial, ética 
e socialmente comprometido com o seu impacto. (VEIGA, 2003)

Assim, a elaboração de propostas didáticas que têm por base o envolvi-
mento dos estudantes da educação básica em atividades investigativas pauta-
se pela compreensão de que essas propostas são válidas, constituindo-se em 
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uma contribuição efetiva para o trabalho dos professores, apenas quando 
rompem com as abordagens prescritivas e generalizadoras, por meio da indi-
cação das bases filosóficas, psicológicas, sociais e/ou pedagógicas em que 
se baseiam, bem como do contexto em que foram obtidos os resultados. 
Atinge-se mais facilmente esse objetivo quando essas propostas didáticas são 
desenvolvidas através de pesquisas colaborativas entre professores universi-
tários e professores da educação básica (em formação inicial ou continuada).

Na literatura do ensino de ciências, percebe-se que os autores con-
vergem quanto à relevância do desenvolvimento de atividades investigativas 
no que se refere à aprendizagem de conceitos e procedimentos e ao desen-
volvimento de habilidades cognitivas, embora sejam propostas com dife-
rentes abordagens e diferentes pressupostos. (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011) 
Predomina, na atualidade, a tendência de se valorizar o entendimento da 
natureza da ciência pelos estudantes e a explicitação das relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade ao se desenvolver atividades investigativas 
no ensino de ciências (ANDRADE, 2011), buscando aproximá-las da pesquisa 
autêntica.

Quanto ao critério de autenticidade, Chinn e Malhotra (2002) argu-
mentam que as tarefas envolvidas nas atividades de investigação científica 
comumente desenvolvidas nas escolas evocam processos mentais que são 
qualitativamente diferentes dos processos empregados na investigação cien-
tífica real, sendo que essas tarefas apresentam também uma epistemologia 
subjacente distinta daquela empregada na pesquisa autêntica, desenvolvida 
pelos cientistas, não contemplando seus atributos centrais. Tomando como 
um dos objetivos centrais do ensino de Ciências fazer com que os estudantes 
pensem cientificamente, mas reconhecendo a dificuldade das escolas de 
realizarem atividades de investigação autênticas por elas serem complexas, 
os autores argumentam que o desafio consiste em desenvolver atividades 
investigativas escolares relativamente simples, mas que, apesar dessa sim-
plicidade, envolvam componentes centrais do pensamento científico, refle-
tindo os processos cognitivos e a epistemologia da ciência real. Apreender 
essa epistemologia complexa, segundo os autores, seria essencial para todos 
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os cidadãos, e não só para os cientistas, pois contribuiria para que perce-
bessem a relevância da ciência para a tomada de decisão diante de situações 
complexas.

Tendo em vista a necessidade de se considerar os contextos culturais 
das aprendizagens, o processo formativo empreendido com os participantes 
do Pibid Ciências Naturais  busca ressaltar que as atividades investigativas 
empreendidas nas escolas não devem almejar apenas atender aos critérios 
de autenticidade, mas devem também ser legítimas, no sentido de contribuir 
para a solução de problemas que partem das demandas locais, mesmo que 
para isso se desenvolvam atividades que se afastem dos critérios da ciência 
real. Nesse sentido, é importante que as atividades investigativas sejam arti-
culadas a contextos mais amplos de significação, incluindo-se nesses con-
textos não só as ciências de referência e suas epistemologias, mas também o 
cotidiano dos alunos e o contexto histórico, social e cultural. 

Entendemos que a abordagem das atividades investigativas a partir 
da consideração dos contextos culturais das aprendizagens contribui para a 
superação da ideia de que apenas as ciências, com suas epistemologias pró-
prias, podem dar sentido ao mundo e propor soluções dos problemas que 
afetam as nossas vidas, permitindo avançar para o reconhecimento de outros 
saberes e suas epistemologias, igualmente legítimos, conforme propõe 
Santos (2007, p. 61): 

Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas 
relações entre a ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento 
dito ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou cole-
tivos, criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas e 
que a ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso;  
e temos, finalmente, de perguntar pelo papel de todo o conhe-
cimento científico acumulado no enriquecimento ou empobre-
cimento prático das nossas vidas.

Nesse sentido, consideramos importante avançar para uma perspectiva 
de abordagem das atividades investigativas que contemple as diferentes con-
cepções de contextualização, conforme discutido por Kato e Kawasaki (2011). 
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Assim, partindo-se do entendimento de que a contextualização corresponde 
à articulação do conhecimento das disciplinas escolares a contextos mais 
amplos e variados de significação, é importante considerar não apenas as 
ciências de referência, que podem garantir a autenticidade das atividades 
investigativas nas escolas, mas também outras dimensões relevantes da con-
textualização, que conferem legitimidade a essas atividades: o cotidiano dos 
estudantes, a relação da ciência escolar com a ampla ecologia de saberes e, 
ainda, o contexto sócio-histórico-cultural.

Nossa experiência no Pibid Ciências Naturais − UFBA: a 
pretensão da natureza colaborativa nos nossos trabalhos

O subprojeto Ciências Naturais vem sendo desenvolvido na UFBA desde 
2011 e atualmente está ocorrendo em três escolas públicas de Salvador, 
sendo duas estaduais e uma municipal, com envolvimento de 15 bolsistas 
e três supervisoras, sob a coordenação oficial da Profa. dDra. Ana Verena 
Madeira, mas com grande colaboração das professoras MSc. Izaura Cruz, 
ex-coordenadora do subprojeto, e Dra. Rosiléia Almeida, coordenadora do 
curso de Ciências Naturais da UFBA, de forma que podemos considerar uma 
coordenação colegiada (Quadro 1).

Essa parceria na coordenação tem viabilizado não só uma divisão de 
tarefas mais operacionais e de orientação, mas, sobretudo, uma rica troca de 
experiências entre as três docentes universitárias, o que começa a dar frutos 
em trabalhos de autoria coletiva como o atual.

Da mesma forma, a constante interação entre as professoras supervi-
soras Zaineide Pinto, Rosineide Planzo e Andréa Cunha com os bolsistas e 
com a coordenação tem gerado uma prática de contribuição, envolvimento e 
aprendizado para todos os implicados. Essa interação se dá em diversas cir-
cunstâncias, como as atividades formativas, as reuniões gerais ou específicas 
das escolas e mesmo através de ambientes virtuais.
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Quadro 1 - Integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (ID) - 
subprojeto Ciências Naturais, da Universidade Federal da Bahia (Pibid CN/UFBA) em 2014

Unidade 
Escolar

Bolsista Iniciação à Docência Supervisora Diretor

Centro 
Educacional 
Escola 
Municipal 
Carlo 
Novarese

Deuszete de Souza Bispo Zaineide dos Santos 
Pinto

Colaboradora:

Maria Adélia Gomez

Rosemy 
MarquesGerson Correia da Silva Junior

Jamile Santana Brasil

Manoela de J. Sousa Argolo

Maria Cristiane dos S. Coelho (até jul)

Colégio 
Estadual 
Abílio César 
Borges

Ícaro Andrade Santos Rosineide Menezes 
Planzo

Colaboradora:

Jussiara Souza 
Filgueiras

Sidicley 
Lopes 
Nascimento

Jéssica O. de Souza (até jun)

Thainá M. B. S. Rosa (ago)

Géssica Prates (set em diante)

Franciely Leal (out em diante)

Lorena B. da Silva Batista

Nilton César N. dos Santos (até jun)

Karen B. F. de Macedo (ago)

Tainá Silva Marques (até set)

Colégio 
Estadual 
Plataforma

Evandro Alves de Jesus Andréa da Silveira 
Cordeiro Cunha

Colaboradores:

Ádlia Priscila 
Rebouças Barbosa 
Sacramento 

Sílvio César de 
Oliveira

Josenilda 
Batista 
dos Santos 
Maciel

Florismara Santos França

Manuela Conceição de Jesus

Priscila P. de A. dos Santos

Roque dos Santos Júnior

Coordenação: Ana Verena Madeira (IBIO/UFBA), Izaura Santiago da Cruz (FACED/UFBA) e 
Rosiléia Almeida (FACED/UFBA)

Fonte: elaboração do autor.
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O Pibid Ciências Naturais − UFBA atualmente conta com nove linhas 
de ação: 1) diagnóstico das condições do ensino de Ciências nas escolas; 
2) diagnóstico do contexto sociocultural dos estudantes; 3) planejamento, 
desenvolvimento e avaliação de sequências didáticas (SD); 4) atividades 
investigativas no ensino de Ciências; 5) formação continuada de bolsistas e 
supervisores; 6) reuniões de planejamento e avaliação das ações; 7) oficina 
sobre sexualidade, afeto, cuidado de si e do/a outro/a; 8) participação em 
eventos científicos das áreas de formação docente e de ensino de ciências e 
9) Cine Ciências.

As linhas de ação relacionadas ao diagnóstico das condições do ensino 
de Ciências, bem como ao contexto sociocultural dos estudantes, foram 
prioritárias nos primeiros meses do subprojeto e incluíram observação das 
turmas e visita ao bairro, com uso de roteiro específico e produção de um 
texto reflexivo por cada bolsista. Como subsídio bibliográfico básico dessa 
etapa, foram indicados os textos de Dayrrel (2001), A escola como espaço 
socio-cultural, e de Veiga (2002), Projeto político pedagógico da escola: uma 
construção coletiva. Essa etapa foi importante para os bolsistas tomarem 
contato com a realidade sociocultural dos estudantes e começarem a pensar 
sobre o ensino de ciências nessas escolas com foco no “público-alvo” de suas 
atividades no subprojeto, os estudantes e suas realidades, inclusive de vio-
lência no entorno de algumas escolas, o que chegou a comprometer a visita 
à comunidade feita pelos bolsistas e supervisão.

De maneira coerente com as linhas de ação que visam direcionar os 
trabalhos nas escolas para: 1) o desenvolvimento de sequências didáticas de 
cunho investigativo com base em Zabala (1998) e 2) a realização de oficinas 
de sexualidade, os integrantes do subprojeto estão participando, ao longo do 
ano, de dois cursos de extensão. O curso “Sexualidade, Gênero e Diversidade” 
é ministrado pela profa. MSc. Izaura Cruz, enquanto que o curso “Atividades 
Investigativas e Ensino de Ciências” está sendo ministrado pela professora 
dDra. Rosiléia Almeida, cada um totalizando 36 horas. Em ambos os cursos, 
a metodologia de trabalho privilegia a participação ativa do aluno através do 
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desenvolvimento de atividades que demandam leitura específica, posiciona-
mento crítico e debate de opiniões e ideias fundamentadas. 

As atividades de formação, tanto na área da educação sexual quanto de 
atividades investigativas, trabalham não somente com os aspectos teóricos 
do conhecimento, mas provocam reflexões dos/as bolsistas supervisoras e 
coordenadoras de modo que essas pessoas possam revisitar e ressignificar 
suas próprias histórias. Dessa forma, estamos construindo um trabalho de 
pesquisa na e sobre a prática, pois as formações vão sendo reformuladas 
durante o seu desenvolvimento a partir das respostas dos/as participantes.

Ainda no que se refere às atividades ligadas à educação sexual como 
um campo também pertinente a área do ensino de Ciências e contemplando 
o debate sobre as questões de gênero, realizamos no Colégio Estadual de 
Plataforma uma palestra sobre a inserção das mulheres em carreiras cien-
tíficas, em parceira com o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre as 
Mulheres (NEIM) da UFBA e o Programa Ciência na Escola (PCE) − Instituto 
Anísio Teixeira (IAT) da Secretaria de Educação da Bahia (SEC/BA. O refe-
rido evento, intitulado Mulheres e carreiras científicas: como chegar lá?, 
contou com a participação da engenheira da National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), a Dr. Zanaib Nagin Fox4, através de uma parceria com 
o Consulado dos Estados Unidos no Brasil. A atividade teve como objetivo 
principal despertar o interesse de estudantes pelas carreiras científicas, 
dando destaque à crescente participação feminina nessas áreas. O envolvi-
mento do colégio, incluindo a direção, os professores – sobretudo, a supervi-
sora − e os bolsista ID do Pibid, foi determinante para o sucesso do evento no 
que se refere à participação e interesse dos estudantes. 

De forma coerente com as tendências mais recentes do campo do 
ensino de ciências, a ação de formação sobre atividades investigativas desen-
volvida no subprojeto Pibid Ciências Naturais − UFBA prioriza as perspectivas 
metodológicas que buscam aproximá-las da pesquisa autêntica, visando 
favorecer a compreensão da natureza da ciência pelos estudantes da edu-
cação básica. Por outro lado, toma por base a ideia de que as atividades 

4  Membro da equipe do Projeto Mars Curiosity Rover, do Jet Propulsion Lab/NASA.
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investigativas, mesmo quando não se aproximam da pesquisa autêntica, 
podem ser válidas e legítimas quando atendem ao critério de favorecer a 
compreensão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, a tomada 
de decisões sobre questões sociocientíficas e a solução de problemas com 
relevância socioambiental.

O uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle dá suporte 
a essas atividades de formação viabilizando uma melhor dinamização das ati-
vidades propostas, inclusive com mecanismos interativos, como os fóruns e 
chats, que têm se mostrado importantes ferramentas.

Ainda como atividade formativa, foi desenvolvida uma oficina sobre 
Sequência Didática (SD) com as articuladoras do Programa Ciência na Escola. 
A interação com o IAT-SEC/BA favoreceu ao nosso subprojeto não só uma 
tarde de formação em SD, mas a recepção pelos bolsistas dos livros do 
estudante e do professor do Programa Ciência na Escola, o contato com o 
Programa Feira de Ciências da Bahia (FECIBA), e o convite para atividades 
desenvolvidas no IAT como o W Workshop de Educação Científica da Bahia. 
Esse contato com outras instâncias e movimentos da educação e do ensino 
de ciências na Bahia amplia a compreensão da estrutura e funcionamento do 
ensino no estado, para além do que normalmente é visto na formação inicial 
dos licenciandos. Também os coloca em contato com as demandas que estão 
sendo repassadas aos professores da rede básica pelas instâncias oficiais.

Para iniciar os trabalhos relativos à linha de ação do Cine-Ciências, con-
vidamos uma ex-bolsista Pibid (Biologia/UFBA), agora mestre em educação, 
Elisa Gallo, para relatar sua experiência com a temática “A Biologia no cinema 
de animação”. Também nesse caso vimos o interesse dos bolsistas na expe-
riência de uma pessoa que, como eles, foi bolsista Pibid e como tal desen-
volveu um trabalho interessante e contributivo, dando seguimento a sua for-
mação acadêmica na área da educação. 

Uma experiência interessante refere-se ao uso do Moodle também nas 
ações de gestão do subprojeto, além das reuniões presenciais quinzenais 
com todo o grupo na universidade e das reuniões dos subgrupos em cada 
escola. Os fóruns sobre as diversas questões, desde as mais operacionais até 
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as mais reflexivas, têm sido desenvolvidos de forma aberta e colaborativa, 
contribuindo para ampliar os mecanismos de interação entre os integrantes 
e de socialização das produções. 

Destaca-se, ainda, que os bolsistas do subprojeto estão mobilizados para 
a divulgação dos seus trabalhos em eventos locais, como os Seminários Pibid 
Internos e da UFBA e nacionais, frequentemente em textos em colaboração 
entre bolsistas, entre bolsistas e supervisores e entre estes e a coordenação. 
Em 2014, três trabalhos foram aprovados para apresentação no Congresso 
Ibero-Americano Humanidades, Ciências e Educação, três no Congresso 
Brasileiro de Educação Sexual e um no Encontro Nacional das Licenciaturas/ 
Seminário Nacional do Pibid (Quadro 2).

Quadro 2 - Trabalhos de bolsistas de Iniciação à Docência (ID) e/ou supervisão aprovados 
para apresentação em eventos nacionais em 2014

TÍTULO DO TRABALHO AUTOR(ES) EVENTO PERÍODO / 
LOCAL

Contribuição do Pibid Ciências 
Naturais − UFBA, para valorização 
dos conhecimentos socioculturais e 
ambientais da localidade da Ilha de 
Maré

Deuszete de 
Souza Bispo

Congresso 
Ibero-
Americano de 
Humanidades, 
Ciências e 
Educação

10 a 13 set 
Criciúma/SC 
Apresentado

Contribuições do Pibid Ciências Naturais 
ao falar de sexualidade e prevenção na 
escola

Manuela 
Conceição 
de Jesus

Congresso 
Ibero-
Americano de 
Humanidades, 
Ciências e 
Educação

10 a 13 set 
Criciúma/SC 
Apresentado

Reflexão sobre a contribuição do Pibid 
para formação inicial de professor de 
Ciências

Roque dos 
Santos 
Junior e

Ícaro 
Andrade 
Santos

Congresso 
Ibero-
Americano de 
Humanidades, 
Ciências e 
Educação

10 a 13 set.
Criciúma/SC 
Apresentado
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A abordagem da sexualidade na 
formação de professores de Ciências: 
reflexões de uma licencianda a partir de 
experiências vividas no Pibid de Ciências 
Naturais − UFBA

Manoela de 
Jesus Sousa 
Argolo 
e Izaura 
Santiago da 
Cruz

III Congresso 
Brasileiro de 
Educação 
Sexual

20 a 22 nov. 
Florianópolis/
SC

Diminuindo os limites para trabalhar 
o tema sexualidade através do Pibid 
de ciências naturais: reflexões de uma 
supervisora

Zaineide 
dos Santos 
Pinto 

III Congresso 
Brasileiro de 
Educação 
Sexual

20 a 22 nov. 
Florianópolis/ 
SC 
Apresentado

A abordagem da sexualidade na 
formação de professores de Ciências: 
reflexões a partir de uma experiência na 
Universidade Federal da Bahia

Izaura 
Santiago da 
Cruz 

Andrea 
da Silveira 
Cordeiro 
Cunha

III Congresso 
Brasileiro de 
Educação 
Sexual

20 a 22 nov. 
Florianópolis/ 
SC

Sala das Sensações: contribuições do 
Pibid Ciências Naturais − UFBA para 1ª 
Feira de Ciências do Colégio Estadual 
Marcílio Dias1

Deuszete 
de Souza 
Bispo e

Ana Verena 
Madeira

V Encontro 
Nacional das 
Licenciaturas

IV Seminário 
Nacoinal do 
Pibid

8 a 12 dez.
Natal/RN 
Apresentado

Fonte: elaboração do autor.

Outras produções dos bolsistas são textos, em geral ligados aos temas 
trabalhados na formação, como, por exemplo, resenhas de filmes, reflexões 
sobre aspectos da sexualidade ou sobre trabalhos desenvolvidos na escola 
(diagnósticos, sequências didáticas ou projetos de oficinas). Também são pro-
duzidos os próprios planos e relatórios de atividades relativos ao Programa 
Pibid. Todas essas produções textuais têm sido desenvolvidas com base no 
exercício compartilhado da escrita, com contribuições da supervisão, coorde-
nação e colegas, buscando-se respeitar a autoria e autonomia dos bolsistas. 
Há um contínuo fazer e refazer de textos no cotidiano do nosso subprojeto. 
Um tipo de dificuldade que temos nos deparado é o plágio de trechos de 
textos ou a apropriação indevida de atividades. Para enfrentarmos essa 
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questão, estamos trazendo para as reuniões gerais a discussão sobre temá-
ticas como ética e produtivismo na Ciência e na escola.

Outro tipo de produção textual que tem se mostrado muito interes-
sante são os diários de bordo, em que os bolsistas devem colocar descri-
ções, percepções e reflexões sobre suas práticas regularmente. Feito na 
Plataforma Moodle, somente o próprio bolsista e a coordenação têm acesso 
e tece comentários de retorno, no sentido de dialogar com o bolsista. Temos 
visto certa dificuldade dos bolsistas em manter a regularidade, esperada que 
semanal, no registro em diários de bordo. No entanto, persistimos nessa prá-
tica porque acreditamos no seu potencial tanto como dispositivo provocador 
de reflexão quanto de registro da experiência formativa pelo que o bolsista 
passa em toda sua riqueza. Isso é importante para a construção de textos e 
relatórios que contenham mais elementos reflexivos, o que fica mais difícil 
sem um registro ao tempo do fato ocorrido.

Acreditamos que através dessa prática que viemos desenvolvendo no 
subprojeto de Ciências Naturais do Pibid UFBA possamos contribuir para 
uma mudança em educação concernente com em ideias de Dewey (apud 
ZEICHNER, 1993), quando coloca que a mudança implica em pensar e, mais 
que isso, em refletir. Ou seja, em rever suas ações, suas crenças e avaliar 
sua prática, de forma a identificar novas possibilidades de atuar como profis-
sional comprometido e capaz de alcançar as complexas demandas de aluno 
e da escola na atualidade.

Perspectivas para uma cultura solidária no Pibid Ciências 
Naturais − UFBA

Compreendemos que a cultura de cada escola pode inibir ou estimular 
a aprendizagem dos seus professores, bem como seus sentimentos de reali-
zação profissional e mesmo pessoal. (DAY, 2004) Assim, parece-nos relevante 
privilegiar na formação inicial, nesse caso, através de um programa especí-
fico de iniciação à docência, mecanismos que favoreçam uma nova cultura, 
baseada em valores de respeito, solidariedade e comprometimento, a ser 
vivida nas escolas. Para tanto, é importante experimentar, desde a formação 
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inicial, ações formativas e de prática de ensino permeadas por atitudes asso-
ciadas ao diálogo, à colaboração e à reflexão.

É dessa maneira que no subprojeto Ciências Naturais do Pibid UFBA 
temos optado por trabalhar com dispositivos como: reuniões de grupo, global 
e por escolas; elaboração de diários e textos reflexivos; integração através 
de fóruns de discussão abertos; encontros de formação com metodologia 
dialógica e participativa; dentre outros. As interações e mediações nesses 
espaços têm privilegiado o respeito às opiniões e opções dos bolsistas de 
ID, mas também as posições norteadoras da supervisão e coordenação, que 
assumem a mediação da formação, no sentido de valorizar a participação, a 
troca, o compromisso e ética na condução nas ações.

Dessas experiências vividas na formação, os licenciandos podem se 
inspirar em pressupostos éticos e morais que venham delinear seu trabalho 
cotidiano de professor, transformando a cultura da escola em que venham a 
se inserir profissionalmente.

Acreditamos que os novos professores, que vivenciam experiências 
pautadas em valores e atitudes com base no diálogo, reflexão e colaboração, 
poderão ser disseminadores de uma prática profissional diferente, consti-
tuindo, assim, grupos de naturezas diversas, como grupos profissionais de 
conversação, grupo reflexivos, comunidades de aprendizagem, rede de apren-
dizagem colaborativa ou outros, inclusive como um dispositivo de suportar 
as grandes tensões a que a profissão docente vem sendo cada vez mais sub-
metida. Isso se torna relevante, sobretudo, no início de carreira, em que há 
um choque de realidade e a tendência a abandono da profissão e também 
para que participem de processos coletivos que permitam lidar melhor com 
os desafios enfrentados pela escola diante de problemas sociais que têm 
repercussão no seu cotidiano (violência, tráfico de drogas, desestruturação 
familiar, entre outros), favorecendo a construção de uma imagem positiva, 
não idealizada, da escola como espaço privilegiado para projetos voltados 
para a superação de desigualdades e valorização da cultura do conhecimento 
reflexivo e crítico.
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Nessa perspectiva, objetivamos – e acreditamos estar nessa direção – 
ampliar o caráter dialógico, reflexivo e colaborativo nas diversas ações do 
Pibid Ciências Naturais/UFBA, de forma a que o mesmo venha, cada vez 
mais, se constituir em uma rede colaborativa de aprendizagem e formação 
como modo de qualificar a formação e o próprio sentido do Programa Pibid. 
Vislumbramos alguns mecanismos que podem favorecer esse objetivo, como 
uma maior valorização dos diários de bordo e a realização de discussões 
com base nos desafios enfrentados na prática. Trata-se, como coloca Viana-
Caetano (2011), de desenvolver comunidades de práticas que deem relevo 
aos processos reflexivos e aos saberes implícitos dos professores ou futuros 
professores. Outras estratégias podem ser a ampliação do trabalho em par-
ceria, talvez através de duplas, e o estímulo ao amigo crítico, aquele que cola-
bora com o trabalho do outro através de uma visão crítica, sincera e amorosa. 

Refletimos aqui também, através da nossa prática, a ideia de que é 
possível trabalhar colaborativamente no campo científico, embora este seja 
eminentemente um campo de disputa. Talvez porque não criamos um novo 
modo de fazer ciência e nem inventamos novas metodologias, mas estabe-
lecemos novos pontos de vista, diferentes daqueles tradicionalmente pre-
sentes nas diversas áreas de pesquisa.

Trazemos ainda para o diálogo as epistemologias feministas, através da 
ideia de Jaggar, Bordo e Freitas (1997) de que “a emoção fecunda a razão”.  
É importante pensar na ação de três mulheres nessa coordenação, pro-
pondo e atuando a partir de referenciais teóricos, mas também utilizando 
as relações de afeto e cuidado na formação dos/as bolsistas e na construção 
de uma nova cultura de formação e atuação de professores de Ciências na 
rede básica. 
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Valorização da docência na formação inicial dos 
professores de educação física: as relações e nexos 
entre Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) 
e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (Pibid) na Universidade Federal da 
Bahia (UFBA)

Celi Nelza Zulke Taffarel;1 
Sidnéia Flores Luz;2 
Verônica Santana Brandão;3 
Ataíde Teles dos Santos;4 
Francislaine de Araújo Serra;5 
Wendell Rapôso de Oliveira;6 
Lucas Sousa dos Santos;7 
Eldys Myler Santos Marinho.8

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) participa do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid) desde o seu surgimento em 
2008. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) (2015), o Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e 
a valorização da formação de professores para a educação básica. Concede 

1 Professora dra. titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FA-
CED/UFBA). Coordenadora do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) de Educa-
ção Física. E-mail: Taffarel@ufba.br.

2 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: sidneiaflores@yahoo.com.br.

3 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: verok_bbg@hotmail.com.

4 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: tayteles@hotmail.com.

5 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: francislaine.serra@gmail.com.

6 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: wendel80s@hotmail.com.

7 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: lucassousa012@hotmail.com.

8 Estudante Educação Física da FACED/UFBA. E-mail: mylerladio@hotmail.com. 
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bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos desenvolvidos por 
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação 
básica da rede pública de ensino e visa promover a inserção dos estudantes 
no contexto das escolas públicas, desde o início da sua formação acadê-
mica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação 
de um docente da licenciatura e de um professor da escola. Com isso:  
(a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  
(b) contribuir para a valorização do magistério; (c) elevar a qualidade da for-
mação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a inte-
gração entre educação superior e educação básica; (d) insere os licenciados 
no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tec-
nológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que bus-
quem a superação de problemas identificados no processo de ensino-apren-
dizagem; (e) incentiva escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; (f) con-
tribui para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licencia-
tura. (CAPES, 2015) 

As instituições aprovadas pela Capes recebem cotas de bolsas e recursos 
de custeio e capital para o desenvolvimento das atividades do projeto. 
As bolsas são as seguintes: iniciação à docência – para estudantes; super-
visão – para professores de escolas públicas de educação básica que supervi-
sionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da licenciatura; coorde-
nação de área – para professores da licenciatura que coordenam subprojetos; 
coordenação de área de gestão de processos educacionais – para o professor 
da licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES; coordenação institu-
cional – para o professor da licenciatura que coordena o projeto Pibid na IES. 
Na coordenação da área de Educação Física, contamos com a participação do 
professor Claudio de Lira Santos Júnior.
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Assim, a UFBA vem participando desde o início também do Programa 
de Licenciatura Internacional (PLI)9. Em 2012, concorreu ao Edital 008/2012 
da CAPES, que tratava de intercâmbio acadêmico com universidades de 
Portugal para formar professores licenciados nas áreas da Química, Física, 
Matemática, Biologia, Letras, bem como Educação Física. Esse foi o edital que 
contemplou pela primeira vez na UFBA a área de Educação Física.

O presente relato trata da experiência com o curso de Educação Física 
para demonstrar como avaliamos a experiência e como no retorno dos sete 
estudantes do curso de Educação Física da UFBA, os mesmos foram integrados 
ao Pibid e continuaram recebendo a mesma orientação teórica baseada na 
pedagogia histórico-crítica que fundamentou a orientação no período dos 
estudos na Europa, na Universidade de Coimbra (UC), sob a coordenação, no 
Brasil, da professora dra. Celi Zulke Taffarel (UFBA), e em Portugal, sob a coor-
denação do professor Vasco Parreiral Simões Vaz (Universidade de Coimbra). 

A universidade de destino dos sete estudantes foi a Universidade de 
Coimbra. Os sete estudantes da UFBA (Sidnéia Flores Luz; Verônica Santana 
Brandão; Ataíde Teles dos Santos; Francislaine de Araújo Serra; Wendell 
Rapôso de Oliveira; Lucas Sousa dos Santos; e Eldys Myler Santos Marinho) 
foram selecionados seguindo critérios do Edital: oriundos da escola básica, 
melhores escores e interesse em participar do programa, expresso por escrito. 
Passaram por todas as baterias de testes psicológicos e foram na embaixada 
para conseguir os documentos, como passaportes e vistos de permanência. 

9 Segundo o sitio do Grupo de Coimbra, em 2010, “A Fundação Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com base no Tratado de Amizade assi-
nado entre Brasil e Portugal em 22 de abril de 2000 e no Memorando de Entendimento 
assinado entre Capes e a Universidade de Coimbra em 19 de maio de 2010, torna pública 
a realização de seleção de projetos de melhoria do ensino e da qualidade na formação 
inicial de professores, nas áreas de Química, Física, Matemática, Biologia, Português, Ar-
tes e Educação Física, no âmbito do Programa CAPES/UC, estimulando o intercâmbio de 
estudantes de graduação em licenciaturas, em nível de graduação sanduíche.”. As primei-
ras iniciativas para materializar esse programa foram desenvolvidas pelo Reitor da UFBA, 
professor dr. Naomar Almeida, e a Secretaria Executiva do Grupo de Coimbra, Rossana 
Valeria da Souza e Silva. 
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O titulo atribuído ao projeto foi: Projeto de Licenciatura Internacional em 
Educação Física/Ciência do Desporto − UFBA/UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 
Cooperação Acadêmica Internacional no Campo da Licenciatura em Educação 
Física/Ciência do Desporto. A seguir, descrevemos sucintamente o contexto 
do desenvolvimento do programa, as dimensões avaliadas e a relação com o 
Pibid UFBA.

Período e contexto de realização das atividades

O projeto iniciou em agosto de 2012 e foi concluído em agosto de 2014. 
O contexto brasileiro nesse período pode ser caracterizado como um período 
paradoxal, de avanços nas políticas sociais, mas ainda insuficientes, com cres-
cimento da economia, que coloca o Brasil entre as sete maiores potências do 
mundo por um lado, e por outro, com a persistência de indicadores de desen-
volvimento humano muito aquém do que deveríamos ostentar para sermos 
realmente uma nação livre da miséria humana que nos assola. A avaliação 
da conjuntura nos permite reconhecer que o Estado continua estruturado 
de forma a manter o poder das classes sociais dominantes em seu interior. 
É hegemônico o poder da burguesia que detém meios de produção e avança 
para se apropriar dos fundos públicos e disputar os rumos da formação da 
classe trabalhadora, no sentido de habilidades e competências para o mer-
cado, para a lógica do capital que precisa manter subsumido o trabalho e 
o trabalhador. Para isso, a formação da classe deve continuar a assegurar  
o processo de alienação pela via da desqualificação na formação escolari-
zada, acadêmica e profissional. Essa é, portanto, a hipótese inicial que levan-
tamos: está em curso um processo de desqualificação e destruição das forças 
produtivas, das quais constam o trabalho e o trabalhador, que se expressa 
na formação dos trabalhadores, nos seus processos de qualificação acadê-
mica e de atuação profissional. Processos que, contraditoriamente, se dão: a) 
pela negação do conhecimento científico – o esvaziamento da função social 
da escola (DUARTE, 2001); pelo estabelecimento de consensos em torno de 
concepções de formação – para a competitividade, para o mercado, para as 
competências e para o individualismo (FREITAS, 2005); b) pelos consensos, 
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exclusão dos movimentos sociais e pela coerção, criminalização; c) pela 
avaliação controlada ideologicamente; d) pela regulamentação e regulação 
da atuação profissional; e) pela criação de conselhos de caráter privatista; 
f) pela ausência de referência ao projeto histórico para além do capital, o 
projeto histórico socialista rumo ao comunismo (FRIGOTTO, 2010); g) pela 
falta de investimentos públicos a altura dos desafios postos à nação brasi-
leira; e h) pela descontinuidade dos programas e projetos governamentais 
que não atingem o ponto de irreversibilidade que permitiria saltos qualita-
tivos no setor da educação. A conjuntura internacional indica o avanço das 
medidas que visam manter as taxas de lucro do capital, com a retirada de 
direitos e conquistas dos trabalhadores e a perda da soberania das nações. 
Contexto de manifestações, revoltas e resistências que visam assegurar 
e ampliar direitos e reivindicações dos trabalhadores e que se caracteriza, 
na Europa, como o período de aplicação implacável das medidas recomen-
dadas pelo Troika – Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Banco 
Europeu −, para assegurar lucros ao capital, com severas consequências para 
os trabalhadores.

Dentro dos esforços para enfrentar o problema educacional do Brasil, 
destacamos a atenção especial, nos últimos três mandatos presidenciais, dos 
governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rouseff, à formação de pro-
fessores. Evidência visível na legislação, por exemplo, no Decreto n. 6.755, 
de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica e que disciplina a atuação 
da CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada e dá 
outras providências; no Diário Oficial da União, Brasília, 30 jan. 2009.  
Seção 1, p.1. Na Lei n. 11.502, de 11 de julho de 2007, que modifica as com-
petências e a estrutura organizacional da fundação da CAPES, de que trata a 
Lei n. 8.405, de 9 de janeiro de 1992; altera as Leis n. 8.405, de 9 de janeiro 
de 1992, e n. 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que autoriza a concessão de 
bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação 
inicial e continuada de professores para a educação básica; Diário Oficial da 
União, Brasília, 12 jul. 2007. Seção 1, p. 5. Na Lei n. 11.738, de 16 de julho 
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de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica; Diário Oficial da União, Brasília, 17 jul. 2008. Seção 1, p. 1. Evidência 
visível nos Relatórios produzidos por Comissões Especiais (BRASIL, 2007), nas 
propostas estruturais e emergenciais apresentadas para a educação e nos 28 
programas para formação de professores atualmente existentes a partir do 
Governo Federal, conforme descritos abaixo:

• Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA);

• Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid);

• Programa Observatório da Educação (OBEDUC);

• Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e a Distância, de 
Professores para a Educação Básica (PARFOR);

• Programa Novos Talentos;

• Universidade Aberta do Brasil (UAB);

• Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial;

• Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional 
(PROINFO Integrado);

• Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica/Formação de 
Mestres para a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecno-
lógica (Projeto Gestor);

• Programa de Pós Graduação em Educação Agrícola (PPGEA);

• Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PIQDTEC);

• Política de Formação em Educação de Jovens e Adultos;

• PRONACAMPO – Escola da Terra;
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• Programa de Apoio À Formação Superior em Licenciatura em Educação 
no Campo (Procampo);

• Programa de Apoio À Formação Superior e Licenciaturas Interculturais – 
Educação Indígena (PROLIND);

• Rede UAB de Educação para a Diversidade;

• LIFE – Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação 
de Educadores;

• Programa de Apoio à Educação Especial (PROESP);

• Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 
(PROFMAT);

• Pró-Letramento;

• Rede Nacional de Formação de Professores;

• Pró-Licenciatura;

• Pró-Infantil;

• Observatório da Educação Escolar Indígena;

• Programa de Licenciaturas Internacionais;

• Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa 
nos  EUA;

• Programa Ensino de Inglês como uma Língua Estrangeira;

• Programa Aprofundando a Análise da Docência e Liderando a Aprendi-
zagem.

Essa série de programas, que abrangem tanto a formação inicial quanto 
a formação continuada (ambas presenciais e/ou à distância), é constituída de 
medidas estruturantes e emergenciais que vêm sendo propostas por pesqui-
sadores (GATTI, 2009; 2011) e, inclusive, pela Comissão Especial que produziu 
o relatório sobre escassez de professores do ensino médio no Brasil. (BRASIL, 
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2007) O relatório produzido por essa Comissão Especial, composta pelos 
professores Antônio Ruiz, Mozart Neves Ramos e Murílio Hingel, instituída 
para estudar medidas que visem superar o déficit docente no Ensino Médio 
– Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) −, 
parte de dados educacionais levantados pela Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e do Banco Mundial (BM) para demonstrar o fracasso e evi-
denciar que o Brasil está longe de universalizar a Educação Básica. O Relatório 
demonstra que os percentuais elevados de abandono e repetência escolar 
resultam de um conjunto de fatores, como: falta acesso à escola; irregula-
ridade e baixa qualidade do transporte escolar; ausência de proposta peda-
gógica mais motivadora; carência de professores mais bem pagos e melhor 
preparados; falta de financiamento adequado às necessidades; falta infraes-
trutura escolar; falta de laboratórios e falta de informatização nas escolas. 
Destaca o documento, ainda, a importância do financiamento, estabelecendo 
relações entre investimentos e desempenho escolar, e evidencia, além disso, 
o problema da escassez de professores, relacionndo-o com a remuneração: 
os salários docentes não são atrativos e cada vez menos jovens ingressam 
na carreira. A questão salarial é vital para a categoria dos professores e vem 
sendo negligenciada por governos e governantes nos últimos anos. No que 
diz respeito à formação de professores, o relatório demonstra que faltam 350 
mil professores. 

Dessa série de programas, vamos destacar, em especial, a arti-
culação ocorrida entre o Pibid e o PLI considerando o momento 
de retorno dos estudantes do PLI ao Brasil, após dois anos de 
estudos na Universidade de Coimbra.

PLI e Pibid: as articulaçoes necessárias

 O PLI/Educação Física da UFBA implicou na permanência em Portugal, 
durante dois anos, dos sete estudantes da UFBA contemplados com bolsa 
porque preencheram os pré-requisitos exigidos. Todos eram procedentes 
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da escola pública, tinham escore elevado e demonstraram interesse pelos 
estudos no exterior. O objetivo geral do PLI foi: (a) aprofundar o intercâmbio 
entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Coimbra, com 
o apoio de organismos oficiais brasileiros, CAPES, Ministério de Relações 
Internacionais, o Grupo de Coimbra, particularmente na área de Educação 
Física/Ciência do Desporto, mediante um Programa Piloto de Licenciatura 
Internacional, com o objetivo de propiciar formação docente em Educação 
Física, com integração curricular e dupla titulação.

Após dois anos de estudos e de cumprimento de créditos (European 
Credit Transfer System (ECTS) − Sistema Europeu de Transferência de Créditos) 
obrigatórios com supervisão da coordenação no Brasil (UFBA), foram anali-
sados os objetivos e constatado que os objetivos específicos foram atingidos. 
São eles: a) construção de conhecimento em nível do Ciclo I de Formação 
de Professores de Educação Física através do intercâmbio de sete estu-
dantes vinculados ao currículo de Educação Física da UFBA, que participa 
do Programa de Licenciaturas Internacionais em Ciências do Desporto com 
a Universidade de Coimbra, observável no desempenho acadêmico; b) rea-
lização, por parte dos sete estudantes selecionados na UFBA, do Ciclo II de 
Formação de Professores de Educação Física, com ênfase nos conteúdos e 
práticas pedagógicos, conforme a legislação em vigência; c) ampliação das 
condições metodológicas e teóricas para a construção qualificada de compe-
tências globais humanas na Formação de Professores de Educação Física; d) 
domínio de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos acerca da cul-
tura corporal, das atividades físicas, esportivas, recreativas e de lazer voltados 
à docência, valendo-se de diferentes linguagens e tecnologias na promoção 
da aprendizagem, contextualizando o conhecimento e desenvolvendo o pro-
cesso dialético da ação-reflexão-ação, relacionando ciência, pedagogia, tec-
nologias e educação física. Sobre a metodologia: a construção das propostas 
curriculares do Programa de Licenciaturas Internacionais foi realizada a partir 
da cooperação entre profissionais que atuam nas áreas da Educação Física/
Ciência do Esporte da UFBA e da UC, na qual a base conceitual de elabo-
ração da proposta procurou sintonia com os projetos pedagógicos dos cursos 
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oferecidos nas duas universidades. Para avaliar a experiência, definiram-se 
dimensões observáveis que permitem reflexões teóricas sobre a formação de 
professores em um Programa de Licenciatura Internacional. Essas dimensões 
aqui destacadas foram: epistemológicas, pedagógicas, políticas, operacionais 
e organizacionais.

A modelagem aqui apresentada poderá ser utilizada por outras insti-
tuições que pretendem avaliar seus projetos específicos no contexto do 
Programa PLI, bem como integrar o PLI com outros programas, como foi o 
caso da UFBA com o Pibid. Sobre a experiência desenvolvida: para compa-
tibilizar currículos entre a Universidade de Coimbra e a UFBA, foram desta-
cadas algumas estratégias. A formação de professores na área de Educação 
Física, em regime de cooperação entre a UFBA e a Universidade de Coimbra, 
foi organizada em dois ciclos que compreendem duas dimensões: a) cons-
trução interdisciplinar ampla nas áreas de conhecimento implicadas; b) cons-
trução de competências globais e específicas, próprias do ser humano, para 
a atuação docente na área específica em que o estudante está inserido. Todo 
o processo de formação e integralização curricular foi acompanhado pela 
coordenação da área da Educação Física da UFBA, que, em quatro visitas de 
acompanhamento e orientação na Universidade de Coimbra, potencializou 
o tempo acadêmico com a realização de atividades que não somente inte-
gralizaram as disciplinas, mas também elevaram as referências culturais dos 
estudantes e professores participantes do projeto. Somaram-se os cursos à 
distância em Metodologia do Trabalho Cientifico; orientações para elabo-
ração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); as bancas de qualificação 
dos trabalhos científicos; e o encaminhamento da literatura produzida por 
docentes da UFBA. Também, foram mais de 25 livros doados para a Biblioteca 
da Universidade de Coimbra. 

O esforço de participação da UFBA com a Universidade de Coimbra no 
Programa de Licenciaturas Internacionais proporcionou: a) inovações con-
ceituais nos processos de formação de professores, como, por exemplo, a 
compreensão de dupla titulação em arquiteturas curriculares que buscam 
aproximações; b) flexibilizações, sem perda de qualidade e buscando garantir 
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os conteúdos clássicos das arquiteturas curriculares nas relações institucio-
nais internas e externas à UFBA; c) ampliação do campo de construção de 
competências humanas globais e profissionais para o exercício da docência 
na Educação Física, destacando-se a consistente base teórica como pres-
suposto da formação inicial de professores; (d) identificação de condições 
humanas e materiais, institucionais e gerenciais para a implementação das 
dimensões científicas e pedagógicas na formação de professores. Vale res-
saltar que durante dois anos, nas quatro visitas realizadas pela coordenação, 
eles foram orientados segundo a base teórica metodológica que perpassa a 
experiência do PLI na UFBA, a saber, com base na pedagogia histórico-crítica 
(SAVIANI, 2008) e na metodologia do ensino crítica superadora. (COLETIVO 
DE AUTORES, 1992)

Vale ressaltar, também, que durante os dois anos da estadia dos estu-
dantes da UFBA na Universidade de Coimbra, seus familiares reuniam-se 
regularmente na UFBA e, assim, recebiam não somente notícias dos estu-
dantes, mas fundamentalmente sobre a política educacional do Brasil, dos 
esforços governamentais para suprir a carência de professores, das iniciativas 
da UFBA para avançar na sua arquitetura curricular e a importância e rele-
vância social de tal programa. Desse esforço, resultou a Carta às Autoridades, 
redigida, assinada e encaminhada pelos pais à Presidenta Dilma Rousseff e 
ao Presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, defendendo a continui-
dade do programa e a manifestação levada na formatura dos estudantes PLI, 
em Coimbra, que mereceu destaque na solenidade presidida pelo reitor da 
Universidade de Coimbra, Joao Gabriel Silva10. Destacamos nesta fala sobre 
o compromisso dos estudantes PLI com o Brasil. “Brasil verás que nenhum 
dos estudantes formados pelo PLI na Universidade de Coimbra fugira à luta”. 
E essa luta é travada por dentro das redes públicas de ensino nos estados 
para garantir o ingresso, a permanência e a conclusão exitosa de todos os 
que ingressam no sistema educacional do Brasil.

10 O discurso proferido pode ser acessado na integra no sítio <http://www.youtube.com/
watch?v=Nqpd4MwNslU>.
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Sobre os resultados constatados e avaliados: podemos identificar resul-
tados considerando as dimensões delimitadas para a observação do PLI/
Educação Física. Para identificar esses resultados, nos dirigimos a fontes de 
dados, entre as quais constam: os documentos oficiais das instituições, as 
observações de aulas e demais atividades acadêmicas, in locus, na UC, das 
quatro visitas técnicas de supervisão realizadas pela coordenação do PLI/
Educação Física e das experiências e vivências nos dois anos de permanência 
dos estudantes na Europa, as entrevistas semiestruturadas com gestores, 
administradores acadêmicos, professores, estudantes, os depoimentos dos 
familiares, os trabalhos acadêmicos realizados, entre os quais três TCCs 
versando sobre o PLI/Educação Física UFBA e UC, e, fundamentalmente, as 
reuniões promovidas pela CAPES com os coordenadores dos programas do 
Brasil e da Europa/Portugal nas universidades portuguesas que receberam 
estudantes. 

Destacamos que todos os setes estudantes lograram êxito nos estudos, 
cumpriram os créditos planejados e obtiveram notas para serem aprovados. 
Também, seus estudos foram convalidados na UFBA, em setembro de 2014, 
e seus currículos organizados para a integralização curricular e, consequente-
mente, a formatura, que ocorrerá em 2015.1. As dimensões consideradas na 
avaliação do programa na UFBA foram cinco, a saber: epistemológica, peda-
gógica, politíca, organizacional e operacional.

A) As bases epistemológicas das licenciaturas oferecidas pela Universidade 
de Coimbra, apesar das diferenças paradigmáticas, consolidaram uma ampla 
formação dentro da área científica em que os estudantes estiveram circuns-
critos. Além do amplo espectro de disciplinas curriculares que constituíram a 
base teórica e os conteúdos dos cursos, são aspectos complementares do pro-
cesso de formação o desenvolvimento de atitudes investigativas e o envolvi-
mento social mediado pela construção do conhecimento instituída nos currí-
culos UC e UFBA. A base epistemológica do currículo no curso de licenciatura 
em Educação Física da UFBA, anunciada em seu Projeto Político Pedagógico, 
é o materialismo histórico-dialético que considera o trabalho em geral, e 
o trabalho pedagógico em especial, o eixo articulador do conhecimento.  
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Esse eixo está consubstanciado por quatro módulos, a saber: a) os funda-
mentos, que são os conhecimentos clássicos das ciências com as quais a edu-
cação física faz interface; b) os conhecimentos específicos, que são os objetos 
delimitados a partir do objeto de estudo da Educação Física, que é a cultura 
corporal – jogo, esporte, dança, lutas, ginástica; c) o Módulo da Práxis, que 
significa a prática social concreta nas relações de trabalho pedagógico no 
exercício da docência em campos formativos dos diferentes sistemas – edu-
cacional, saúde, lazer e esportivo; e d) o Módulo do Trabalho Científico, para 
domínio das abordagens, métodos e técnicas de investigação. 

É importante destacar que os percursos formativos dos estudantes tri-
lhados durante essa experiência abriu perspectivas de investimentos futuros 
em processos de formação mais especializada. Os depoimentos dos sete estu-
dantes do PLI/Educação Física da UFBA deixam evidentes: (i) as diferenças 
entre as matrizes curriculares e as bases epistemológicas e pedagógicas. 
Na UC predomina a pedagogia tradicional e as bases empírico-analíticas e 
fenomenológicas; Na UFBA é enfatizado, não por todo o corpo docente, mas 
nos documentos, o materialismo histórico-dialético e a pedagogia histórico-
crítica (SAVIANI, 2008), pelo menos por parte do corpo docente; e (ii) a deter-
minação de continuar os estudos em programas de especialização, mestrado 
e doutorado. 

B) Nas dimensões pedagógicas, vale destacar como resultado da expe-
riência uma maior integração com os processos de formação desenvolvidos 
na comunidade europeia; a valorização de uma visão humanista abrangente; 
e as aprendizagens significativas expressando, mesmo que de forma ele-
mentar, o princípio de formação humana para a emancipação. As respostas 
dos estudantes e a análise dos documentos nos permitem, ainda, concluir 
que na UFBA existe, explicitado no Projeto Político Pedagógico, uma pers-
pectiva de Projeto Histórico, enquanto que na UC as evidências das análises 
documentais e as observações presenciais apontam para uma perspectiva de 
adaptação e correspondências entre as competências exigidas pelo mercado 
de trabalho e a formação recebida no curso. As experiências desenvolvidas 
qualificaram as apropriações do conhecimento científico na relação com o 



124    Olhares sobre a docência

mundo não acadêmico, o mundo do trabalho e a sociedade em geral. O depoi-
mento da acadêmica Verônica Brandão deixa evidente essa dimensão: 

Na busca por uma formação qualitativa, a práxis atrelada dos 
fundamentos teóricos apreendidos na UC e na UFBA e do exer-
cício diário das relações extrasacadêmicas em atividades espe-
cíficas nos permitiram integrar ambas informações e ampliar 
as possibilidades para aplicar os conhecimentos tratados pela 
Educação Física nos espaços escolares e não escolares. 

C) Nas dimensões políticas é importante destacar que a configuração 
curricular permitiu compreensões críticas entre saber e poder nos processos 
de formação das gerações futuras. Tratou-se do conhecimento articulando 
o específico, o particular e o geral, a formação humana e a formação profis-
sional e, sobretudo, a transformação pública da gestão do conhecimento no 
exercício de uma atuação humana transformadora. Segue o depoimento da 
acadêmica Sidnéia Luz: 

A experiência com métodos de ensino diferentes da nossa uni-
versidade de origem, principalmente no que se refere à avalia-
ção de algumas unidades curriculares, fez com que tivéssemos 
iniciativas para o nosso autodesenvolvimento, buscando solu-
ções para resolução dos problemas encontrados (como grupos 
de estudos), profundidade e ampliação do conhecimento na 
área. Iniciativas de poder decidir os rumos de sua formação, 
o que justifica os resultados positivos do Grupo PLI/UFBA de 
Educação Física.

D) As dimensões organizacionais inspiradas em ciclos de estudos, reco-
nhecidos como Cursos de Primeiro Ciclo, voltados para a formação acadêmica 
inicial dos estudantes, foram fundamentais para subsidiar uma compreensão 
mais abrangente do que é a responsabilidade social de um docente, em espe-
cial na área da Educação Física. O segundo ciclo de estudos consolida, assim, 
uma formação básica realizada na Europa, onde foram cumpridos os ECTS 
necessários e correspondentes à carga horária no Brasil. Sobre os ECTS e o 
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sistema de créditos da UFBA podemos dizer que o primeiro, implantado na 
Europa a partir do Tratado de Bolonha, é um instrumento que favorece a 
transparência, fomenta as relações entre instituições e aumenta as opções 
dos estudantes. Facilita os centros de reconhecimento dos estudos realizados 
mediante a utilização de um sistema de avaliação e serve para interpretar 
os sistemas nacionais das instituições do ensino superior. Está baseado em 
três elementos: (i) informação (dossiê de informação sobre programas de 
estudo e resultados acadêmicos dos alunos); (ii) reconhecimento mútuo  
dos contratos de estudos entre os centros associados e o estudante; (iii) uti-
lização de créditos acadêmicos ECTS e registro acadêmico − que indicam 
o volume de trabalho do estudante. Apoia-se no princípio de que 60 cré-
ditos medem a carga de trabalho em tempo integral ao longo de um ano 
acadêmico para um estudante típico; e que, normalmente, 30 créditos cor-
respondem a um semestre e 20 a um trimestre, correspondendo 1 crédito 
a cerca de 30 horas de trabalho. A carga de trabalho de um programa de 
estudo integral na Europa atinge, na maior parte dos casos, 1500-1800 horas 
anuais por ano letivo, e nesses casos um crédito equivale a 25-30 horas de 
trabalho. Cada disciplina de 68 horas no Brasil corresponde a dois ECTS ou 
três ECTS. No Sistema de Transferência de Crédito, portanto, os estudantes 
fariam, no Brasil, normalmente, sete disciplinas, equivalendo, no semestre 
letivo, a 463 créditos. Considerando que cada disciplina corresponde a dois 
ECTS, sete disciplinas corresponderiam a 14 ECTS, no mínimo, por semestre. 
Os estudantes cumpriram o equivalente a 120 ECTs na UC para estarem aptos 
a receberem a certificação. Uma vez cumpridos os ECTs na UC e os créditos 
na UFBA e também as demais exigências para integralização do currículo, os 
estudantes serão licenciados com dupla titulação. Poder consolidar uma área 
básica e fazê-la em um conjunto coerente com outras unidades curriculares 
de uma área científica diferente da dominante do curso foi extremamente 
enriquecedor. 

Com isso podemos ampliar de forma sólida nossos conhecimen-
tos na área da educação física no que corresponde o primeiro 
ciclo, para a partir daí, ingressar no segundo ciclo e também 
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assumir responsabilidades sociais e atuar na escola básica das 
redes públicas. (Lucas Santos)

E) Nas dimensões operacionais, ou seja, das regras que definem a 
gestão, o planejamento e o acompanhamento do curso nos quais os sete 
estudantes desenvolveram os seus estudos, podemos observar um ordena-
mento lógico, funcional e útil expressos nas Fichas de Unidades Curriculares 
(FUCs). Destacam-se aí os objetivos formativos, pré-requisitos, as competên-
cias globais humanas a atingir, a carga horária, o método de avaliação, as 
referências bibliográficas e o método de ensino. Vale destacar nessa análise 
a capacidade de crítica que se revela na personalidade dos estudantes, em 
suas capacidades teóricas e atitudinais. Se revelam também nos referenciais 
e na estruturação das unidades curriculares, presentes e desenvolvidas nas 
unidades acadêmicas, nos espaços acadêmicos e não acadêmicos. Ou seja, 
diversos espaços sociais, dentro do contexto de Coimbra, enriqueceram 
sobremaneira a cultura científica e geral dos estudantes. 

Após usufruir da oportunidade, pensar o PLI em uma dimen-
são limitada, em termos de evolução cognitiva, pode ocasionar 
uma minimização da grandiosidade que este intercâmbio re-
presenta. Neste sentido, vale destacar que, durante o processo, 
muitos valores podem ser absorvidos neste contexto para além 
da vida acadêmica diária. (Myler Marinho) 

Concluída a experiência em Portugal, os sete estudantes retornam ao 
Brasil e necessitam ainda cursar um ano para concluírem sua formação aca-
dêmica no curso de Educação Física da FACED/UFBA.

Apos diálogos entre as coordenações do Pibid e PLI, chegamos à con-
clusão que era imprescindível inserir os sete estudantes do PLI nas experiên-
cias do Pibid para consolidar a formação e inserção acadêmica na rede básica 
de ensino da Bahia.
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A entrada no Pibid

Ao retornarem ao Brasil, os estudantes foram orientados a solicitar a 
equivalência das disciplinas cursadas na UC, o que lhes foi concedido sem 
problemas, visto terem sido assinados acordos anteriores, entre órgãos e ins-
tituições responsáveis, sobre a consideração das equivalências. Além disso, 
os estudantes foram recebidos pela coordenação do Pibid UFBA (professora 
Alessandra Assis) e pela coordenação específica do Pibid Educação Física (pro-
fessor Claudio Lira Santos Júnior), que os acolheram e deram continuidade ao 
processo de orientação para o exercício da docência. Imediatamente, com 
aprovação da CAPES, os sete estudantes passaram a ser bolsistas Pibid UFBA 
e a se integrar nas orientações dos 10 bolsistas do Pibid Educação Física. Além 
disso, foram orientados no TCC, já iniciado em Portugal durante os dois anos, 
através de orientações específicas em quatro visitas da coordenadora do PLI/
Educação Física da UFBA, tendo sido realizadas na UC as devidas qualificações 
com bancas compostas de professores do Brasil e de Portugal. Outra orien-
tação importante aos estudantes do PLI foi a inserção em trabalhos acadê-
micos que integram ensino-pesquisa-extensão e o trabalho na comunidade 
do Calabar a partir da Escola Aberta, da quadra esportiva, do posto de saúde, 
do trabalho dos militantes culturais e intelectuais orgânicos da comunidade. 
Os sete estudantes passaram a integrar o Projeto Vizinhanças da UFBA e a 
atuar diretamente na comunidade do Calabar. Receberam, portanto, para 
acompanharem a orientação teórica do PLI/Educação Física UFBA, cursos 
específicos sobre pedagogia histórico-crítica e cinco exemplares de obras 
sobre pedagogia histórico-crítica. (MARSIGLIA, 2011; MARSIGLIA, 2013; 
MARTINS, 2013; SAVIANI, 2011; SAVIANI, 2012) Por fim, os estudantes foram 
orientados a solicitar matrícula e cumprirem os demais créditos que ainda 
faltavam para integralização do currículo e, com isso, receberem o diploma 
na UFBA, além do diploma na UC. A dupla titulação lhes permitirá que atuem 
tanto no Brasil quanto em toda a comunidade europeia, uma vez que esta, 
pelo tratado de Bolonha, admite a titulação de todos os países membros do 
programa. 
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Avaliação da experiência 

Em meio a profundas contradições, o Brasil atravessa uma das fases 
paradoxais de sua história recente. Apesar das contradições e dos ainda pro-
fundos processos semicoloniais a que estamos sujeitos, existem indicadores 
de que algo interessante está em curso. A fase atual está marcada por esta-
bilidade política e por um latente processo de desenvolvimento econômico 
mais ou menos acentuado, de acordo com as relações internacionais estabe-
lecidas no campo da economia política. No setor da educação, em especial 
no contexto baiano, a Universidade Federal da Bahia tem protagonizado uma 
série de esforços na ampliação, qualificação e reconstrução das bases epis-
temológicas, sociais e pedagógicas de suas relações com a sociedade local. 
Além da expansão dos seus campi, a UFBA tem produzido um conjunto de 
esforços para a reestruturação dos seus currículos, considerando as neces-
sidades das transformações econômicas, sociais e políticas do modo de pro-
dução da vida e que prescinde de uma consistente base teórica e de engaja-
mento político. 

O PLI de Educação Física da UFBA, articulado com o Pibid Educação 
Física, situa-se entre as medidas adotadas para qualificar a formação de pro-
fessores com um impacto extremamente positivo. 

O PLI e o Pibid estão situados entres os programas de maior enverga-
dura com impactos positivos não só na capacidade de exercer a docência dos 
estudantes, nas transformações curriculares, na formação continuada dos 
professores participantes, mas também nos impactos da própria instituição e 
sua capacidade de responder aos desafios educacionais presentes na política 
de educação no Brasil.

Para o curso de Educação Física da UFBA fica a experiência de outras 
arquiteturas curriculares que devem somar-se, por incorporação crítica, ao 
esforço de reestruturação, reconceptualização do currículo de licenciatura 
em Educação Física, com base na concepção de licenciatura ampliada, que 
está em andamento. 
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Para as famílias, fica uma certeza: o que foi bom para nossos familiares 
porque qualificou a formação dos mesmos deve continuar para muitos outros 
jovens que decidiram serem professores no Brasil. 

Para os docentes, fica a determinação de lutar para que os estudantes 
tenham a oportunidade de, com assistência, orientações e acompanhamento 
avaliativo, desenvolver suas capacidades humanas e profissionais em rela-
ções internacionais, objetivando a emancipação humana, que passa neces-
sariamente pela superação do modo de produção capitalista. 

Para a instituição, fica o acúmulo de uma experiência desenvolvida para 
enfrentar um dos mais graves problemas de uma nação: a formação inicial e 
continuada de professores.

Quanto às políticas educacionais no Brasil, em especial as destinadas 
ao ensino superior, críticas estão sendo feitas através dos estudos realizados 
por Lima (2007), Neves (2001; 2004; 2005), Melo (2004) e Siqueira e Neves 
(2006). Esses estudos nos permitem afirmar que as políticas educacionais 
no Brasil ainda não romperam a lógica perversa neoliberal instituída nos 
governos anteriores de Fernando Henrique Cardoso, mesmo com todas as 
iniciativas adotadas. Mas existem possibilidades sim, vez que, conforme res-
salta Frigotto (2011, p. 241),

[...] ao não disputar um projeto societário antagônico à moder-
nização e ao capitalismo dependente e, portanto, à expansão 
do capital em nossa sociedade, centrando-se em um projeto 
desenvolvimentista com foco no consumo e, ao estabelecer 
políticas e programas para a grande massa de desvalidos, har-
monizando-as com os interesses da classe dominante (a maio-
ria prepotente), o governo também não disputou um projeto 
educacional antagônico, no conteúdo, no método e na forma.

Permanece, portanto, no horizonte, o que nos apontava Florestan 
Fernandes (1973, 1977), que é a nossa responsabilidade, como intelectuais, 
nas relações e conflitos de classe, de defendermos um projeto societário que 
aponte os desafios da mudança, a transição para outro modo de produção da 
vida para além da lógica do capitalismo dependente. 
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Para concluir, destacamos o que chama atenção a presidente da 
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), 
Helena Freitas. Não podemos continuar postergando prioridades porque o 
Brasil sofrerá muito com isso. Uma delas diz respeito, certamente, à Política 
Nacional de Formação de Professores.

No sentido da construção do contra-hegemônico, com nexos e relações 
com o projeto histórico superador ao capitalista, defendemos, no desenvol-
vimento do PLI/Pibid UFBA, como pilares para o projeto de escolarização da 
classe trabalhadora brasileira a formação humana que valorize:

• A atitude científica – o que exige uma consistente base teórica dialética-
-materialista-histórica a ser assegurada por uma escola de qualidade no 
campo e na cidade;

• A consciência de classe – classe em si e classe para si, desenvolvida nas 
lutas econômicas, políticas e ideológicas concretas;

• A formação política – materializada na luta concreta de disputa pelo po-
der dos trabalhadores;

• A organização revolucionária – dos trabalhadores livremente associados, 
produzindo e preservando a natureza em outras relações que superem 
a propriedade privada dos meios de produção, em especial o latifúndio, 
a propriedade privada da terra, o Estado capitalista, a família burguesa e 
seus valores, o trabalho expropriado, assalariado, escravo e subsumido 
ao capital. (MÉSZÁROS, 2002)

Conforme já mencionamos na Revista do ANDES, Ano XXII, n. 51, Março 
de 2013, nos valendo do poeta Maiakovski: “o mar da história é agitado. As 
tempestades e as guerras havemos de atravessá-las rompê-las ao meio como 
uma quilha corta as ondas do mar”. 

Para tal, necessitamos de uma formação de professores consistente, 
assentada em uma solida formação teórica e com um horizonte histórico 
superador.
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O exercício da docência na Educação Física: a 
necessidade da consistente base teórica

Claudio de Lira Santos Junior1 
Celi Zulke Taffarel2 
Josiane Cristina Climaco3 
Márcia Lúcia dos Santos4 

Os estudos sobre formação do professor de Educação Física (TAFFAREL, 
1993) demonstram a necessidade vital da referência ao projeto histórico para 
orientar o projeto político-pedagógico de uma universidade e a formação 
de professores – em especial, os professores de Educação Física. Conforme 
Freitas (1995, p. 142)

Um projeto histórico aponta para a especificação de um deter-
minado tipo de sociedade que se quer construir, evidencia for-
mas para chegar a esse tipo de sociedade e, ao mesmo tempo, 
faz uma análise crítica do momento histórico presente. Os par-
tidos políticos (embrionários ou não) são os articuladores dos 
projetos históricos. A explicitação de como articulamos essas 
três instâncias parece ser essencial própria pesquisa pedagógi-
ca. A necessidade de um projeto histórico claro não é um capri-
cho. É que os projetos históricos afetam nossa prática política e 
de pesquisa, afetam a geração dos próprios problemas a serem 
pesquisados. 

1 Coordenador do Pibid Educação Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA); e-mail: 
cláudio_lira@hotmail.com.

2 Professora Titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/
UFBA); e-mail: taffarel@ufba.br.

3 Professora-supervisora do Pibid Educação Física; Mestranda em Educação (PPGE – FACED- 
UFBA) e-mail: jcclimaco@gmail.com.

4 Professora-supervisora do Pibid Educação Física; e-mail: prof.marcia62@gmail.com.
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Introdução

O projeto histórico é o eixo em torno do qual devem se definir as orien-
tações pedagógicas, assegurando, dessa forma, que o “estatuto progressista” 
do discurso seja menos uma qualificação ideológica do que objetivamente 
revolucionário. Tratamos aqui da formação humana e da formação de pro-
fessores de Educação Física na perspectiva do projeto histórico comunista, 
superador das exauridas e destrutivas relações capitalistas que estão levando 
a humanidade à barbárie.

Segundo Freitas (1987), em seu texto “Projeto histórico, ciência peda-
gógica e didática”, a discussão em torno do projeto histórico, ou mais apro-
priadamente, dos projetos históricos subjacentes às posições progressistas 
na área educacional, é necessária para entendermos melhor a aparente (e só 
aparente) identidade do discurso transformador nessa área: um projeto 
histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização social na qual preten-
demos transformar a atual sociedade e os meios que devemos colocar em 
prática para a sua consecução. Implica uma “cosmovisão”, mas é mais que 
isso. É concreto, está amarrado às condições existentes e, a partir delas, pos-
tula fins e meios. Diferentes análises das condições presentes e diferentes 
fins e meios geram projetos históricos diversos. Tais projetos fornecem base 
para a organização dos partidos políticos

Outro elemento vital a considerar na formação do professor de Educação 
Física é a realidade atual de degeneração e decomposição do modo de pro-
dução capitalista. Entender tal realidade como direcionamento da formação 
de professores de Educação Física é colocar as problemáticas no contexto 
dos conflitos sociais que acirram a luta de classes determinando para a classe 
trabalhadora a perda do direito ao trabalho, à terra, à saúde, o recrudesci-
mento do analfabetismo e da violência, a mortalidade por doenças decor-
rentes da destruição do meio ambiente e outros. A realidade atual implica 
perspectivar o ensino e a pesquisa em relação ao contemporâneo, que não é, 
infelizmente, o progresso científico e tecnológico chegando a todos, senão as 
consequências trágicas das novas formas de exploração e de aculturação nos 
países menos desenvolvidos ou periféricos. Esse contemporâneo, apregoado 
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pela direita, cobriu com doces ilusões a miséria para se colocar como real. 
Enfim, “realidade atual” caracteriza-se pelos determinantes sociais da edu-
cação, ciência e tecnologia confrontando o dia a dia da prática pedagógica na 
formação de professores de Educação Física.

Desse modo, a formação dos professores necessita orientar-se no 
conhecimento científico clássico e no aprofundamento da luta ideológica con-
temporânea que se manifesta nas características que o capitalismo imprime 
às tarefas sociais da educação e do esporte, assim como ao neotecnicismo, 
alimentando-as com correntes de pensamento idealistas – neopositivismo, 
existencialismo, pragmatismo, entre outras –, as quais isolam a escola e os 
esportes dos problemas que afetam a sociedade e incrementam a contrapo-
sição dos interesses individuais aos sociais. A realidade atual como conceito 
fundamental para o trato com o conhecimento deve ser compreendida como 
referência política, decorrente do projeto histórico que dá origem ao pro-
jeto político pedagógico. Somente a clareza do caráter dessa referência pode 
impedir que a escola insista em defender como tarefa a distribuição demo-
crática do saber historicamente acumulado enquanto subtrai desse conhe-
cimento os laços com o projeto de transformação da sociedade e a possibili-
dade de promover as explicações do real, do momento histórico em questão, 
portanto, do projeto de “homem” que a escola quer formar.

Com essa base delimitada, apresentamos a seguir o arrazoado científico 
baseado na revisão da bibliografia atualizada e na análise da conjuntura atual 
que sustenta a orientação específica impressa no Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal da Bahia (Pibid UFBA) 
do curso e Educação Física.

As bases científicas para a formação

É imperiosa a compreensão sobre o caráter da docência e o que a 
caracteriza na Educação Física, como também o reconhecimento da neces-
sidade da sua presença nos currículos de conhecimentos clássicos articu-
lados em módulos ou eixos denominados de fundamentos, conteúdos espe-
cíficos, práxis e trabalho científico. Na perspectiva de superar a concepção 
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fragmentada de ciência, expressa na proposta de divisão dos cursos de for-
mação do professor de Educação Física, bem como de enfrentar o rebaixa-
mento teórico na formação, estamos propondo como matriz teórica para a 
formação dos professores a visão materialista e dialética da história. Tal pro-
posta assegura-se quando da colocação da primeira pergunta ontológica para 
compreensão do ser humano: como o homem torna-se homem e como se dá 
o conhecimento?

A relação estabelecida pelo ser humano e a natureza para garantir sua 
existência dá-se no curso da história, portanto, somente a partir da história 
enquanto ciência é possível tanto apreender e compreender o passado, o 
presente e o futuro do ser humano. Ao longo da história, também se confi-
gura a cultura corporal e o trabalho pedagógico, pontos centrais que estabe-
lecem identidade ao profissional de Educação Física.

A Educação Física se caracteriza historicamente pelo trabalho pedagó-
gico da docência no campo da cultura corporal, ou seja, a ação pedagógica 
no trato com o conhecimento da cultura corporal. Em qualquer campo de 
trabalho, a ação pedagógica, ou seja, o exercício da docência, é a base da for-
mação acadêmica e do trabalho. Isso nos aponta a necessidade de conside-
rarmos o princípio de estruturação do conhecimento científico no currículo. 
A docência entendida como trabalho pedagógico é, portanto, a identidade do 
professor de Educação Física, e isso pode ser verificado pelos fatos quando 
nos reportamos ao exercício da docência e identificamos seu sentido, signifi-
cados, finalidades, meios e métodos ao longo da história.

Caracteriza-se, também, por ser um campo de conhecimento que se 
estrutura a partir das práticas históricas, socialmente produzidas, cientifi-
camente estudadas e investigadas e criativamente ensinadas de geração a 
geração. 

A consolidação da docência como elemento fundante da formação do 
professor de Educação Física requer: 

•  Sólida formação teórica na perspectiva da formação omnilateral;

• Unidade entre teoria/prática, que significa assumir uma postura em rela-
ção à produção do conhecimento que impregna a organização curricular 
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dos cursos, tomando o trabalho como princípio educativo e a ênfase na 
pesquisa como meio de produção do conhecimento e práxis social.

• Gestão democrática que permita a vivência e o trabalho com relações de 
poder democráticas e não autoritárias;

• Compromisso social com ênfase na concepção socio-histórica do traba-
lho, estimulando análises políticas sobre as lutas históricas pela supera-
ção da sociedade de classes para que seja garantido o acesso aos bens a 
todos que dele participam em sua produção.

• Trabalho como princípio educativo – eixo norteador da formação omni-
lateral.

• Formação continuada para permitir a relação com a formação inicial no 
mundo do trabalho;

• Avaliação permanente como parte integrante das atividades curricula-
res de responsabilidade coletiva, a ser conduzida à luz do projeto polí-
tico pedagógico da instituição, abarcando as dimensões da avaliação da 
aprendizagem, do docente, dos programas e projetos e da instituição.

A proposta de orientação do Pibid: educação física da UFBA

Considerando que o objeto do currículo é o pensamento teórico dos 
estudantes, isso pressupõe a organização de conhecimentos pautada no 
conhecimento cientifico clássico. A intenção da orientação no Pibid Educação 
Física é consolidar uma consistente base teórica, fazendo-o a partir da Teoria 
do Conhecimento, que possibilita a construção do conhecimento a partir da 
categoria da prática, permitindo a organização do conhecimento em ciclos, 
a constatação de dados da realidade, as sistematizações, generalizações, 
ampliações e aprofundamentos a partir da teoria pedagógica histórico-crí-
tica. Concebemos currículo, portanto, como uma referência de formação 
relacionada ao padrão unitário de qualidade para oferecimento de cursos. 

Para garantir a unidade nacional em torno de uma consistente formação 
acadêmica, assumimos a ideia da base comum nacional, que deverá permitir 
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uma sólida formação teórica, interdisciplinar, a unidade teoria/prática, a 
gestão democrática, o compromisso social, o trabalho coletivo, a formação 
continuada e a avaliação permanente na formação acadêmica, de forma que 
o graduado compreenda criticamente os determinantes e as contradições do 
contexto em que está inserido e seja capaz de atuar na criação de condi-
ções objetivas para a transformação social. Essas idéias não são novas e vêm 
historicamente sendo abrigadas, desenvolvidas e defendidas no fórum da 
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE).5

A base comum nacional deverá, portanto, permitir o domínio do conhe-
cimento e seus meios de produção em uma perspectiva de totalidade do 
conhecimento produzido e que permita relações e ações transformadoras na 
realidade, tendo no horizonte um projeto histórico de superação do modo 
do capital organizar a vida na sociedade – modo este criado nas relações 
humanas e, portanto, factível de ser alterado. 

A partir dessas considerações gerais, as orientações no Pibid Educação 
Física estão sendo desenvolvidas de modo a: 

• Assegurar a autonomia das Instituições de Ensino Superior;

• Assegurar a sólida formação básica;

• Assegurar um processo de formação crítica que considere a articulação 
entre os conhecimentos de fundamentação e de ação profissional com 
as dimensões política, humana e sociocultural;

• Encorajar o reconhecimento da relevância do domínio dos conhecimen-
tos clássicos, nucleares para a formação;

• Fortalecer as unidades teoria-prática por meio de atividades planejadas 
e sistematizadas, que deverão constituir atividades essenciais no currí-
culo da graduação;

• Nortear a formação acadêmica tendo como referência a discussão acu-
mulada pela área. bem como as referências cientificamente atualizadas 
em áreas afins que se mostrem relevantes para a formação;

5  Ver <http://anfope.spaceblog.com.br/>.
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• Compreender uma concepção de formação humana omnilateral em con-
traponto à concepção de competências, não incorrendo no reducionismo 
que induz a compreender a formação em seu sentido meramente instru-
mental, mas sim como uma política global que compreenda dimensões 
humanas, como a científica, pedagógica, técnica, ético-moral e política.

• Assegurar tanto o domínio dos meios de produção do conhecimento 
como o acumulado historicamente acerca da cultura corporal – objeto 
de estudo dos cursos de formação do professor de Educação Física.

A política de formação

Portanto, o Pibid Educação Física da UFBA compreende que a política 
de formação de professores deve caracteriza-se por defender uma perspec-
tiva de formação omnilateral. “Omnilateral” está sendo aqui empregado no 
sentido que lhe é atribuído na tradição marxista, ou seja, como sendo o con-
traponto à formação unilateral e que contemple as dimensões da ciência, 
tecnologia, humanidades, artes e educação física na perspectiva da formação 
para a transformação da sociedade e superação do capitalismo. 

A configuração das dimensões científicas, técnicas, pedagógicas, éticas, 
estéticas, morais e políticas deve ser a concepção nuclear na orientação da 
formação inicial do professor de Educação Física. 

A formação acadêmica inicial deverá propiciar, portanto, o domínio de 
capacidades e habilidades para o trabalho pedagógico, o domínio dos instru-
mentos, dos processos de construção e produção do conhecimento científico 
que fundamentam e orientam a docência. O professor de Educação Física, 
além do domínio dos conhecimentos específicos para a docência, deve, 
necessariamente, compreender e enfrentar as questões envolvidas com o 
trabalho capitalista, seu caráter e organização. É preciso demonstrar capaci-
dade de trabalhar com autonomia e auto-organização. 

O desenvolvimento de tais dimensões requeridas na formação do gra-
duado em Educação Física deverá ocorrer a partir de experiências como as 
propiciadas pelo Pibid Educação Física. Tais dimensões da formação humana 
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não podem ser adquiridas apenas no plano teórico, nem no estritamente ins-
trumental. É imprescindível, portanto, que haja coerência entre a formação 
oferecida, as exigências práticas esperadas do futuro professor e a neces-
sidade de emancipação e democratização política, humana e sociocultural 
para além da lógica do capital.

Portanto, tais dimensões da formação humana não podem ser com-
preendidas e nem reduzida às dimensões do aprender a aprender, do 
aprender a fazer, do aprender a ser e aprender a conviver, conforme a peda-
gogia do capital. Implicam também a consistente base teórica, a consciência 
de classe, a formação política e a organização revolucionária.

Portanto, a orientação no Pibid Educação Física da UFBA compreende 
que a formação para a docência é, sobretudo, a condição de refazer perma-
nentemente as relações com a sociedade e a natureza, objetivando a supe-
ração da alienação humana.

Nessa perspectiva, a orientação no Pibid privilegia:

• A cultura científica, de modo a contribuir para formação humana eman-
cipatória e omnilateral;

• O desenvolvimento da capacidade teórica, que se desenvolve na inter-
-relação e internalização de signos culturalmente desenvolvidos e histo-
ricamente acumulados; 

• A capacidade para analisar criticamente o real e agir para transformar, 
tendo como horizonte a superação das relações do modo de produção 
capitalista;

• O domínio tanto dos meios de produção como de conhecimentos clás-
sicos e essenciais relacionados à cultura geral e à formação específica, 
que são objetos das atividades humanas e profissional, adequando-os 
às necessidades de emancipação sociocultural dos seres humanos e ao 
desenvolvimento democrático da sociedade;

• A atitude científica sobre os resultados de pesquisa para a adequação e o 
aprimoramento das ações humana e profissional em prol da consecução 
dos objetivos específicos e da formação sociocultural planejada;
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• A resolução de problemas concretos no exercício da docência;

• A sistematização e socialização da reflexão crítica sobre a prática profis-
sional observada e planejada; 

• A demonstração da capacidade de lidar crítica e autonomamente com 
a literatura pertinente e atualizada e com os diversos tipos de produção 
dos conhecimentos afins, reconhecendo a transitoriedade dos mesmos;

• O uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de for-
ma a ampliar e diversificar as formas de interagir e compartilhar com as 
fontes de produção e difusão de conhecimentos e de tecnologias, bem 
como para qualificar a intervenção profissional;

• A demonstração de sentido de cooperação, autodeterminação, auto-or-
ganização e solidariedade na relação com os indivíduos, clareza, adequa-
ção e objetividade nas formas de comunicação escrita, verbal e não ver-
bal e desenvoltura no fazer didático, de modo a conduzir e compartilhar 
adequadamente sua atividade profissional;

• A capacidade de argumentação, de modo a saber justificar e articular sua 
visão de mundo e sua prática profissional com a construção do projeto 
histórico para além do capital, bem como balizar sua ação profissional, à 
luz da crítica, as teorias produzidas a partir dos campos de conhecimento 
específicos e afins.

Ao desenvolver o conhecimento científico, em conjunto, pelo coletivo 
de estudantes do Pibid Educação Física da UFBA, espera-se incidir na for-
mação global reconhecida nos sujeitos pela: capacidade de teorização (supe-
ração dos pseudoconceitos aos conceitos científicos, das representações ao 
real concreto, da alienação à desalienação); organização do trabalho peda-
gógico (na prática pedagógica, no trato com o conhecimento, nos objetivos) 
e avaliação; sistema axiológico (atitudes, valores, representações perante a 
realidade complexa e contraditória); compreensão e utilização dos processos 
de produção do conhecimento científico e no acesso coletivo dos produtos 
das relações de produção do conhecimento, alterando-se significativamente 
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a organização do trabalho; compreensão política das relações de poder e da 
força que adquire o conhecimento em dadas relações de produção (força 
produtiva, ideológica e política).

À guisa de conclusão

Retomando a categoria “possibilidade de essência”, descrita por Cheptulin 
(1982, p. 342) “[...] como sendo aquela cuja realização está ligada à modifi-
cação da essência da coisa, com a sua transformação em uma outra coisa”, 
compreendemos que determinadas condições objetivas estão colocadas 
para avançarmos na luta pela formação de professores teoricamente qualifi-
cados para o exercício da docência.

Sintonizados com a luta de resistência, travada neste momento histórico 
em todo o planeta, contra o imperialismo, contra os ajustes, contra o modo 
de vida capitalista, contra a perda de direitos e conquistas, consideramos de 
grande importância reconhecer que a possibilidade está posta inclusive na 
orientação do Pibid em geral, e em especial no Pibid Educação Física.

Esse reconhecimento nos permite orientar a atividade prática e, em par-
ticular, a realização de planificações concretas de curto, médio e longo prazo 
na formação dos estudantes participantes do Pibid Educação Física da UFBA. 

As possibilidades estão em relação direta com a atividade prática 
humana e sua consideração assegura uma orientação adequada das vias e 
dos meios de se chegar a esse ou àquele resultado prático. As possibilidades 
são ilimitadas, à medida que a matéria passa de um estado qualitativo a outro 
e aparecem novas possibilida des. Temos possibilidade, sim, de alterar os 
rumos da história e de romper os nós que foram amarrados pela construção 
de consensos que estão sendo desfeitos pela luta de classes, particularmente 
os nós referentes à desqualificação do professor para o exercício da docência.

Os estudos de Taffarel (1993), Nozaky (2004), Alves (2005), Santos 
Júnior (2005), Silva (2006), Lemos (2008) Brito Neto (2009), Cruz (2009), Dias 
(2011), Aranha (2011), Dutra (2011) e Morschbacher (2012) demonstram que 
os embates são enormes no plano científico, acadêmico e político e que as 
propostas superadoras são minoritárias, mas que o processo está em curso e 
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não pode ser dado como acabado. Necessita, sim, a precisão nos rumos e nas 
tendências para que se dê com precisão o combate ao reacionarismo na for-
mação dos professores de Educação Física no Brasil. Nesse sentido, estamos 
nos aliando por dentro do Pibid Educação Física da UFBA às posições de resis-
tência para com a desqualificação do professor em sua formação acadêmica, 
valorizando o exercício da docência de base científica. 
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Pibid Teatro - Educação, Meio Ambiente e Arte 
(TEMART): os desafios de uma práxis interdisciplinar

Clotildes Maria de Jesus Oliveira Cazé1

Cirlene Passos Kayanoki Vita2

Rosemeire Machado da Silva 3

Ailton Ferreira Santos 4 
Tássio Ferreira Santana5

Fábio Dal Gallo6

Introdução

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) é uma 
iniciativa do governo federal para aperfeiçoamento da formação de profes-
sores da educação básica, atuando em duas frentes: a iniciação à docência e 
a formação continuada dos professores já graduados. O Pibid aponta a neces-
sidade de valorizar a escola pública como um espaço de experiência para 
a construção do conhecimento do educando e para a formação de futuros 
professores que estão frequentando os cursos de licenciatura, assim como 
os professores que já estão inseridos no sistema formal de ensino e que, 

1 Professora de Educação Física da Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa; e-mail: Pibid.
temart.cearc@gmail.com; 

2 Professora de Geografia do Colégio Militar de Salvador; e-mail: cirlapkvita@gmail.com; 

3 Professora de Biologia do Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires; e-mail: ro-
semsbio@yahoo.com.br;

4 Professor de Artes Plásticas/Teatro do Centro de Esporte, Arte e Cultura César Borges; 
e-mail: professor.airesa@gmail.com;

5 Professor de Teatro do Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva; email: tassio15@hot-
mail.com;

6 Professor dr. da Escola de Teatro da UFBA, coordenador do subprojeto interdisciplinar 
Teatro − Educação, Meio Ambiente e Arte (Pibid TEMART); e-mail: fabio.gallo@ufba.br.
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em muitos casos, estão afastados dos estudos acadêmicos e da formação 
continuada.

Ao pensar a escola como um espaço de educação e ensino, deve-se pon-
derar que ela deve auxiliar o sujeito a viver no contexto atual onde as inter-
dependências, as relações e as interações presentes no dia a dia se tornam 
necessárias, de acordo com a ponto de vista de Morin (2006) à religação 
dos saberes. Nesse sentido, o subprojeto interdisciplinar Teatro – Educação, 
Meio Ambiente e Arte (TEMART) do Pibid7 da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) – que conta com um coordenador, 25 bolsistas graduandos de dife-
rentes cursos da licenciatura e cinco professores-supervisores graduados em 
Biologia, Educação Física, Geografia e Teatro, os quais atuam em cinco escolas 
situadas em diferentes bairros de Salvador, Bahia − fomenta a confluência 
entre diferentes áreas do conhecimento por meio de ações interdisciplinares 
desenvolvidas pelos graduandos e professores-supervisores, buscando, a 
partir do tema-gerador meio ambiente, uma prática docente diferenciada.

Essa prática envolve uma ação conjunta entre graduandos de diferentes 
cursos e professores-supervisores, os quais partem do pressuposto de que 
esse exercício de iniciação à docência vai além do ensino de conteúdos 
específicos.

Nessa busca, a arte é vista como potencializadora da prática educa-
tiva, em função do seu caráter de formação estética, ética e política do ser 
humano, pois, como aponta Dewey (2010), a arte é um processo de criação 
e de apreciação em que a função imaginativa constitui a própria experiência 
estética. 

Os fundamentos do projeto teatro, educação,  
meio ambiente e arte

Considera-se que o subprojeto interdisciplinar TEMART, sediado na 
Escola de Teatro da UFBA, é uma proposta inovadora dentro da experiência 

7 Doravante utilizaremos a sigla Pibid TEMART para nos referirmos ao subprojeto sediado 
na Escola de teatro da UFBA. 
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do Pibid UFBA pela característica interdisciplinar que permeia sua organi-
zação e implementação. O subprojeto em questão, com Morin (2006) como 
referência principal, além de outros autores que estudam a interdisciplina-
ridade, propõe ações na escola de ensino básico nos níveis fundamental e 
médio, tendo como ponto de partida o conteúdo e as orientações delineadas 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e, em particular, os 
aspectos que se referem aos temas transversais, dentro dos quais foi eleito o 
tema meio ambiente pela peculiaridade de criar um elo entre sujeito, socie-
dade e mundo. 

Nesse contexto, o subprojeto articula as especificidades das áreas de 
conhecimento dos bolsistas e dos professores-supervisores do subprojeto, 
se aproximando a uma dinâmica semelhante à pedagogia de projetos, com-
preendendo que a interdisciplinaridade que sustenta as atividades planejadas 
se baseia principalmente na visão de que quando um agente pretende buscar 
a compreensão de um determinado fenômeno específico, tal agente deve ser 
considerado, utilizando as palavras de Morin (2006), um homo complexus, o 
qual lida com todas as vertentes que envolvem a condição humana, incluindo 
aspectos biológicos, psíquicos, sociais, afetivos e racionais. Esse agente atua 
num contexto que se estrutura a partir de sistemas que interagem constante-
mente e concomitantemente, em que se torna necessário articular o conhe-
cimento das partes com o conhecimento do todo e vice-versa, de acordo com 
o princípio da complexidade indicado por Morin (2005).

A partir desses pressupostos, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas 
escolas foram organizadas e direcionadas à educação ambiental em sentido 
amplo, se baseando no conceito de sociobiodiversidade8 e considerando que 
e a escola é lócus de extrema relevância para a formação de cidadãos cons-
cientes, reflexivos, emancipados e atentos às problemáticas socioambientais 
que interferem de forma local e global.

8 Sociobiodiversidade: noção apresentada por Isabel Carvalho (2004), que observa as inte-
rações complexas que abarcam desde a diversidade biológica da vida natural até a diversi-
dade social constituída pelos diferentes grupos sociais e culturais que habitam o planeta; 
essas são interdependentes e possuem ações impactantes em trânsito de mão dupla.
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Dessa forma, a relação entre a arte e a educação, voltada para a reflexão 
e a ação sobre questões que tratam do meio ambiente em um contexto inter-
disciplinar, é o elemento mobilizador da proposta do subprojeto, que busca 
promover a compreensão e a contextualização de conteúdos apresentados 
interdisciplinarmente com a parceria dos graduandos-bolsistas de diferentes 
áreas para a realização de práticas didático-pedagógicas, acreditando que no 
contexto atual é imprescindível incluir a educação ambiental nos currículos 
escolares. A visão do subprojeto, ao propor atividades pedagógicas reali-
zadas por meio da articulação de supervisores e bolsistas de diferentes áreas, 
se distancia de uma visão transversal na qual a disciplinaridade é mantida 
a partir de parâmetros pré-determinados, como a matéria estudada ou do 
professor que ministra o conteúdo. 

O objetivo geral do projeto é, portanto, compartilhar entre bolsistas, 
supervisores e alunos do ensino básico a experiência da complexidade por 
meio de práticas didático-pedagógicas. Como objetivos específicos, o projeto 
define a necessidade de aproximar as ações desenvolvidas pelos graduandos 
às práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, tendo por princípio o meio 
ambiente, a educação e a arte. Esta última permite, mesmo que indireta-
mente, um trabalho que dialoga com outros conceitos, como o de ludicidade 
e de diversidade cultural, e leva a discorrer sobre a necessidade de valori-
zação dos múltiplos saberes e fazeres que permeiam as atividades, o que 
colabora para propor novas experiências ao mesmo tempo em que apresenta 
aos graduandos de licenciaturas diversas a prática que já existe na rede de 
ensino formal, além de metodologias desenvolvidas pelos professores que já 
atuam nesse espaço de aprendizagem. 

Segundo essa visão, possibilita-se a construção do conhecimento a partir 
da reflexão conjunta sobre as ações realizadas, permitindo abordar temáticas 
socioambientais a partir de perspectivas interdisciplinares baseadas na inte-
ração entre sujeitos. O subprojeto busca, como consequência, desenvolver 
o senso crítico, ético, estético e político dos educandos, assim como dina-
mizar as práticas pedagógicas focadas na leitura, interpretação, escrita, no 
desenho e nas práticas teatrais pautadas em uma perspectiva artística, lúdica 
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e interdisciplinar, de modo a promover a compreensão e a contextualização 
dos conteúdos, motivando a pesquisa a partir da curiosidade dos educandos.

A interdisciplinaridade, que se constitui como base teórica do subprojeto, 
se torna útil para compreender a integração de dois ou mais componentes 
complementares que interagem na construção do conhecimento, delineando 
um projeto de investigação e um plano de intervenção. Entende-se que atuar 
nessa perspectiva significa vencer desafios. Desafios estes que implicam em 
mudança de paradigmas na formação do profissional, no entendimento da 
educação que se pretende na sociedade contemporânea e na própria visão 
de mundo. Dessa forma,

A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de 
disciplinas e ao mesmo tempo evitar a diluição das mesmas em 
generalidades. De fato, será principalmente na possibilidade de 
relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, 
pesquisa e ação, que a interdisciplinaridade poderá ser uma 
prática pedagógica e didática adequada aos objetivos do ensino. 
(PCNEM, 2000, p. 75)

Hilton Japiassu (1976, p. 74), estudioso da interdisciplinaridade, entende 
que esta “[...] caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas 
e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo pro-
jeto de pesquisa”. Esse trecho leva a considerar que o tema meio ambiente 
se torna um recurso valioso como tema-gerador de atividades pedagógicas 
de cunho investigativo, pois a Lei n.º 6.938 de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 
1981), ampliada pela Lei n.º 9.795 de 27 de abril de 1999, que trata da Política 
Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), aponta o meio ambiente 
como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas. Esse olhar auxilia no entendimento do conceito de meio ambiente 
e aponta para a interferência da cultura, da organização social e, assim, de 
um conjunto de elementos em aparência separados ou não necessariamente 
articulados, mas que são basilares na ideia de complexidade indicada por 
Morin, (2006).
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A educação ambiental que orienta as intervenções do subprojeto se ins-
creve e se dinamiza na própria educação, sendo uma proposta de transfor-
mação social; inspira-se no fortalecimento dos sujeitos para o exercício da 
cidadania, retrata o mundo em sua complexidade e tem como referencial 
teórico ideias do campo libertário da educação proposto por Paulo Freire 
(1987). Observando as palavras de Braga quando indica que 

O ser humano precisa compreender que, por viver em grupo, 
qualquer ação ou atitude que venha a agredir o ambiente em 
que vive, irá repercutir na coletividade, deixando de ser um 
problema individual, tornando-se social. No entanto, é preciso 
reconhecer que essa relação é sistêmica, já que a sociedade é 
uma das principais responsáveis na formação dos valores do in-
divíduo. (BRAGA, 2010, p. 21)

Nota-se o destaque da presença de relações sistêmicas e entende-se 
que a questão ambiental concebe sociedade e natureza como instâncias 
interdependentes que se modificam mutuamente; sendo assim, é conside-
rada importante a implantação dessa proposta nas escolas, pois: 

[...] a educação ambiental está presente em toda forma de 
educação de proposta emancipatória, que contribua para a for-
mação de sujeitos críticos e que seja compatível com um pro-
jeto de sociedade não excludente e mais igualitária. (BARROS, 
2009, p. 4) 

No que se refere aos procedimentos práticos das atividades pedagógicas 
desenvolvidas, a área das artes, e em específico do ensino das artes, mostra 
possibilidades metodológicas valiosas para criar uma articulação entre 
aspectos interligados com o meio ambiente e a complexidade que caracte-
riza o conceito de meio ambiente apresentado neste trabalho. Os próprios 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (2000) 
apontam a importância da arte na constituição do pensamento simbólico, 
metafórico e criativo, sendo eles indispensáveis ao exercício de análise, sín-
tese e solução de problemas; essas competências devem ser desenvolvidas 
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em todas as disciplinas do currículo, sendo aconselhável que essa prática seja 
iniciada já desde os primeiros anos de escolaridade do ensino fundamental, 
pois colabora e promove a formação de um pensamento complexo.

Herbert Read (2001), com base em Platão, sugere que a arte deve ser a 
base da educação. Uma educação estética que desenvolve a sensibilidade do 
ser humano para as questões presentes no cotidiano; uma educação que se 
encontra e se identifica com o outro. Essa educação sensível engloba: 

[...] todos os modos de autoexpressão, literária e poética (ver-
bal), bem como musical ou auricular, e constitui uma aborda-
gem integral da realidade que deveria ser chamada de educa-
ção estética – a educação dos sentidos nos quais a consciência 
e, em última instância, a inteligência e o julgamento do indiví-
duo humano estão baseados. (READ, 2001, p. 8)

No subprojeto em análise, o teatro está presente como possibilidade de 
mudança de atitudes e valores frente às exigências da sociedade do século 
XXI, sendo ele mobilizador de transformações sociais e estabelecendo, como 
aponta Fernando Peixoto (2007, p. 11), “[...] uma reflexão e um diálogo vivo 
e revelador [...]. Incapaz de agir diretamente no processo de transformação 
social, age diretamente sobre os homens, que são os verdadeiros agentes da 
construção da vida social”. Peixoto (2007) aponta que é possível compreender 
o teatro como espaço de diversão e conhecimento, prazer e denúncia, do ser 
que entende que o seu destino é ser humano, ou seja, constituir-se em uma 
humanidade. 

Nas práticas teatrais desenvolvidas no projeto, o pensamento liber-
tário de Paulo Freire (1987) se fez presente por meio de jogos e dinâmicas 
propostos pelo Teatro do Oprimido, de Boal (1991), os quais não têm como 
finalidade apenas utilizar a prática do “teatro como discurso” proposto pelo 
autor, mas também promover uma educação emancipatória que desenvolva 
a autonomia do educando e a sua atuação em questões culturais, éticas, 
estéticas e políticas, que reflitam a sua consciência crítica sobre a problemá-
tica humana. 
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Os jogos dramáticos, os jogos teatrais, as leituras dramáticas e a impro-
visação teatral são algumas das ações que estimulam a análise, a discussão e 
a reflexão das proposições sobre questões socioambientais. Nesse contexto, 
os educandos podem se colocar ética, estética e politicamente frente às 
situações, desenvolvendo a expressão artística, qualidade inerente ao teatro 
como arte, pois:

[...] Tanto no jogo dramático como no jogo teatral o processo de 
representação dramática ou simbólica, na qual se engajam os 
jogadores, desenvolve-se na ação improvisada, e os papeis de 
cada jogador não são estabelecidos a priori. Significam experi-
mentos com a vida aqui e agora: o contato com a natureza dos 
objetos, às probabilidades e os fatores limitativos dos eventos, 
bem como o desafio da memória, do pensamento e da precisão. 
(NEVES; SANTIAGO, 2009, p. 74) 

Nesse sentido, Lev Vigotsky (2007) aponta que a imaginação é uma 
característica essencial dos jogos e brincadeiras, função vital e criadora para 
o desenvolvimento do ser humano. Para ele, através da brincadeira, a criança 
experimenta situações e, de forma criativa, voluntária e consciente, trans-
forma e sistematiza os conhecimentos, utilizando os sistemas simbólicos em 
um contexto sócio-histórico e cultural. Ele afirma que a criatividade é uma 
ação humana que gera o novo a partir da imaginação. Dessa forma, conside-
rando as palavras de Freitas (2007, p. 77):

[...] a imaginação é à base de toda atividade criadora e se ma-
nifesta em todos os aspectos da vida cultural possibilitando a 
criação artística, científica e técnica. Todo o mundo da cultu-
ra é, portanto, produto da imaginação e da criação humana. 
Neste sentido, existe criação não só nas obras dos grandes in-
ventores e sábios, mas sempre que o ser humano imagina e 
cria algo novo. Os processos criadores existem desde a tenra 
infância e se desenvolvem a partir de elementos da realidade.  
A atividade criadora da imaginação se encontra, pois, em rela-
ção direta com a riqueza e a variedade da experiência acumu-
lada pelo  homem.
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Os aspectos metodológicos do projeto destacam que este se cons-
titui como uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2005), pois pretende favorecer 
a compreensão e a reflexão de problemas relacionados à educação articu-
lando intervenções que propõem uma transformação social a partir de uma 
atuação coletiva, participativa e cooperativa. 

As ações são inspiradas na corrente sociointeracionista, buscando o 
desenvolvimento de práticas que envolvem o contexto social dos educandos. 
Podem-se citar como exemplos de estratégias metodológicas utilizadas para 
o desenvolvimento das atividades pedagógicas práticas experimentais inves-
tigativas: a realização de leituras e discussões de textos; a realização de ofic-
inas de produção textual e imagética; a proposta de dinâmicas de interação; 
a organização de aulas de campo e oficinas de jogos teatrais, improvisação 
e encenação teatral, incluindo também produção de objetos e adereços a 
partir de material reciclado. Para aprofundar de maneira adequada esse 
ponto, torna-se necessário fazer uma análise específica das atividades real-
izadas nas diferentes escolas.

Experiências nas escolas 

As escolas que participam do projeto se distribuem em diferentes 
bairros da cidade de Salvador e se diferenciam por tamanho, tipo de estru-
tura e perfil dos alunos.

Um dos espaços de atuação do subprojeto Pibid Teatro e Educação foi 
o Centro de Esporte, Arte e Cultura César Borges (CEAC), que se situa em 
São João do Cabrito, periferia, Subúrbio Ferroviário de Salvador, Plataforma. 
O CEAC não é uma escola de ensino regular; os educandos têm aulas artís-
ticas, esportivas e de reforço escolar no contraturno. O grupo que atuou nessa 
instituição incluiu graduandos bolsistas de Teatro, Desenho e Plástica, Letras 
Vernáculas e Geografia sob a supervisão de um professor de Teatro. Após as 
atividades realizadas, que se caracterizaram pelo cunho artístico-teatral, com 
a contribuição do conhecimento individual de cada bolsista, observou-se que 
o projeto tem conseguido dinamizar parte da estrutura escolar a partir das 
modificações ocorridas na práxis pedagógica. A equipe acompanhou as ações 
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em grupos focais de Artes Cênicas em ambos os turnos, onde foi desenvol-
vido um planejamento com ações pertinentes às áreas de graduação dos bol-
sistas em contínuo diálogo com a área do supervisor. 

 Nesse viés, construiu-se uma parceria com o subprojeto Pibid Dança 
e os educandos participaram de atividades conjuntas, como visitas guiadas, 
oficinas, apresentações e apreciação de espetáculos em espaços culturais e 
em outras unidades da área educacional, artística, cultural e acadêmica.

Como resultado dos trabalhos realizados, destaca-se a elaboração do 
projeto interno Eco Arte: Lágrimas Verdes como eixo condutor das ações 
desenvolvidas na instituição. O envolvimento contínuo dos bolsistas com os 
educandos no processo criativo e a presença dos bolsistas em reuniões de 
planejamento da instituição e em aulas participativas com educandos convi-
dados permitiram a articulação com os Projetos Estruturantes da Secretaria 
de Educação e Cultura, quais, por exemplo, Festival Anual da Canção 
Estudantil (FACE); Artes Visuais Estudantis (AVE); Tempos de Arte Literária 
(TAL). As aulas extraclasses e as atividades de campo, com registros e ava-
liação processual, foram importantes no processo de ensino-aprendizagem. 
Além disso, acordos, parcerias e intercâmbios com outras escolas da comuni-
dade, contemplando oficinas abertas, visitas técnicas e apreciação de espe-
táculos, se consolidaram ao longo do tempo. Exemplo disso foi a parceria 
com o Projeto Mediação do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia 
(FIAC), Serviço Social do Comércio do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SESC/SENAC) Pelourinho e Centro Cultural Plataforma. Entre os 
resultados científicos e artísticos obtidos, destacam-se a apresentação de 
trabalhos em eventos e a apresentação de cenas no Seminário Interno do 
TEMART na Escola de Teatro. 

O grupo de graduandos-bolsistas que atua nessa instituição, além de 
participar da Semana Comunitária do Folclore em S. João do Cabrito, criaram 
e colaboraram na montagem cênica do espetáculo Tudo é nada na linha do 
tempo.

Assim, a experiência do subprojeto em análise é um exemplo relevante 
de proposta pedagógica, pois foi averiguado que o desempenho de todos 



Pibid Teatro - Educação, Meio Ambiente e Arte (TEMART)   161

os envolvidos, incluindo supervisor, bolsistas de graduação, alunos da insti-
tuição, promoveu mudanças relevantes na dinâmica escolar, proporcionando 
uma atuação em rede.

Outra escola que teve a participação de um supervisor de Teatro e que 
o projeto atuou diretamente nas aulas de Artes é o Colégio Estadual Álvaro 
Augusto da Silva, localizado no bairro do IAPI. Nessa escola atuaram bolsistas 
de Geografia, Biologia, Pedagogia, Música e Artes Visuais. Para começar as 
atividades, decidiu-se escolher um subtema para nortear o planejamento 
pedagógico, o qual foi selecionado a partir da Lei 10.639/039 (BRASIL, 1996), 
que se refere às questões de identidade. Essa lei aponta a importância da 
cultura negra na formação da sociedade brasileira e propõe novas diretrizes 
curriculares para o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana. 
Os conteúdos devem ser trabalhados no currículo escolar, com ênfase nas 
disciplinas de Arte, Literatura e História Brasileira. 

Na disciplina Arte foi realizado um estudo histórico sobre a formação 
do povo brasileiro, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a mesti-
çagem das três etnias, focando sucessivamente em aspecto culturais quais 
as máscaras africanas. Houve um processo de produção desses elementos 
para abordar a temática da construção de identidades. Além disso, foi pos-
sível discutir sobre questões relacionadas à ancestralidade do povo negro, 
sua relação direta com os costumes, a moralidade, a expressão artística e 
espiritual. Outros pontos investigados foram temas envolvendo o genocídio 
da população negra em Salvador. 

No Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires, o subprojeto Pibid 
Teatro e Educação contou com uma supervisora de Biologia, a qual colaborou 
com bolsistas de Teatro, Pedagogia e Letras Vernáculas, que optaram por for-
talecer a relação entre teoria e prática. Desde o início, as atividades foram 
realizadas nas aulas de Ciências Naturais, mas seguindo uma proposta inter-
disciplinar com enfoque na temática “meio ambiente e suas problemáticas”. 

9 Lei n. 10.639/03, alterada pela Lei n. 11.645/08, torna obrigatório o ensino da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino 
fundamental ao ensino médio em todo o Brasil.
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O subtema escolhido para gerar o planejamento das atividades foi a água. 
O grande desafio dessa proposta foi atuar de forma interdisciplinar em diá-
logo com o tema do subprojeto − Meio Ambiente e Arte −, atendendo à pro-
posta dos PCNs (1998) em consonância com o Projeto Político Pedagógico 
da Escola, estudando meio ambiente como tema transversal. Dessa maneira, 
as aulas contaram com momentos expositivos, momentos de experiências 
práticas e momentos de jogos teatrais que dialogaram com o tema proposto. 
Segundo os PCNs (1998), o compromisso com a construção da cidadania 
solicita uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade 
social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e 
ambiental. Assim, o reflexo das ações/atividades desenvolvidas com a efeti-
vação do subprojeto foi evidente, observando-se uma motivação crescente e 
um despertar do interesse por parte dos educandos não apenas em relação 
aos conteúdos conceituais de Ciências, mas também sobre as questões prá-
ticas propostas nas atividades. 

O impacto das ações/atividades possibilitou que o docente da Educação 
Básica se sentisse estimulado em buscar novas práticas didático-pedagó-
gicas para serem desenvolvidas no ambiente escolar, com projeção para fora 
dele. Dessa forma, o projeto contribuiu para uma renovação das práticas 
que foram atualizadas e, além de despertar e estimular o interesse dos edu-
candos, também motivou e contribuiu para o aperfeiçoamento do educador 
já em exercício e dos bolsistas que estão no processo de formação. 

No Colégio Militar, situado no bairro da Pituba, um grupo de bolsistas 
atuou nas aulas de Geografia sob a supervisão de uma professora licenciada 
na área. As atividades foram iniciadas com um grupo formado por cinco bol-
sistas, graduandos em Artes Plásticas, Geografia e Teatro. Assim, começou-se 
um contato com o cotidiano escolar por meio da participação em reuniões 
pedagógicas, elaboração dos planos de trabalho, planos de aula, entre outros 
afazeres pertinentes à prática docente, concomitantemente com as observa-
ções e intervenções assistidas em sala de aula. 

Foi desenvolvido um plano de trabalho articulado com o conteúdo espe-
cífico de Geografia, que incluiu, no total, 130 alunos, com faixa etária entre 
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11 e 13 anos. O trabalho foi desenvolvido em quatro encontros intitulados 
Complexo Regional da Amazônia: conflitos pelo uso e posse da terra. A meto-
dologia aplicada evidenciou práticas pedagógicas referenciadas na busca 
por “explicações mais plurais, que promovam a interseção da Geografia com 
outros campos do saber”. (PCN, 1998, p. 24) 

Assim, como elementos e instrumentos, foram utilizados trechos de 
textos acadêmicos, cartografias, vídeos, poesias, fotografias, músicas, ins-
trumentos musicais, que se tornaram fundamentais para dialogar com ativi-
dades práticas baseadas no Teatro do Oprimido, de Augusto Boal (1991). Esse 
diálogo interdisciplinar proporcionou, através de interações com o conheci-
mento específico, diferentes possibilidades de interpretação do espaço geo-
gráfico, respeitando a apropriação do saber pelos educandos. Freire (1996, 
p. 47) argumenta que “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 
Nesse sentido, o uso da arte em suas diferentes linguagens aplicadas ao exer-
cício docente possibilitou o desenvolvimento de práticas interdisciplinares 
que integraram e organizaram o conteúdo a partir de diferentes olhares, 
favorecendo a construção de identidades. Como âmago da prática escolar 
apresentada, além da relevância da pesquisa e criticidade, aprendeu-se, nas 
trocas estabelecidas, que:

[...] situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado 
no aluno em extremos opostos é quase negar a relação pedagó-
gica porque não há um aluno, ou grupo de alunos, aprendendo 
sozinho, nem um professor ensinando para as paredes. Há um 
confronto do aluno entre sua cultura e a herança cultural da hu-
manidade, entre seu modo de viver e os modelos sociais desejá-
veis para um projeto novo de sociedade. E há um professor que 
intervém, não para se opor aos desejos e necessidades ou à li-
berdade e autonomia do aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar 
suas necessidades e criar outras, para ganhar autonomia, para 
ajudá-lo no seu esforço de distinguir a verdade do erro, para 
ajudá-lo a compreender as realidades sociais e sua experiência. 
(LUCKESI, 1992, p. 74)
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Na Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa, localizada no bairro do 
Cabula, as atividades do subprojeto foram realizadas nas aulas de Educação 
Física, incluindo bolsistas de graduação de Geografia, Teatro, Biologia e 
Ciências Sociais. Em um primeiro momento, o foco foi buscar unidade da 
prática docente entre graduandos-bolsistas e professor-supervisor, visando à 
integração dos conteúdos tratados e à interação das áreas de conhecimento 
dos graduandos e a Educação Física. Buscou-se uma prática docente centrada 
na construção de conhecimentos a partir do desenvolvimento da capacidade 
crítica-reflexiva e da autonomia dos educandos, ainda que estes estejam no 
início do ensino fundamental II. A relação entre ensino e pesquisa tem sido 
a tônica das atividades, buscando o desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias ao cidadão atento às transformações do mundo em 
que vive.

Dentre as atividades realizadas, foi desenvolvida uma proposta de expe-
riência pedagógica no âmbito da Cultura Corporal, tendo por base a inter-
disciplinaridade. Nesse contexto, 100 anos de Jorge Amado: arte, cultura, 
memória e meio ambiente em movimento foi o tema gerador de um projeto 
em comemoração ao aniversário de nascimento de Jorge Amado − escritor 
baiano conhecido por seus romances, que têm como principais assuntos as 
mulheres da Bahia, o mar e a religiosidade afro-brasileira com seus Orixás e 
segredos. Essa proposta foi estruturada a partir das observações e da parti-
cipação dos educandos nas aulas de jogos e brincadeiras, tema da terceira 
unidade. A trama entre os jogos e brincadeiras e a vida de Jorge Amado acon-
teceu a partir de duas obras infantojuvenis, a saber: O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá: uma história de amor e A bola e o goleiro. 

Como culminância de um segundo projeto, intitulado Animais exóticos 
e silvestres: tráfico e extinção, foi organizada uma visitação ao zoológico de 
Salvador. Os alunos da escola, bolsistas e supervisor participaram de uma 
aula de educação ambiental com os monitores do zoológico. A participação 
dos educandos foi efetiva, questionando e respondendo perguntas sobre 
conteúdos que aprenderam em sala, fato que demonstrou a assimilação dos 
conteúdos trabalhados no período. Outros projetos foram implementados 
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no período, sendo trabalhadas questões referentes à formação do povo bra-
sileiro e à diversidade cultural. As atividades foram iniciadas com uma inves-
tigação sobre a água e sua importância para a vida no planeta, temática que 
deu origem ao Projeto Caça-Pingos. Os educandos participaram ativamente 
das discussões e da encenação que foi criada; também foram abordados 
assuntos de relevância social, como as manifestações populares que surgiram 
no período da Copa das Confederações. Os tipos de atividades propostas e 
os projetos que foram realizados permitiram confirmar o potencial socioedu-
cacional de ações desenvolvidas a partir de uma perspectiva interdisciplinar 
nas quais os agentes envolvidos mantiveram um diálogo constante e uma 
interação permanente com o tema-gerador escolhido. 

Considerações finais

Nos encontros de avaliação do subprojeto, na elaboração de trabalhos 
científicos e relatos de experiências, percebeu-se que as práticas didático-
-pedagógicas praticadas estão impregnadas da visão de mundo dos sujeitos 
envolvidos e das experiências de todos os participantes do subprojeto. 
O encontro desses momentos distintos da formação possibilitou uma expe-
rimentação das práticas pedagógicas em que a experiência encontrou novas 
possibilidades de pensar o ensino-aprendizagem em tempo de inserção das 
tecnologias e de novas teorias no cotidiano da sala de aula.

O Pibid TEMART, com sua abordagem interdisciplinar, ao aproximar bol-
sistas e supervisores de diferentes áreas, mas com um objeto e objetivo em 
comum, estimulou a reformulação de conceitos, posturas, atitudes e valores, 
e também a percepção da necessidade da interdisciplinaridade na ação peda-
gógica, a fim de romper com paradigmas pautados na dicotomia do saber-
fazer. Nesse processo, baseado no pensamento moriniano, compreendeu-se 
a necessidade de desenvolver um conhecimento que apresenta o saber em 
sua totalidade, um saber que prima por um diálogo entre as disciplinas res-
peitando as fronteiras e especificidades. 

A interdisciplinaridade, conceito mobilizador do subprojeto, em con-
junto com o compartilhamento das experiências realizadas nas escolas 
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parceiras, instaurou uma prática constante ao longo do processo que ali-
mentou o fazer, o pensar, o refazer e o repensar e que teve como ponto 
fundamental a necessidade de ouvir o outro. Nesse espaço de convivência, 
o aprendizado foi tecido junto em um complexo, como nos lembra Morin 
(2006), e destacou a necessidade de uma educação do ser humano corres-
ponsável na construção da humanidade na era planetária. 

Assim, fica evidente a necessidade de auxiliar os educandos e os bol-
sistas graduandos a se descobrirem e perceberem a complexidade presente 
na vida, nos diferentes espaços e seres, que, como assinala Morin (2006), são 
interdependentes, interativos e inter-retroativos.

Considera-se que o trabalho desenvolvido contribuiu para a construção 
de conhecimentos específicos, como também para a consolidação de ati-
tudes e valores necessários à prática da pesquisa e aproximação dos estudos 
acadêmicos com o ensino básico. Como o subprojeto propunha na sua 
idealização, ocorreu um aprimoramento nas discussões e articulações dos 
estudos teóricos com as experiências pedagógicas interdisciplinares a partir 
do encontro entre as áreas e todos os agentes envolvidos. 
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Papel e limites da interdisciplinaridade para a práxis 
pedagógica através do diálogo entre a Geografia e 
a Arte na representação do espaço geográfico do 
complexo regional da Amazônia1

Hernane Magalhães Nery2

Daiane Nascimento3
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Victor Oliveira da Mota5

Introdução

A Geografia é uma disciplina que atualmente compõe o currículo do 
ensino médio e também do ensino fundamental. Trabalhar com a Geografia 
requer, além de conhecimentos específicos (como em qualquer outra disci-
plina), conhecimento singulares, pautados em atualizações constantes, por 
se tratar de uma disciplina que estuda o espaço geográfico, a natureza, o 
território, além das relações sociais. Todos esses temas são dinâmicos, o que 

1 Colaboraram com este trabalho a supervisora e docente do Colégio Militar de Salvador, 
Cirlene Passos Kayanoki Vita, e o professor coordenador do Pibid de Teatro e Educação 
(Meio Ambiente e Arte), Dr. Fábio Dal Gallo.

2 Graduado em Geografia (licenciatura e bacharelado), graduando do Bacharelado Interdis-
ciplinar em Artes e aluno especial do mestrado em Ciências Sociais, ambos pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: hernane.nery@hotmail.com.

3 Graduanda em Teatro pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: enviar.para.
daiane@gmail.com

4 Graduada em geografia (licenciatura) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: 
michellebahia@hotmail.com

5 Graduando em Desenho e Plástica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) no modelo 
graduação sanduíche com a Universidade de Coimbra (graduação em estudos artísticos). 
E-mail: victormmota@hotmail.com
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exige do educador o conhecimento interdisciplinar e criativo para atuar em 
sala de aula.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) de 
Teatro e Educação é um projeto interdisciplinar que permite a participação 
de todos os cursos de licenciatura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
a partir do tema-gerador meio ambiente. O Colégio Militar de Salvador é 
uma das instituições de ensino participantes do projeto. Estudantes de três 
diferentes áreas do conhecimento − Desenho e Plástica, Geografia e Teatro 
− iniciaram as atividades propostas pelo Pibid Teatro e Educação dentro das 
turmas do sétimo ano do ensino fundamental no Colégio Militar de Salvador 
durante a quarta unidade, no segundo bimestre de 2012. 

A proposta deste artigo é apresentar como os bolsistas vinculados ao 
Colégio Militar buscaram aliar as Artes na práxis pedagógica da disciplina de 
Geografia, através das propostas de diversificação de instrumentos didáticos 
na apreensão do conteúdo sobre o Complexo Regional da Amazônia. Nesse 
sentido, foram abordados os aspectos relativos ao uso da terra e identidades 
indígenas e aos conflitos sobre o uso e posse da terra e degradação ambiental 
na Amazônia. 

Compreendendo que nossa ação pedagógica está associada a uma 
compreensão teórica ligada à tendência pedagógica da crítica social dos con-
teúdos, demos destaque à atribuição de significados e relevância sociocul-
tural dos conteúdos para o cotidiano dos estudantes. Assim, a Arte adquiriu 
profunda importância para nós na medida em que permite estabelecer os 
devidos vínculos e mediações entre determinado tema e a realidade ime-
diata do aluno. Além disso, possibilita, por ser interdisciplinar por excelência, 
a construção de diversas competências e habilidades necessárias ao desen-
volvimento do indivíduo em suas máximas potencialidades. 

 Diante das múltiplas possibilidades de abordagens que a geografia 
oferece dentro do seu conteúdo, identificamos a possibilidade de trabalhar 
a interdisciplinaridade e a Arte no ensino da Geografia. Para isso, um estudo 
inicial foi realizado com o intuito de fundamentar essas ideias, pautando-as 
em referenciais teóricos que tratam as temáticas da interdisciplinaridade e a 
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Arte. Posteriormente, foram elaboradas e aplicadas dinâmicas dentro da sala 
de aula que fossem capazes de convergir à fundamentação teórica a práticas 
interdisciplinares utilizando as Artes no ensino da Geografia.

Objetivos

Tivemos como objetivo norteador central realizar a produção de novas 
estratégias didáticas – mediante reflexões teóricas e atividades de inter-
venção em sala de aula – que, através das artes, visam ao desenvolvimento 
de competências e habilidades para o docente em formação, de modo que 
facilite o processo de ensino-aprendizagem através da ministração dos con-
teúdos disciplinares de forma transversal, interdisciplinar, que valorize a ludi-
cidade e a sensibilidade dos educandos. 

Para nossa intervenção, em particular, elencamos alguns objetivos a 
serem alcançados, de acordo com o modelo de plano de aula da disciplina de 
Geografia vigente no Colégio Militar de Salvador. Assim, tivemos como obje-
tivo geral trabalhar com conteúdos relacionados ao Complexo Regional da 
Amazônia, com foco na população indígena. Especificamente, discutimos a 
questão da identidade indígena abordando as diferentes culturas existentes 
entre inúmeras etnias que habitam a região da Amazônia, proporcionando 
assim uma reflexão crítica sobre os conflitos existentes dessa região pelo uso 
e posse de terra e seus agentes. 

Em termos conceituais, explicamos a importância que o espaço geográ-
fico tem para essas comunidades indígenas, colocando em destaque o meio 
ambiente e os conflitos existentes, demonstrando e exemplificando através 
de mapas tais espaços. O viés metodológico foi aliar uma prática de ensino 
dos conteúdos da Geografia paralelamente à abordagem da professora da 
turma através de intervenções relacionadas à Arte (música, teatro e artes 
plásticas), de modo a contribuir com o aprendizado do conteúdo em questão.
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Fundamentação teórica

Durante nossa prática no Pibid e a partir da relação dialética que esta-
belecemos entre a prática, a reflexão sobre a prática e a constituição de nova 
síntese e nova prática, nos deparamos com algumas discussões. Assim, três 
temas centrais ou três questões norteadoras perpassaram esse processo: 
Que tipo de educação e a que concepção de educação está de acordo com 
nossa proposta? Qual o papel e limite da interdisciplinaridade? E o que a Arte 
tem a nos proporcionar no sentido da práxis pedagógica?

Compreendemos que a educação é uma mediação do processo de acu-
mulação e enriquecimento do patrimônio histórico da humanidade a partir 
da relação de apropriação de conhecimentos, habilidades, valores e com-
portamentos que permitam o desenvolvimento e a reprodução dos seres 
humanos na história. Com isso, entendemos, de acordo com LUCKESI (1983), 
que a educação e a atividade pedagógica não são ações neutras, pois esta 
última não poderá estar isenta de explícitas opções político-teóricas e não 
pode ser uma prática burocrática.

Em nossa perspectiva, não se trata, no processo de ensino-aprendi-
zagem, de uma educação “bancária” (FREIRE, 1983), ou seja, um processo em 
que o professor, a autoridade, deposita o conteúdo, transmite um conheci-
mento e forma o aluno, como se o estudante fosse uma matéria vazia, neutra 
e passiva. As próprias noções de depositar, transmitir e formar já denotam o 
caráter de educação bancária.

Trata-se, sim, de entender a educação como um processo histórico, uma 
relação social entre indivíduos singulares com diferentes graus de acúmulos 
de conhecimentos formais (científicos) ou não. Assim sendo, a função do pro-
fessor tem que ser a de mediar, facilitar, fornecer os meios e os instrumentos 
para que o estudante possa refletir sobre a realidade. Mas essa reflexão em 
busca de desvelar o real não pode também ser feita sob a perspectiva apenas 
do sujeito, focando o estudante em sua autonomia para o aprendizado, e a 
partir de parâmetros escolhidos por ele.

A ênfase que temos utilizado tem sido a valorização dos conteúdos, 
entendidos como “conteúdos culturais universais que se constituíram em 
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domínios de conhecimento relativamente autônomos, in corporados pela 
humanidade, mas permanentemente reavaliados face às realidades sociais”. 
(LUCKESI, 1985, p. 14) Desse modo, balizamos nossa prática pedagógica con-
forme a concepção de educação pautada na crítica social dos conteúdos, tal 
como desenvolvida por SAVIANI (2001). Isso se dá na medida em que tomamos 
como base os conteúdos disciplinares – científicos e historicamente desen-
volvidos pela sociedade – para, a partir daí, estabelecer as devidas conexões 
com a realidade histórico-social e cultural dos estudantes. Assim, o estudante 
reconhece o conteúdo apresentado pelo professor à luz de sua vivência coti-
diana e pode, com isso, atribuir-lhes um significado em que tais conteúdos 
deixam de ser abstratos para serem “vivos, concretos e, portanto, indissociá-
veis das realidades sociais”. (LUCKESI, 1985, p. 14) 

A didática, nesse caso, entraria para facilitar esse processo, em que a nós 
compete desenvolver formas diversificadas para realizar as devidas media-
ções entre os conteúdos disciplinares, a experiência concreta dos estudantes 
e a crítica da realidade expressa no conteúdo e na vivência. Essa é, ao nosso 
ver, uma compreensão sobre a educação e sobre a prática pedagógica que 
possibilita o desenvolvimento de indivíduos capazes de estabelecer a crítica 
ao mundo e, assim, apontar as possibilidades de sua transformação.

O caso é que a escola e a educação não estão alheias à sociedade como 
um todo. Há imperativos estruturais, limites estruturais para as práticas 
pedagógicas – por mais emancipadoras que possam parecer –, e essa deter-
minação existe pela função e necessidade social da educação na sociedade. 
As necessidades sociais são as necessidades de um mundo que se encontra, 
já desde sua base, cindido, fragmentado; uma sociedade que coloca em 
oposição brutal a concepção (quem concebe) e a execução (quem executa), 
assim como a produção (quem produz) e o controle (quem controla), e o 
trabalho manual e o trabalho intelectual. Essa cisão, que possui raízes histó-
rico-concretas, surge com a entrada em cena da divisão social do trabalho, 
típico das sociedades estruturadas em classes sociais, em especial porque 
potencializada, no capitalismo.
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A função histórica da educação formal até hoje tem sido a formação de 
uma força de trabalho adequadamente regulada às necessidades sociais de 
produção e à ordem. Não seria, portanto, de se esperar que a base dos cur-
rículos escolares não estivesse pautada sob um saber fragmentado, reduzido 
aos campos disciplinares isolados, sob um saber que não privilegia a visão 
de totalidade e, em grandes aspectos, estritamente necessário à reprodução 
de determinadas competências e habilidades úteis à sociedade e, por assim 
dizer, ao capital. 

Muitas vezes, para a abordagem corrente, a causa mais comum dessa 
fragmentação dos saberes “é atribuída à crescente complexificação da rea-
lidade social e à consequente ampliação do território do conhecimento”. 
(TONET, 2013, p. 1) Essa ampliação do acúmulo de conhecimentos historica-
mente produzidos pela humanidade, acelerada com o advento do capitalismo, 
para muitos autores, é a causa natural da fragmentação dos saberes; assim a 
complexificação, especialização e fragmentação do saber seria um caminho 
natural da evolução humana. Suas conclusões, em muitos dos casos, apontam 
que a interdisciplinaridade teria como missão “religar” esses saberes, para 
usar a expressão de Edgar Morin. Acontece que, ao proporem tal solução, 
se esquecem de se debruçar sobre o que fundamenta esse movimento his-
tórico (que nada tem natural) e, assim, lançam-se à utilização de práticas 
interdisciplinares como o caminho para se superar o problema da separação 
e fragmentação do conhecimento social. Realizam, assim, uma “solução equi-
vocada para um problema mal equacionado”. (TONET, 2013,  p.  3)

É importante reconhecer que a base, o fundamento, da fragmentação 
está no trabalho, que, por sinal, é o fundamento, é o chão social de toda 
sociedade, a base que permite o desenvolvimento dos diversos complexos 
sociais que compõem a totalidade da vida social. A educação e o conheci-
mento possuem uma relação de dependência ontológica frente às condi-
ções materiais, fruto do intercâmbio entre a sociedade e natureza, relação 
mediada pelo trabalho. Dessa forma, como ainda nos alerta Ivo Tonet, não é 
possível superar o problema da fragmentação no âmbito do próprio conhe-
cimento, ou pelas vias epistêmicas, pedagógicas ou comportamental. Para 
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superar a fragmentação do conhecimento, é preciso superar as condições 
que o engendram, superar sua base de existência e razão de ser, que está no 
mundo material.

Isso não significa negar por completo as tentativas de abordagem inter-
disciplinar, até porque – e nisso reside seu sucesso – produzem, sob aspectos 
empíricos verdadeiros e facilmente identificáveis, resultados aparentemente 
positivos. Pode-se, de fato, produzir experiências positivas tendo em vista 
o processo particular de ensino-aprendizagem (e são muitos os casos de 
experiências em trabalhos pedagógicos). Entretanto, não pode ser encarado 
como o pressuposto salvador dos problemas da educação, capaz de livrar-
nos do mal-estar decorrente de cada disciplina tratar apenas determinados 
aspectos dos seus objetos.

Essas questões precisam ser tratadas na medida em que nos deparamos 
com esses problemas, em especial o de como articular um projeto com um 
grupo interdisciplinar numa sala e horário de aula de uma disciplina parti-
cular, em que lhe é exigido o cumprimento de conteúdos pré-estabelecidos 
ligados ao ramo da ciência parcelar. Aí que surgiu para a gente a possibilidade 
da arte.

A Arte adquiriu profunda importância para nós, autores, na medida 
em que permite estabelecer os devidos vínculos e mediações entre deter-
minado tema e a realidade imediata do aluno. Além disso, possibilita, por 
ser interdisciplinar por excelência, a construção de diversas competências e 
habilidades necessárias ao desenvolvimento do indivíduo em suas máximas 
potencialidades. 

O papel da Arte tem sido fornecer o que são elementos fundamen-
tais para o desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do ser 
humano. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. 
Por conta da relevância da Arte para o desenvolvimento do ser humano, essa 
possui um lugar garantido por lei dentro das salas de aula. O ensino da Arte 
dentro das escolas amplia as possibilidades de aprendizado do educando e 
apresenta-lhe novas formas de ver e compreender o mundo ao seu redor e o 
seu papel na sociedade, onde vive de maneira dinâmica.
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Assim, concordamos com Jorge Coli (2008, p. 109), na medida em que: 

[...] a arte tem assim uma função que poderíamos chamar de 
conhecimento, de ‘aprendizagem’. Seu domínio é o do não-
-racional, do indizível, da sensibilidade: domínio sem frontei-
ras nítidas, muito diferente do mundo da ciência, da lógica, da 
teoria. Domínio fecundo, pois nosso contacto com a arte nos 
transforma. Porque o objeto artístico traz em si, habilmente or-
ganizados, os meios de despertar em nós, em nossas emoções 
e razão, reações culturalmente ricas, que aguçam os instrumen-
tos dos quais nos servimos para apreender o mundo que nos 
rodeia [...].

Dessa maneira, a questão da interdisciplinaridade adquiriu um signifi-
cado mais coerente com nossa prática. Em primeiro lugar, porque a inter-
disciplinaridade foi se dando e se consolidando no decorrer do processo, na 
medida em que a inserção do elemento artístico para fins didáticos em qual-
quer campo do saber já é em si uma atividade interdisciplinar que transcende 
o espectro de uma ciência em particular. 

Em segundo lugar, justamente pela compreensão que aqui foi exposta, 
de que não podemos depositar na interdisciplinaridade o peso de partir dela a 
solução dos problemas de nossa educação fragmentária. Afinal, se quisermos 
religar os conhecimentos a fim de aproximá-los mais de acordo com as neces-
sidades humanas mais autênticas, isso não se dará pela via epistêmica, do 
conhecimento, mas superando as condições sociais que engendraram tal 
fragmentação. Enquanto tais condições estruturais ainda não são superadas, 
a possibilidade da Arte na educação ganha a expressão de ser uma prática 
que minimamente aproxima mais o aluno, o indivíduo, aos conteúdos e à 
sua vivência, o que já não deixa de ser algo emancipador, ainda que limitado.

Metodologia empregada 

Obedecendo ao plano de curso da disciplina Geografia do Colégio Militar 
de Salvador, os participantes do programa foram desafiados a levar para a 
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sala de aula novas possibilidades de abordagem dos conteúdos objetivando a 
compreensão e apreensão dos saberes através da Arte. O Complexo Regional 
da Amazônia foi o tema adotado para o IV bimestre, sendo apresentado aos 
alunos através de recursos diversos (dinâmicas e atividades lúdicas). 

Para iniciar o trabalho do Pibid na escola, foi necessário dividir o grupo 
de bolsistas em dois, de forma a atender todas as cinco turmas do sétimo ano 
existentes no colégio. O desafio estava lançado, trabalhar de forma interdis-
ciplinar com o tema Complexo Regional da Amazônia, transmitindo os con-
teúdos estabelecidos pelo plano de curso através da Arte, enfatizando o meio 
ambiente e sua preservação. 

Duas aulas de 50 minutos foram disponibilizadas para a realização das 
atividades dos bolsistas junto à supervisora em sala de aula. A proposta do 
grupo para desenvolver as atividades em sala de aula foi direcionar o estudo 
do Complexo Regional do Amazonas para uma reflexão sobre os conflitos 
pelo uso e posse da terra. Para tanto, dois subtemas foram escolhidos: índio 
– identidade, uso da terra; degradação do meio ambiente (atividades econô-
micas, agropecuária, extrativismo)

Foram disponibilizados dois horários seguidos das aulas de Geografia, 
os quais se dividiram em dois momentos. No primeiro horário, foi ministrada 
uma aula pela professora de Geografia, que apresentava as informações 
sobre os subtemas acima citados, utilizando a mesma didática dos bimestres 
anteriores. No segundo horário, era permitida a intervenção dos bolsistas, a 
fim de discorrer acerca do tema através das artes.

Resultados

Na primeira intervenção, sobre índio – identidade, uso da terra. foram 
utilizados recursos audiovisuais e apresentado à turma um instrumento 
musical-cultural indígena, o “pau de chuva” (Figura 1). No início da aula, soli-
citamos que os alunos ficassem de costas, com os olhos fechados, ouvindo 
o som do instrumento. A intenção dessa atividade foi trabalhar a percepção 
auditiva dos alunos e tentar remetê-los a uma aldeia indígena. Após abrirem 
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os olhos, todos os alunos tiveram oportunidade de tocar o instrumento e 
questionar sobre aspectos culturais dos povos indígenas.

Essa simples atividade possibilitou uma rica discussão sobre como que 
as condições naturais e materiais de determinada sociedade influenciam e 
formam a base, o substrato da cultura. Os materiais constitutivos dos instru-
mentos musicais e outros artefatos indígenas possuem estreita relação com 
os materiais provenientes da natureza ao seu redor, em decorrência da forma 
singular de relacionamento dos povos originários com o meio ambiente, 
forma essa que se dá fundamentada na codependência e na harmonia, pois 
não se baseia numa relação exterior, de apropriação.

Figura 1 - Alunos do Colégio Militar de Salvador manuseando o “pau de chuva”

Fonte: Victor (2013)

Após esse momento, foi realizada a transmissão de um vídeo legendado 
com a letra da música “Índio do Brasil”, do grupo folclórico do Amazonas Boi 
Garantido. Segue, assim, a letra da música em questão: Índio do Brasil 

 
[...] Sou igara nessas águas 
Sou a seiva dessas matas 
E o ruflar das asas de um beija-flor 
Eu vivia em plena harmonia com a natureza 
Mas um triste dia o kariwa invasor 
No meu solo sagrado pisou 
Desbotando o verde das florestas 
Garimpando o leito desses rios 
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Já são cinco séculos de exploração 
Mas a resistência ainda pulsa no meu coração 
Na cerâmica Marajoara, no remo Sateré 
Na plumária ka’apor, na pintura kadiwéu 
No muiraquitã da icamiaba 
Na zarabatana Makú, no arco Mundurukú 
No manto Tupinambá, na flecha kamayurá 
Na oração Dessana... 
Canta índio do Brasil 
Canta índio do Brasil 
Anauê nhandeva, anauê hei, hei, hei! 
“Dos filhos deste solo és mãe gentil pátri amada Brasil”.

“Índio do Brasil” – (PANTOJA; HAIDOS, 2016)

A letra da música foi distribuída entre os alunos para que eles identifi-
cassem palavras de origem indígena. Os significados das palavras foram dis-
cutidos posteriormente. Assim, o vídeo foi repassado e os alunos motivados 
a cantar. Após a segunda exibição, os aspectos relacionados à identidade do 
índio e sua relação com a terra foram assim suscitados para a discussão com 
os alunos.

Aqui, mais uma vez, os estudantes demonstraram interesse e com-
preensão sobre o tema, além do aspecto lúdico motivado pelo cantar. Durante 
o debate após a música, chamaram atenção algumas conclusões que os pró-
prios estudantes realizaram a respeito da grande diversidade de povos indí-
genas e a existência de elementos culturais próprios a cada etnia. Isso foi 
provocado a partir da pesquisa que os estudantes fizeram sobre os termos 
que apareciam na letra e da constatação que cada povo tem um traço cul-
tural característico, podendo ser a cerâmica, o remo, a plumária, a pintura, 
o muraquitã, a zarabatana, o arco e flecha, o manto, expresso na letra de 
acordo com cada povo.

A segunda intervenção teve como foco o tema da degradação do meio 
ambiente (atividades econômicas, agropecuária, extrativismo). Essa ativi-
dade foi realizada tendo em vista que, na aula anterior, a professora da turma 
realizou uma aula expositiva sobre o tema e os estudantes foram solicitados 
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a elaborar uma pesquisa sobre agentes envolvidos em conflitos pelo uso e 
posse de terra no Complexo Regional da Amazônia.

No caso dessa segunda intervenção, a sala então foi dividida em cinco 
grupos e foi feito um sorteio para que um representante de cada grupo 
dramatizasse um agente envolvido nos conflitos do Complexo Regional do 
Amazonas (minerador, índio, fazendeiro, governo, grileiro, posseiro, empre-
sário, madeireiro). 

Tendo como tema norteador os conflitos por posse de terra na Amazônia, 
pudemos aliar a prática teatral ao ensino da Geografia a partir das técnicas do 
Teatral do Oprimido, técnica teatral desenvolvida pelo diretor e dramaturgo 
Augusto Boal. O Teatro do Oprimido tem como principais objetivos a demo-
cratização dos meios de produção teatral, o acesso das camadas sociais não 
hegemônicas e a transformação da realidade através do diálogo. Originado 
entre as décadas de 60 e 70, deu ao teatro outro sentido e ao expectador o 
poder de ação.

Através desse jogo, o representante escolhido pelo grupo teria que 
defender o ponto de vista do agente sorteado (Figura 2). A interferência de 
todos os membros do grupo era permitida no momento da apresentação. 
A representação deveria ser realizada com base nas aulas ministradas pela 
professora de Geografia e na pesquisa solicitada.

Figura 2 - Intervenção cênica dos alunos do Colégio Militar de Salvador com base nas 
técnicas do “teatro do oprimido” proposto por Augusto Boal

Fonte: Michelle Véras (2013). 
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A participação dos estudantes na construção das aulas foi um dos 
pontos fortes das atividades realizadas. Quando o instrumento indígena foi 
apresentado aos alunos, estes demonstraram interesse em entender como 
foi realizada a construção daquele objeto, quais materiais utilizados, sendo 
assim possível debater sobre cultura e modo de vida do índio de maneira 
lúdica. Em algumas turmas, quando a música foi apresentada, os alunos can-
tavam junto e, ao final da apresentação, as informações apresentadas através 
das imagens foram discutidas e explicadas.

Na dinâmica da representação cênica, estudantes que demonstravam 
dificuldade em apreender conteúdos através de atividades escritas conse-
guiram demonstrar aproveitamento dos conteúdos abordados ao representar 
os agentes envolvidos nos conflitos pelo uso e posse de terra no Amazonas.

Ainda sobre o jogo teatral, em reunião de avaliação da atividade com a 
professora, esta compartilhou conosco como que estudantes que em geral 
não se identificavam com o conteúdo da Geografia e praticamente não par-
ticipavam das aulas – pelo contrário, demonstrando enfado e desmotivação 
– conseguiram participar da atividade, compreendendo seu papel enquanto 
personificação de um sujeito social e, além disso, como o aprendizado se 
deu de modo muito mais leve e divertido. A turma se mobilizou bastante em 
torno dessa atividade, como exemplo: enquanto uma equipe se apresentava, 
outros alunos poderiam intervir, e não foi raro ver os próprios estudantes 
interagindo e “corrigindo” uns aos outros. Como em um dos casos, em uma 
cena de diálogo do grileiro com o Estado, que para uma equipe parecia uma 
relação conflituosa. Então, durante essa apresentação, outros estudantes 
interviram no sentido de mostrar que não era dessa forma, que eles tinham 
que representar o grileiro de terras de forma amistosa e em cooperação com 
os agentes do Estado – como de fato têm se dado os conflitos pela posse e 
uso da terra na região.

Além disso, consentir intervenções artísticas que cumpram o papel de 
facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos permitiu que 
os alunos se sentissem mais motivados a permanecer em sala de aula e a 
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estudar a disciplina, minimizando a dispersão, principalmente quando sub-
metidos à educação em tempo integral, como é o caso de algumas turmas 
nessa escola.

Considerações Finais

Durante o presente momento de vigência da bolsa Pibid, foi possível ter 
um contato inicial com a sala de aula e também integração com as turmas 
do sétimo ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Salvador. Desse 
modo, o projeto proporcionou estabelecer os laços entre escola e universi-
dade e o devido intercâmbio entre a atividade docente e o conhecimento 
científico, valorizando, sobretudo, uma proposta de formação interdisciplinar.

Nesse aspecto, as contribuições do Pibid se deram em dupla via, seja da 
parte dos bolsistas, como também para os estudantes do ensino fundamental 
da escola. Assim, nesse sentido, tornou-se possível desenvolver atividades 
capazes de potencializar o aprendizado dos alunos do ensino fundamental 
através da ação artística, mostrando-se como uma estratégia didática diversi-
ficada e com eficácia. Aliado a isso o fato de possibilitar-nos experienciar uma 
prática docente em consonância com uma explícita fundamentação teórica, 
rica em mediações e técnicas diversas do saber ensinar-aprender. 

Quase que em sua totalidade, os resultados expressos neste artigo 
contemplaram os aspectos previstos como objetivos no plano de trabalho: 
criar familiaridade com a turma; pesquisar e elaborar práticas pedagógicas 
que dialoguem com o tema-gerador do projeto; e propor atividades que 
envolvam os diferentes campos do conhecimento. Também, auxiliar o edu-
cando no seu processo de construção de conhecimentos de forma interativa 
e atrativa através da Arte foi realizado, apesar das limitações, com sucesso.

Foi também possível perceber que a interdisciplinaridade não pode ser 
um aspecto forçado, posto enquanto determinação meramente externa. 
Diante das dificuldades em se pensar a interdisciplinaridade, a arte assumiu 
uma clara e rica função de mediar o processo pedagógico, incrementando o 
aprendizado de forma mais autêntica às competências humanas. De acordo 
com nossa reflexão, ainda que não possa ser vista como a solução para os 
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problemas da educação, a interdisciplinaridade, tendo como eixo a Arte, 
pode contribuir para a leitura crítica sobre a sociedade, trazendo os estu-
dantes para perto dos conteúdos, ou melhor, estabelecendo-os enquanto 
sujeitos ativos do próprio processo de aprendizagem.
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Diagnóstico do perfil dos estudantes do Ensino Médio 
no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, 
conveniado ao Pibid Física da UFBA
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Vagner Oliveira Santos2
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Introdução

A literatura sobre a formação de professores tem mostrado que uma das 
tarefas mais importantes desse profissional diz respeito ao planejamento da 
sua disciplina e, consequentemente, das aulas. Quando se trata de planejar, é 
preciso considerar o aluno para o qual a ação pedagógica será dirigida.

Segundo Freire (1987), uma sociedade pensante é produzida por ações 
pedagógicas bem-sucedidas. Entretanto, para que isso ocorra, o docente 
deve ter claros os caminhos que o levarão do aprender ao ensinar, pois se 
trata de uma responsabilidade a ser trabalhada e desenvolvida. Um educador 
deverá renovar sua ação pedagógica para, através do comprometimento e 
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da sua metodologia, atrair a atenção e motivar seus aprendizes. E, certa-
mente, conhecendo as expectativas, poderá planejar nesse sentido indicado 
por Freire.

Quando se trata de Física para o ensino médio, devemos olhar para 
alguns dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), 
tomando cuidado com os dados estatísticos sobre os resultados dos Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), pois mostram que o desempenho dos 
estudantes é mais baixo do que o esperado. Certamente, podemos ques-
tionar sobre esses resultados esperados, mas quem lida com as salas de 
aulas desse nível de ensino, seja na rede pública ou particular, sabe que os 
resultados não estão longe do que acontece nas nossas escolas. A questão é: 
por que o desempenho é baixo? Como esses estudantes chegam nesse nível 
de ensino? Depois de nove anos de escolaridade, como está seu interesse 
pela ciência?

Tentar abranger todas as variáveis envolvidas seria tarefa para uma tese 
de doutorado e uns quatro anos de estudos sistemáticos, no mínimo. Aqui 
vamos apenas pontuar algumas questões a título de provocação para uma 
reflexão mais prolongada.

A literatura traz uma discussão sobre as concepções prévias desde a 
década de 1970 como sendo conhecimentos ou representações construídas 
pelos indivíduos. Segundo Driver, apud Mortimer (1996), são os conheci-
mentos derivados da primeira leitura de mundo e da necessidade de respon-
dermos a situações do cotidiano, e para Florentino (2004), eles são passados 
de pais para filhos de forma não sistemática.

O desenvolvimento de um instrumento de pesquisa favorece a ação do 
professor no sentido de minimizar os baixos índices apontados pelos indi-
cadores, como mencionado acima, levando em consideração os aspectos 
sociais e econômicos, bem como o conhecimento prévio dos alunos diante 
dos temas a serem abordados nos conteúdos da 1ª série, viabilizando a 
aprendizagem do aluno na interpretação de fatos, fenômenos e processos 
naturais, fazendo suas relações de como funciona a natureza. Dessa forma, 
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a ação crítica e investigativa, inclusive com abordagens fenomenológicas e 
históricas, permitirá o florescimento das potencialidades das novas gerações.

Embora seja consenso a importância do conhecimento das concepções 
prévias dos estudantes, na prática poucos professores têm essa iniciativa. 
O objetivo geral deste estudo foi identificar as concepções prévias de alunos 
de 1º ano sobre os assuntos relacionados à Física, com o intuito de identificar 
fatores que possam vir a contribuir na proposição de novas estratégias peda-
gógicas para o ensino.

Desenvolvimento

O ensino da Física vem sendo há muito tempo vinculado à memorização 
e aprendizado mecânico, suas teorias são trabalhadas de maneira desarticu-
lada com a realidade e seus conhecimentos são passados como algo pronto, 
terminado, onde não cabem indagações, mudanças e busca de novos pro-
blemas. A genialidade daqueles que criaram as teorias físicas é tão enfati-
zada que deixamos transparecer a ideia de que esse campo não pode ser 
aprendido por todos, que é algo impenetrável, cujo entendimento é um privi-
légio de poucos, quando na realidade toda abstração e teoria é a imagem dos 
fenômenos que rodeiam o dia a dia de todos nós. Com base no que foi acima 
citado, o grupo de Física do Pibid organizou uma sondagem com o intuito de 
investigar o conhecimento adquirido pelos alunos da escola pública ao longo 
da sua caminhada acadêmica.

A partir de diversas reuniões, com o objetivo de desenvolver um instru-
mento adequado à pesquisa, propomos os seguintes pontos: o instrumento 
deve abordar questões socioculturais; tratamento intuitivo das questões de 
física; e uma página para a abordagem sociocultural e outra com questões de 
Física. Para cada série do ensino médio, teríamos as mesmas questões socio-
culturais. As questões de Física seriam correspondentes à série do aluno. 
Todas as questões deveriam ser de fácil interpretação e compreensão.

Sendo assim, elaboramos três modelos de diagnóstico, um para cada 
série do ensino médio, considerando que a primeira página de cada modelo 
era composta por uma pesquisa sociocultural comum.
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A aplicação do questionário teve o apoio dos professores do colégio, 
não houve atribulações. Era como aplicar uma prova ou fazer uma 
pequena  entrevista.

Os questionários foram aplicados nos turnos matutino e vespertino e 
compunha questões socioeconômicas e questões problematizadoras, com 
o objetivo de sondar o conhecimento prévio dos alunos sobre alguns con-
teúdos de Física a serem abordados na respectiva série.

Durante a aplicação do questionário surgiram algumas dúvidas dos 
alunos referentes a algumas perguntas, mas que puderam ser esclarecidas 
pelos aplicadores.

No processo de criação foram também surgindo críticas e contribuições 
que indicaram a presente forma como a mais adequada, a fim de buscar uma 
visão do estudante sobre a área de ciências exatas, especificamente a Física.

Os subsídios e as abordagens contidas nesta pesquisa pressupõem que 
a visão prévia que o alunado tem do ensino de Física, do ponto de vista de um 
pensamento mais complexo, deve influenciar na sua aprendizagem. 

Vamos assim romper com a visão simplista da educação. Assumindo 
essa postura, partimos para o desafio de elaborar este artigo, o qual tem 
como propósito problematizar as múltiplas variáveis que transitam e se cor-
relacionam com a estratégia metodológica adotada através da análise quali-
tativa dos dados.

Análise e resultados da pesquisa

Com o objetivo de facilitar a interpretação dos resultados obtidos, levan-
tamos todas as respostas e buscamos as correlações entre elas. Sendo assim, 
com base nas respostas, foram construídos gabaritos que revelam algo muito 
interessante: a convergência entre as ideias do senso comum com aquelas 
que os alunos desenvolvem através da instrução escolar. E, também, como 
eles se comportam diante das questões que lhes são propostas. Abaixo, 
temos a análise desses dados:
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Sobre a pesquisa social e econômica, com os alunos do 1º ano do 
ensino médio:

Gráfico 1   - Faixa Etária

Fonte: Elaboração do autor.

O Gráfico 1 indica que temos 68% dos alunos do primeiro ano dentro 
da faixa etária considerada normal para a 1ª Série do ensino médio; 28% 
estão na faixa intermediária; e 4% já na condição de jovens e adultos, indi-
cando diversos problemas, como repetência e questões pessoais que com-
prometem a aprendizagem.

Gráfico 2 - Gênero

Fonte: Elaboração do autor.

Conforme o Gráfico 2, nota-se que a maioria é do gênero feminino e que 
4% dos alunos não declarou seu sexo, isso já indica uma nova postura diante 
da sexualidade.
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Figura 1 - Mapa Zonal de Salvador 

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 3 - Zonas

Fonte: Elaboração do autor.

De acordo com a Figura 1, temos a divisão em quatro zonas: centro, 
orla, miolo e subúrbio. Conforme o mapa acima, sendo que a estrela de 
quatro pontas, de cor preta assinalada no mapa, indica a posição aproximada 
do Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, presenciamos uma divisão 
bem-equilibrada de três zonas: centro, subúrbio e miolo, configurando um 
colégio com uma diversidade de comunidades, uma vez que atende a sua 
zona e, de semelhante modo, duas outras zonas.
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Gráfico 4 - Importância do estudo

Fonte: Elaboração do autor.

O Gráfico 4 é um dado muito interessante, pois, além de outras ques-
tões, o maior percentual é a associação da importância do estudo com a dig-
nidade humana.

Gráfico 5 - Dificuldades para estudar

Fonte: Elaboração do autor.

De acordo com o Gráfico 5, assim como muitos declaram não ter difi-
culdade para estudar, o mesmo percentual indica essa dificuldade devido a 
questões pessoais, como falta de concentração, baixa capacidade de memo-
rização, dificuldades econômicas e outras questões, considerando que 19% 
alegam dificuldade com os pré-requisitos necessários ao entendimento dos 
novos conteúdos em pauta.
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Gráfico 6 - Expectativas para com a unidade escolar

Fonte: Elaboração do autor.

O Gráfico 6 aponta uma expectativa bem otimista dos estudantes em 
relação ao colégio. Isso favorece o bom desempenho dos alunos diante das 
atividades propostas.

Gráfico 7 - Expectativas pós ensino médio

Fonte: Elaboração do autor.

Temos um grande percentual de alunos motivados a continuar os 
estudos após a conclusão do ensino médio. Sendo assim, na programação de 
conteúdos é interessante se trabalhar objetivamente no sentido de viabilizar 
uma aprendizagem que possibilite esse aluno seguir adiante.

Sobre a pesquisa de conhecimentos prévios com os alunos do 1º Ano:
Questão 1: ao soltarmos 1kg de feijão e 5kg de arroz de uma mesma 

altura, qual você acha que atingirá primeiro o solo e por quê?
Nenhum dos alunos pesquisados respondeu de acordo com o conceito 

formal da física. Talvez se deva à falta da discussão desse assunto ao longo de 
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suas vidas escolares, visto que na 8ª série consta o conteúdo que possibilita 
tal abordagem. Sendo assim, de acordo com a Tabela 1 e o Gráfico 8, temos 
66% de possibilidade dos alunos indicarem a lógica de que o mais pesado 
em uma queda livre chega primeiro. Há aproximadamente 300 anos a.C, o 
filósofo Aristóteles indicou a mesma lógica indiciada pelos 66% dos alunos 
acima. Galileu Galilei, no século XVII, trouxe essa discussão, postulando que 
independente da massa do corpo, na ausência do atrito, os corpos em queda 
livre têm a mesma aceleração.

Tabela 1 - Tabulação das respostas – Questão 1

5Kg de arroz por ser mais pesado 31 66%

5 kg de arroz por ser mais leve 0 0%

1 kg de feijão por ser mais pesado 5 10%

1 kg de feijão por ser mais leve 5 11%

5 kg de arroz [S/ justificativa] 0 0%

1 kg de feijão [ S/ justificativa] 0 0%

Os dois chegam ao mesmo tempo 0 0%

Em branco/indeterminado 6 13%

Total por escola 47 100%

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 8 - Tabulação das Respostas - Questão 1

Fonte: Elaboração do autor.
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Questão 2: tendo você a missão de empurrar um bloco de metal com 
massa de 50kg de um ponto a outro, suponha que possua duas opções de tra-
jetos com a mesma distância, sendo um com superfície feita de gelo polido 
e o outro com uma superfície feita de asfalto. Desse modo, por qual trajeto 
você empurraria o bloco e por quê?

Conforme a Tabela 2 e o Gráfico 9, temos 68%. Notavelmente, a maioria 
dos alunos percebe que o grau de rugosidade entre as superfícies em con-
tato interfere no esforço necessário para proporcionar movimento. O uso 
da palavra “atrito” referenda certa noção do conceito formal envolvido na 
situação exposta nesta questão.

Tabela 2 - Tabulação das respostas – Questão 2

Pelo gelo, pois o bloco de metal irá deslizar 32 68%

Pelo gelo, pois o atrito é menor 0 0%

Pelo asfalto, por ser mais resistente que o gelo 8 17%

Não sei 2 4%

Em branco / indeterminado 5 11%

Total por escola 47 100%

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 9 - Tabulação das respostas – Questão 2

Fonte: Elaboração do autor.
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Questão 3: como você acha possível um corpo realizar dois tipos de 
movimento ao mesmo tempo?

De acordo com a Tabela 3 e o Gráfico 10, temos que a maioria dos alunos, 
isto é, 47%, percebe essa possibilidade via habilidades mentais, enquanto 
que 42% declaram não saber. Considerando que vivemos em um planeta que 
realiza simultaneamente, dois tipos de movimento, rotação e translação, isso 
aponta para uma carência da discussão dos conceitos básicos de movimento.

Tabela 3 - Tabulação das respostas – Questão 3

Através de habilidades mentais 22 47%

Através de habilidades corporais 0 0%

Depende do corpo 5 11%

Não acho isso possível 0 0%

Sim / Não 0 0%

Não sei 20 42%

Total por escola 47 100%

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 10 - Tabulação das respostas – Questão 3

Fonte: Elaboração do autor.

Questão 4: quando lançamos um objeto para cima, em um determi-
nado momento ele desce. Explique o porquê e como ocorre.
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De acordo com a Tabela 4 e o Gráfico 11, temos 46% dos alunos relacio-
nando o movimento de um corpo lançado para cima com a gravidade, mas 
30% não se posicionaram adequadamente sobre a questão proposta. Isso 
demonstra que, apesar de boa parte dos alunos (46%) ter uma noção conver-
gente com a descrição formal do fenômeno envolvido na questão proposta, 
a maioria (54%) não tem um posicionamento coerente. Portanto, temos um 
indicador da necessidade de uma discussão conceitual sobre o conteúdo 
envolvido nesta questão.

Tabela 4 - Tabulação das respostas - Questão 4

Gravidade 21 46%

Fora 5 11%

Velocidade 1 2%

Densidade 0 0%

Peso 5 11%

Ausência de sustentação 0 0%

Energia 0 0%

Pressão 0 0%

Em branco/indeterminado 14 30%

Total por escola 46 100%

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 11 - Tabulação das respostas – Questão 4

Fonte: Elaboração do autor.
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Questão 5: olhando para o céu de dentro de um ônibus em movimento, 
vemos uma nuvem escura se movimentar nos acompanhando. Quando saímos 
do ônibus, ela continua no mesmo lugar. O que você acha que está  acontecendo?

De acordo com a Tabela 5 e o Gráfico 12, apesar de 45% dos alunos 
apontarem para o conceito de movimento relativo, outros 45% não se posi-
cionam adequadamente à questão proposta e 10% relacionam o movimento 
das nuvens com o movimento da Terra. Diante disso, é notável a necessidade 
de uma abordagem que proporcione um melhor significado ao tema proposto 
nesta questão.

Tabela 5 - Tabulação das respostas - Questão 5

Ilusão de ótica 0 0%

Por causa do movimento da Terra 5 10%

Acontece devido ao movimento do observador em relação à nuvem 21 45%

Está relacionado à posição e ao tamanho 0 0%

Não sei 0 0%

Em branco / indeterminado 21 45%

Total por escola 47 100%

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 12 - Tabulação das respostas – Questão 5

Fonte: Elaboração do autor.
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Considerações Finais

Nossas análises do perfil social, econômico e cultural indicam a neces-
sidade de se planejar considerando a faixa etária, o gênero, a diversidade 
cultural das diversas zonas nas quais os alunos convivem, a preconcepção 
da importância do estudo, as dificuldades encontradas para um bom desem-
penho na aprendizagem, a expectativa em relação ao colégio e os planos pós-
-ensino médio. Esses dados ajudam no planejamento de diversas atividades 
de caráter sociocultural, paralelas aos conteúdos em pauta e até mesmo na 
definição de estratégias interdisciplinares, visando melhorar a relação dos 
alunos com as suas demandas sociais.

As análises dos dados da pesquisa de conhecimentos prévios apontam 
que, apesar de termos um percentual significativo de respostas que não são 
coerentes com os fundamentos da Física, partindo delas o professor pode 
desenvolver métodos que sirvam de ponte para os conceitos cientificamente 
aceitos. Por exemplo, de acordo com o Gráfico 8, a maioria dos alunos res-
pondeu de acordo com o raciocínio do senso comum. Essa concepção pode 
ser revista ao criarmos métodos experimentais em que os alunos percebam 
a influência do ar na queda dos corpos, criando, assim, uma ponte para o seu 
respectivo conceito físico.

A relação entre a inserção sociocultural dos alunos e os conceitos cien-
tíficos de Física se revela não apenas nas questões propostas acima, em que 
as concepções decorrentes de sua vivência sociocultural são documentadas. 
Por exemplo, no Gráfico 4, referente à importância do estudo, aponta-se que 
a maioria dos alunos associou a importância dos estudos com a dignidade 
humana, indicando a necessidade de se planejar aulas apontando o caminho 
de incluir na abordagem dos conceitos científicos de Física os seus respec-
tivos aspectos históricos, sociais, culturais e filosóficos. 

É preciso romper com um planejamento que ignora o conhecimento 
prévio dos alunos, ainda que divergente, desenvolvendo uma metodo-
logia de ensino que os conduza na ressignificação de suas preconcepções 
fenomenológicas.
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Portanto, a experiência de pesquisar o perfil dos alunos foi muito pro-
veitosa, pois na elaboração dos instrumentos de pesquisa nos deparamos 
com as seguintes questões: o que pesquisar, pra que pesquisar, onde pes-
quisar e o que fazer com os resultados dessa pesquisa. O labor da discussão 
desses resultados contribuiu para a nossa formação.
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Oralidade e novas tecnologias: um diálogo audiovisual 
entre comunidades Quilombolas de Bananal e Barra/
Rio de Contas e Índios Pataxós de Coroa Vermelha/
Porto Seguro, com as Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/081

Danilo Brito de Oliveira2

Motivações 

Interesse pessoal pelo histórico de luta das mulheres da minha família e 
pela minha trajetória de vida até o ingresso na universidade, em 2010.1

Começo falando de Maria Ivonete dos Anjos, 72 anos, mulher negra, 
baiana de acarajé, mulher de pescador, filha de terreiro de candomblé, que 
gerou 11 filhos, dentre eles sete mulheres, cuja maioria criou sozinha, inclu-
sive eu. Essas mulheres não aceitaram nenhum tipo de relação de poder ali-
mentada pela questão de gênero nem dentro e nem fora do eixo familiar. 
Falar disso é falar da história de vida de centenas de milhares de Marias, 
baianas de acarajé, lavadeiras de ganho, empregadas domésticas, donas de 
casa espalhadas pelo país, que também carregam consigo uma trajetória de 
luta, coragem e fé.

Agora falarei de um lugar bastante particular, onde passei grande parte 
da minha infância, início de adolescência e início da fase adulta, marcada 
por uma sequência de “nãos invisíveis” presentes tanto quanto o racismo, 
que quase sempre acompanhava relações de poder, por menor que fosse. 

1 Este artigo resulta da pesquisa-ação desenvolvida em comunidades indígenas e quilom-
bolas do sudoeste da Bahia e compôs o quadro de atividades previsto pelo projeto “Ani-
mando e contando nossa própria história com base nas Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08”, 
vinculado ao Pibid Belas Artes/UFBA. 

2 Graduando em licenciatura em Desenho e Plástica, pela Escola de Belas Artes da Univer-
sidade Federal da Bahia. E-mail: daniloartedesign@hotmail.com.
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A menina branca, filha do dono do mercado que morava na Barra do Gil, 
localidade do Município da Ilha de Vera Cruz, no estado da Bahia, nunca 
que poderia se interessar por um menino negro, filho de baiana de acarajé 
e estudante de escola pública. Durante algum tempo, rendi-me ao sistema 
que tenta impor até o que devemos vestir, comer ou assistir; influenciado, 
também, por amigos de infância que achavam o máximo relacionarem-se 
com mulheres de olhos claros e cabelos lisos. 

Hoje, sinto-me muito feliz e agradeço o desinteresse da menina branca 
e pelos trabalhos pesados que a mim foram delegados pelos encarre-
gados de obras, sobretudo porque todos esses acontecimentos não conse-
guiram sucumbir minha autoestima e nem a vontade de continuar lutando 
pelos meus objetivos. Uma das maiores conquistas foi meu ingresso na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), no curso de licenciatura em Desenho 
e Plástica no ano de 2010, através do sistema de cotas. Os estudantes cotistas 
eram/são encarados como incapazes de acompanhar os que entraram pelo 
formato convencional, mesmo depois de cinco anos após implementação do 
sistema – ainda tentam contestar a funcionalidade e eficácia das ações afir-
mativas. Esse fator também me conduziu a assumir uma postura política de 
afirmação negra dentro e fora da universidade. Prova incontestável disso é 
eu estar falando nesse exato momento e deste lugar sempre negado ao povo 
negro. Hoje passo a ser sujeito de minha própria história e da história de 
meus descendentes.

Meu corpo era devolvido desancado, desconjuntado, demolido, todo 
enlutado, naquele dia branco de inverno. O preto é animal, o preto é ruim, 
o preto é malvado, o preto é feio. “Olhe, um preto! Faz frio, o preto treme, o 
preto treme porque sente frio, o menino treme porque tem medo do preto, 
o preto treme de frio, um frio que morde nos ossos, o menino bonito treme 
porque pensa que o preto treme de raiva, o menino branco se joga nos braços 
da mãe: mamãe, o preto vai me comer!” (FANON, 2008, p. 106)

Foi nesse espírito de “pele negra, máscaras brancas” que consegui 
entender perfeitamente o que passou pela cabeça de meus amigos de infância 
quando desejavam as mulheres brancas, na tentativa de se embranquecer 



Oralidade e novas tecnologias    205

interna e externamente. Visões estereotipadas incutidas através das ideo-
logias racistas os fizeram entender que ser negro é ruim, é feio. Num certo 
momento da minha vida também fui levado por esse sentimento, sentia-
me confortável assumindo um lugar de poder na relação de gênero. Hoje, 
considero-me bem-resolvido quanto a essas questões, por todos processos 
vividos e pelos ainda vivenciados, mais ainda por assumir o lugar de edu-
cador dentro da localidade que vivi durante grande parte da minha infância e 
adolescência exercendo funções de menor prestígio.

Motivações

Identificação de um número pouco expressivo de materiais didáticos 
audiovisuais voltados à consolidação das Leis n. 0.639/03 e n. 11.645/08 nas 
instâncias de ensino fundamental e médio.

Por identificar um número pouco expressivo no que se refere aos mate-
riais didáticos de audiovisual voltados à consolidação das Leis n. 10.639/03 e 
n. 11.645/08 nas instâncias de ensino.

Motivado primeiramente pelos textos de Petronilha Beatriz Gonsalves e 
Silva sobre o estudo do ensino das africanidades brasileiras, de fundamental 
importância para sistematização teórica e prática para resolução do pro-
jeto de animação, sobretudo pelo seu caráter interdisciplinar. Esse estudo 
do ensino das africanidades foi pensado de forma a ultrapassar a discussão 
de questões raciais, pois, como enfatiza a autora supramencionada, uma de 
suas finalidades é assegurar o direito dos descendentes de africanos, assim 
como de todos os cidadãos brasileiros, à valorização de sua identidade étnico-
-histórico-cultural, de sua identidade de classe, de gênero, de faixa etária, de 
escolha sexual, etc. Considero que apenas com isso o caráter constitucional 
do ponto de vista democrático é respeitado.

Outro referencial teórico importante, sem dar peso de valor, foi a 
Coleção História Geral da África, A descoberta de um continente. Esses refe-
renciais me ajudaram, sobretudo, a compreender a importância de produzir 
outros materiais voltados para esse campo de pesquisa. 
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Os estudos sobre interdisciplinaridade ou transdisciplinalidade também 
compõem nossa base teórica, pois essas noções autorizam o diálogo entre 
os campos do saber, contribuindo para a lida com os limites da escassez de 
fontes escritas, da árdua obtenção dos testemunhos da arqueologia e da 
complexa interpretação da tradição oral e dos estudos em linguística. Se de 
um lado existem tais dificuldades, de outro, a partir desse esforço metodo-
lógico, princípios inerentes à pesquisa científica passam a balizar o trabalho, 
munindo o pesquisador dos instrumentos necessários ao estudo. O caminho 
adotado não é simples, mas constitui a única via segura para modificar o 
discurso e conduzir a uma nova consciência do que é a história da África − 
condição para compreender a história universal.

No âmbito das Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08, a obrigatoriedade de 
inclusão da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currí-
culos da educação básica trata-se de decisão política, com fortes repercus-
sões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com essa medida, 
reconhece-se que, além da compreensão da importância de assegurar vagas 
para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história 
e cultura desses sujeitos e também garantir seus direitos e respeito de suas 
identidades, tudo isso com vistas à reparação dos danos de cinco séculos. 

A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-
-brasileira, africana e indígena não se restringe à população negra e ao índio, 
mas diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que estes devem educar-se 
enquanto cidadãos, atuantes no seio de uma sociedade multicultural e plu-
riétnica, capazes de construir uma nação democrática.

Desde o fenômeno do processo da migração forçada de africanos para 
o Brasil, diversas etnias africanas e indígenas, ainda que em situações e 
momentos históricos diferentes, são inferiorizadas no território brasileiro, 
sendo quase sempre encaradas como desprovidas de humanidade, de 
conhecimento e de direito. Nesse contexto, é bom ressaltar algumas con-
tribuições desses povos que outrora foram vistos como peças, mercadorias, 
o que era utilizado como justificativa para serem comercializados. O desen-
volvimento da etnomatemática foi utilizado por várias etnias africanas como 
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forma, inicialmente, de contagem diferente do modelo ocidental a partir de 
uma sequência assimétrica muito utilizada na música pelos povos Nzakara 
para tocar harpas, seguindo uma divisão rítmica cíclica, partindo de uma 
combinação bastante complexa compreendida geralmente por matemáticos.

Outro fato interessante ainda no princípio da Etnomatemática são os 
desenhos utilizados pelos griots, contadores de história da Angola para ilus-
trar seus contos, criando vários enigmas de acordo com os princípios de aná-
lise combinatória.

Sabe-se, ainda, que, baseadas na geometria de curvas invariantes a 
partir da teoria dos fractais utilizada pelos Kotoko, povos que vivem dos 
dois lados do rio Niger, foram erguidas várias construções, como a aldeia de 
Logone Birni. A arquitetura, no entanto, não é o único domínio em que pode 
ser aplicado o conhecimento dos fractais, mas também na produção têxtil, 
no artesanato e nos penteados tradicionais africanos.

Quanto à questão indígena, há uma grande produção desde o registro 
das primeiras sociedades da fase pré-cabraliana. Essas culturas humanas 
registradas no território brasileiro desde ± 14.000 A. P. até a chegada dos 
colonizadores europeus – grupos de caçadores coletores e sociedades de cul-
tivadores ceramistas –, legaram para o homem atual um amplo conjunto de 
vestígios materiais que, embora hoje destacados por seu caráter artístico, 
estavam ligados a outras finalidades além da fruição estética. Os vestígios 
podem ser mobiliares ou fixados em suportes naturais – objetos líticos, cerâ-
micos, ósseos, malacológicos e também arte rupestre –, variáveis em termos 
de materiais, técnicas, local de disposição e área de ocorrência.

Da fase proto-histórica, a cerâmica constitui um dos principais vestígios 
de atividade humana na pré-história brasileira, capaz de funcionar como 
demarcador cronológico e indicador do avançado grau de desenvolvimento 
cultural dos primeiros ocupantes do país.

As escavações arqueológicas confirmam que a cerâmica trata-se de 
um produto de grande prestígio na cultura material dos primeiros povos, 
mas sem inibir a realização de outras manufaturas – a comprovação dessa 
questão tem encontrado dificuldades de ordem material.
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 Os povos marajoaras representam a quarta das cinco fases de ocupação 
da Ilha de Marajó, antes da chegada dos colonizadores europeus, precedidos 
pelas populações das fases Ananatuba, Mangueira e Formiga. Chegaram à 
região em ± 400 D. C. e desapareceram por volta de 1300, absorvidos pelos 
novos imigrantes, as populações da fase Aruã. Ao longo de quase 900 anos, os 
marajoaras atravessaram quatro períodos de desenvolvimento – incipiente, 
expansionista, clássico, declínio –, nos quais modelaram aquelas caracterís-
ticas que distinguem relativamente sua fase das demais relacionadas à ilha. 
As populações da fase Marajoara não inauguraram a produção de cerâmica 
na Ilha de Marajó, visto que aquelas que a precederam já praticavam, ainda 
que de modo incipiente, esse tipo de manufatura.

A cerâmica dessas fases caracteriza-se por formas comuns como potes 
e panelas, a maioria sem decoração. Quando decoravam, preferiam fazê-lo 
escovando a cerâmica com um punhado de galhos, deixando estrias – deco-
ração escovada – ou usando engobo ou pintura vermelha, além de desenhos 
incisos. (SCHAAN, 2009, p. 142)

As expressões “cultura tapajônica” ou “cultura Santarém” têm sido 
usadas para designar as antigas populações de Santarém, no Pará e adja-
cências, as quais teriam chegado à região em época não muito anterior à 
conquista europeia da Amazônia e residido às margens do rio Tapajós. A ideia 
de cultura está apoiada na quantidade de sítios escavados na região e nas 
primeiras informações sobre os tapajônicos – fornecidas por viajantes e mis-
sionários –, as quais destacam sua densidade populacional, sua ampla distri-
buição territorial, organização hierárquica, índole guerreira e seus elementos 
de adoração. No entanto, a indefinição quanto à origem e periodização desse 
complexo sugere o desuso do termo “cultura” para estudá-lo a partir dos 
estilos cerâmicos hoje registrados, tais como Santarém.

O estilo Santarém é apenas um dos estilos cerâmicos associados ao 
termo “cultura tapajônica”, convivendo com o Konduri e o Globular. Sua 
cerâmica diferencia-se de outras fabricadas na grande região amazônica 
pela riqueza e abundância de sua ornamentação, fortes indicadores do ele-
vado grau de tecnologia de seus produtores. Ainda no tocante à pesquisa 
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iconográfica africana, indígena e afro-brasileira, geralmente traziam-se como 
temas: figuras antropomorfas, figuras zoomorfas e grafismos.

Compreendo que um dos meus maiores desafios iniciais foi achar refe-
rências no campo da produção plástica. No entanto, no decorrer da pesquisa, 
passei a ter contato com um número significativo de acervos voltados para 
essa produção, até então desconhecidos não só por mim, mas para muitos 
estudantes de artes visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. Mesmo após 
passar por algumas disciplinas teóricas sobre a história da arte, essa pro-
dução nunca era mencionada pelos docentes, e esse foi um dos fatores que 
me fez buscar esse acervo em museus, sites específicos sobre o assunto, lojas 
de arte, exposições, a partir dos quais comecei a pensar no perfil das perso-
nagens do projeto de animação.

Metodologia

A escolha por fazer uma pesquisa-ação qualitativa que mescla relatos 
orais com os acervos etnográficos e iconográficos explicita o desejo de 
aprofundamento nas redes complexas estabelecidas entre os sujeitos sele-
cionados e em suas comunidades. A tentativa em preservar todo conteúdo 
referente à oralidade dos partícipes da pesquisa revela a vontade de ter um 
produto final próximo das realidades vividas atualmente. 

 Os momentos de conflitos e indagações quanto à postura da sociedade 
em geral referentes aos sujeitos envolvidos serão evidenciados na tenta-
tiva de contribuir para uma política de autoafirmação das identidades e no 
enfrentamento dos estereótipos historicamente alimentados. 

Os trabalhos de campo foram realizados nas comunidades remanes-
centes de quilombolas no estado da Bahia, especificamente nas localidades 
da Barra, Bananal e Riacho das Pedras, região de Rio de Contas, e ainda na 
reserva Indígena Pataxó em Coroa Vermelha, Porto Seguro. Tem como base 
a coleta de relatos orais, no caso indígena, do assim denominado cacique 
Araçarí, representante da reserva do Parque Nacional do Monte Pascoal, e 
outras lideranças e moradores antigos da reserva Pataxó de Coroa Vermelha. 
No caso quilombola, do representante das comunidades quilombolas de 
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Barra, Bananal e Riacho das Pedras, Sr. Carmo Joaquim da Silva, residente da 
comunidade da Barra, e moradores mais antigos da região. 

Os documentos escritos acerca dos grupos pesquisados, localizados nos 
arquivos públicos das regiões onde a pesquisa foi iniciada, estão sendo estu-
dados com o intuito de entender como se deram os processos de ocupação 
desses territórios, pontuando os entraves políticos no que se refere à demar-
cação e legitimação do direito à terra, tanto indígena quanto quilombola.

Outros fatores foram observados e relatados, tais como as atividades 
desenvolvidas por esses grupos para se manter economicamente dentro 
de suas comunidades, criar seus filhos e manter suas produções culturais, 
costumes e crenças. Interessa, sobretudo, entender as seguintes questões: 
como essas comunidades se veem na sociedade contemporânea? quem é 
esse índio brasileiro? quem são esses negros vindos da África que acabaram 
retomando suas vidas no sudoeste da Bahia? 

Levando em consideração todos os processos históricos, políticos e 
culturais desde a chegada dos primeiros negros vindos do continente afri-
cano entre os séculos XVI e XVII ao município de Rio de Contas, a partir de 
um naufrágio nas proximidades de onde ficam localizadas as comunidades 
Quilombolas de Bananal, Barra e Riacho das Pedras, onde até os dias atuais 
num caráter de resistência ainda identificamos descendentes desses negros 
de etnia crioulo, apresento minha leitura pessoal dos relatos orais coletados 
durante os trabalhos de campo.

Considerações finais

Fica evidente que durante muito tempo esses negros foram utilizados, 
não diferentemente das outras regiões do Brasil, como mão de obra escrava, 
sobretudo para construção da cidade de Rio de Contas, tal qual conhecemos 
hoje, e, posteriormente, para trabalhar nas minas dessa cidade na coleta 
de pedras preciosas. Essa mão de obra escrava perdurou mesmo depois de 
muitos séculos passados. Os primeiros descendentes de africanos que aju-
daram na construção das conhecidas comunidades Quilombolas de Bananal 
e Barra eram obrigados a fazer trabalho escravo em Mato Grosso − hoje um 
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dos lugares mais desenvolvidos economicamente daquela região − durante 
o dia e voltavam à noite para dormir nas hoje conhecidas comunidades 
Quilombolas.

 Desde sempre se identifica uma forte segregação racial nessas regiões 
em função do grande número de migrantes do Sul e Sudeste, fato que reflete 
diretamente no modo de vida das pessoas dos moradores da localidade. Para 
comprovar essa afirmativa, basta darmos um pequeno passeio pela cidade de 
Rio de Contas e pela região do Mato Grosso e perceber os espaços ocupados 
pela população negra desses lugares. Em contrapartida, no passar dos anos o 
que se tem percebido é que, a partir de 2005, justamente o ano em que são 
implementadas as cotas nas universidades públicas de Salvador, observamos 
um número significativo de negros de comunidades Quilombolas entrando no 
curso de Medicina. Hoje, em 2012, já temos médicos oriundos dessas comu-
nidades Quilombolas, formados; uma delas é a Dr. Manuela Diana Aguiar, 
filha de uma professora da comunidade do Bananal, formada pela UFBA. 
O representante das comunidades Quilombolas da Chapada Diamantina, 
Sr. Carmo Joaquim da Silva, afirma que tem estudante do curso de Medicina 
até em Cuba fazendo especialização. Sem dúvida, isso é algo positivo e é 
prova de que essas comunidades continuam resistindo e tentando se afirmar 
num lugar digno de um povo carregado de história e de luta. 

Transitando por alguns territórios, onde se localiza grande parte das 
comunidades indígenas de Porto Seguro, nas localidades de Coroa Vermelha, 
Reserva da Jaqueira e nas proximidades do parque Nacional do Monte 
Pascoal, fazendo a mesma análise histórica, cultural e política, observei que 
a questão indígena em alguns aspectos é bem mais delicada por conta de 
fatores de ordem política, sobretudo no tocante dos tramites relacionados 
à legitimação das terras consideradas dos povos indígenas. Quanto aos 
aspectos culturais, em visitas às comunidades e ao centro de Porto Seguro, 
onde observamos uma concentração maior de turistas, percebi que a visão da 
sociedade em geral ainda continua sendo uma visão estereotipada do índio 
brasileiro. E as pessoas não conseguem conceber que os indígenas, uma vez 
que já tiveram o contato direto com o não índio, convivendo no dia a dia, tem 
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as mesmas necessidades de outra pessoa qualquer: precisam estudar, traba-
lhar, dar educação formal aos seus filhos, dentre outros elementos. A única 
diferença é que, no tocante às questões culturais, não se pode perder de vista 
quem eles são e qual sua importância na sociedade hoje, e isso eles já têm 
feito muito. Ao visitar a Reserva da Jaqueira, fiquei muito feliz ao ver que eles 
têm uma escola na qual as crianças têm acesso aos conteúdos tradicionais e 
ainda aprendem o Paxorã, a língua oficial dos Índios Pataxó, desenvolvida e 
aprimorada por índios que entraram na universidade e sentiram a necessária 
manutenção de sua cultura. 

Diante de todos os relatos orais coletados, das experiências vividas 
durante os dez dias corridos contabilizados nas comunidades indígenas 
Pataxó de Coroa Vermelha e nas comunidades Quilombolas de Bananal, 
Barra e Riacho das Pedras, junto a todo material de pesquisa bibliográfica 
e iconográfica, tenho a consciência plena de que o meu trabalho como 
pesquisador negro assumiu o caráter acadêmico e prático-pedagógico das 
questões voltadas para as leis 10.639/03 e 11.645/08, entendendo que um 
primeiro passo já foi dado. No entanto, a minha fome de mudança social con-
tinuará alimentando minha vontade de continuar pesquisando e produzindo 
na perspectiva sempre de mudança do olhar em relação às comunidades 
Quilombolas e indígenas que abriram as portas de suas casas para essa pes-
quisa no sentido de que a partir de agora a sociedade tenha possibilidade de 
ler ou ouvir a história contada do lugar que elas falam.

Referências

ÁFRICA: arte negra: peças do acervo do Instituto Fundamental da África Negra, 
Dakcar-Senegal. São Paulo, SP: Museu de Arte e Arqueologia da USP, 1969. 40.

BARATA, F. Arqueologia: as artes plásticas no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. De 
Ouro, 1956.

BARRETO, C. N. G de B. Meios místicos de reprodução social arte e estilo na 
cerâmica funerária da Amazônia antiga. 2008. 317f. Tese (Doutorado em 
Arqueologia) - Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. 



Oralidade e novas tecnologias    213

BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Diário Oficial [da] União. de  
10.1.2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.
htm>.  BRASIL. Lei n.º 11.645, de 10 março de 2008. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em:  
20 jun 2016.

CRULS, G. Arqueologia brasileira. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Rio de Janeiron. 6, 1942.

FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba, 2008.

FIELD, S., Manual do Roteiro: o desenvolvimento de histórias, a criação de 
personagens a estrutura da ação. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE. Instituto Nacional de Artes Plásticas. Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Rio de Janeiro, 1981.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL . Arte Kusiwa: 
pintura corporal e arte gráfica Wajãpi. Brasília 2008. 

NEVES, E. Amazônia ano 1000. National Geographic, Ano 11, n. 122. Editora 
Abril, 2000.

OLINTO, A.; HEYMANN, M. A. África: coleção de arte africana. Rio de Janeiro: Riex, 
[19--?]. 101 p. 

PROUS, A. Artes pré-históricas do Brasil. Belo Horizonte: C/ Arte, 2007. 

Scientific American. Etnomatemática. São Paulo: Duetto, v. 11, Edição 
Especial,  2014.

SILVA, P. B. G. e. “Aprendizagem e ensino das africanidades brasileiras”.  
In: MUNANGA, K. Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da 
Educação/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2008. 
p. 155-172.

UNESCO. História Geral da África. Brasília, DF: Unesco; São Paulo: Cortez, 2011.





Contribuições do Programa Institucional    215

Contribuições do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência como iniciativa integradora do 
ensino e pesquisa: as experiências da oficina  
“Os enigmas da vida”

David Santana Lopes1

Iara Sordi Joachim Bravo2

Rejâne Maria Lira-da-Silva3

Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes) 
do Ministério da Educação (MEC), tem como metas o desenvolvimento e 
a valorização da formação de professores para o exercício da docência em 
escolas do ensino básico. Pautado nessa perspectiva, o Pibid de Biologia da 
Universidade Federal da Bahia (Pibid UFBA) propõe a imersão do licenciando 
em um conjunto de práticas próprias da profissão docente, realizadas em 
um espaço concreto de ensino-aprendizagem, as quais contribuirão para sua 
reflexão crítica, propositiva e teoricamente fundamentada, ao tempo em 
que vivencia a dimensão científica, técnica, filosófica, política e afetiva de 
sua formação. De acordo com as Orientações Educacionais Complementares 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais − Ciências da Natureza, Matemática e 

1 Licenciando em Ciências Biológicas pela UFBA e ex-bolsista do Pibid Biologia/UFBA (2012-
2014). E-mail: david-santana-2@hotmail.com (autor)

2 Professora Associada do Instituto de Biologia da UFBA. E-mail: iara_bravo@yahoo.com.br 
(Coautora)

3 Professora Associada do Instituto de Biologia da UFBA e ex-bolsista; coordenadora do 
Pibid Biologia/UFBA (2010-2014). E-mail: rejane@ufba.br; bolsista de  Produtividade em 
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora pelo CNPq (Coautora)
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suas Tecnologias (PCN+) (BRASIL, 2002), a abordagem de conteúdos relacio-
nados ao tema estruturador “Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primi-
tiva” é obrigatória em aulas de Biologia no ensino médio. Entretanto, mesmo 
integrando esse conteúdo, o tema “vida” aparece como um problema devido 
à sua pluralidade de teorias e abordagens, às vezes abstratas, dificultando, 
assim, seu ensino, seja qual for o método aplicado. (GAZZINELLI et al., 2005).
Para atender às diretrizes do PCN+ sobre esse tema estruturador, conduzimos 
uma pesquisa de intervenção, cujo foco foi a condução de um conjunto de 
práticas pedagógicas na oficina Os enigmas da vida, integrando a pesquisa 
ao processo de ensino/aprendizado de estudantes do ensino médio em uma 
escola pública de Salvador, Bahia. 

A condução da oficina baseou-se na ludicidade como ferramenta no pro-
cesso de ensino-aprendizado, utilizando-se de jogos, dinâmicas em grupos 
e debates dos conteúdos ao longo das intervenções realizadas em sala de 
aula e presentes no cotidiano dos estudantes. Para os PCN+ (BRASIL, 2002,  
pg. 56):

[...] instrumentos que estimulam a ludicidade são elementos 
muito valiosos no processo de apropriação do conhecimento. 
Eles permitem o desenvolvimento de competências no âmbi-
to da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e 
do trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação 
e competição em um contexto formativo. (BRASIL, 2002, p. 56)

Atentos a esses obstáculos na transposição do conhecimento e na 
inserção do tema “vida” no ensino de Biologia, objetivamos investigar a com-
preensão dos estudantes sobre o método científico levando-se em conside-
ração os pressupostos das ciências no seu cotidiano, a ludicidade, a multi-
disciplinaridade e os pilares da Teoria da Evolução como eixo unificador do 
ensino de Biologia. Nesse sentido, nossa questão norteadora foi compreender  
“o que pensam e o que sabem os estudantes do ensino médio sobre a impor-
tância do método científico e das ciências acerca do tema “vida”? 

Para a nossa reflexão, dialogamos com o filósofo e educador Edgar 
Morin (2000) na obra A Cabeça Bem Feita, que estimula a construção de um 
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novo professor que valorize cada vez mais as questões nas quais os estu-
dantes estejam inseridos, exponha temáticas em sala de aula que contextua-
lizem o cotidiano do alunado e valorizem as condições socioculturais em que 
tais alunos estejam inseridos. Para Morin (2000, p. 16), “[...] naturalmente, o 
ensino fornece conhecimento, fornece saberes. Porém, apesar de sua funda-
mental importância, hoje, nunca se ensina o que é, de fato, o conhecimento 
para o estudante.”

Morin defende ainda a reforma imediata no sistema de ensino básico, 
seja particular ou público, cujas propostas das escolas se constituem como 
“buracos negros” do que deva ser ensinado ou não.

[...] a reforma do pensamento é que permitiria o pleno empre-
go da inteligência [...] e permitiria a ligação de duas culturas 
dissociadas. Trata-se de uma reforma não programática, mas 
paradigmática, concernente a nossa aptidão para organizar o 
conhecimento. Desta forma a reforma do ensino deve levar à 
reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve le-
var à reforma do ensino. (MORIN, 2000, p. 20)

Dialogamos, também, com Ferreira, Marandino e Selles (2009), que 
escreveram o livro Ensino de Biologia – Histórias e Práticas em Diferentes 
Espaços Educativos e propõem que a interatividade seria a solução primordial 
para as problemáticas existentes atualmente no sistema educacional, com 
ênfase em Biologia, valorizando outros espaços formais de ensino na escola 
(laboratórios e aulas de campo) e espaços não formais (museus e exposições 
científicas); propõem, também, a utilização de outras ferramentas didáticas, 
como os jogos, por exemplo, que facilitam a compreensão de temas chaves 
do ensino de Biologia.

Carvalho (2010) sugere ainda que, para a condução das atividades peda-
gógicas, o professor precisa respeitar as questões socioculturais, integrando 
os estudantes no contexto central da aula e valorizando o debate, deslocando 
o professor do centro da discussão para desempenhar o papel de mediador 
das ideias que emergem na sala de aula. 
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Para atingir esse objetivo, a Teoria da Argumentação, proposta por 
Chaïm Perelman (1958) em sua principal obra, Traité de l’argumentation − 
la nouvelle rhétorique4, e por Stephen Edelston Toulmin (1958), na obra The 
Uses of Argument5 , tem um papel fundamental. Esses autores rejeitam a 
rigidez de análise proposta pelo silogismo aristotélico (propriedades contidas 
apenas na veracidade da locução), reconhecendo a liberdade argumentativa 
e a possibilidade do debate como forma de encontrar soluções às dúvidas 
presentes na abstração ou na ampliação do conteúdo já exposto. 

Para Toulmin (2006), argumentar é uma arte que revela que mesmo 
premissas razoáveis (lógicas) e consensualmente fracas devem ter a chance 
de participarem de uma discussão melhor embasada, livre e, acima de tudo, 
aberta ao diálogo:

[...] não há nenhuma certeza de que uma pitada de sal posta em 
água se dissolva. Por quê? Porque por mais indícios passados e 
presentes que eu possa ser capaz para apresentar que o sal se 
dissolveu e se dissolve na água, posso supor que uma pitada 
jogada na água amanhã permaneça sem se dissolver, sem que 
esta evidência contradiga qualquer dos indícios que apresentei. 
(TOULMIN, 2006, p. 236)

O que pensam e o que sabem os estudantes do ensino médio 
sobre a importância do método científico e das ciências acerca 
do tema “vida”? 

Para responder a essa questão, realizamos uma intervenção, de natureza 
quali-quantitativa, em que as atividades fundamentaram-se no desenvolvi-
mento teórico, e as de obtenção/interpretação dos resultados nos pressupostos 

4 Traité de l’argumentation − la nouvelle rhétorique (1958), Perelman utilizou uma retórica 
que, mesmo décadas após sua publicação, ainda é considerada uma das referências indis-
cutíveis no âmbito dos estudos sobre a Teoria da Argumentação.

5 The Uses of Argument (1958), Toulmin conseguiu unificar os pressupostos contidos na Fi-
losofia, Sociologia e no Direito acerca das questões envolvendo a Teoria da Argumentação. 
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de Anselm Strauss e Juliet Corbin (2008). De acordo com esses autores, a inte-
ração entre os métodos qualitativos e quantitativos é necessária em qualquer 
pesquisa científica que busque aprofundar-se no cerne dos resultados obtidos:

[...] os métodos qualitativos e quantitativos ‘se suplementam’ 
e ‘se complementam’ [...] podendo haver interação para frente 
e para trás entre as diferentes combinações dos dois tipos de 
procedimentos, levando o ponto mais operacional da pesquisa 
que é a coleta e análise dos dados a um nível de suporte mul-
tivariado e flexível por esta combinação. (STRAUSS; CORBIN, 
2008, p. 42)

Dividimos o estudo em quatro etapas fundamentais: a) descrição (aná-
lise subjetiva do cenário e das reações dos sujeitos da pesquisa); b) ordena-
mento conceitual (organização, classificação e reavaliação dos dados obtidos, 
correlacionando-os com informações preexistentes); c) teorização (conclusão 
e entrelaçamentos dos dados obtidos) e d) construção estatística (exposição 
gráfica de dados obtidos em questionários semiestruturados e avaliações de 
caráter subjetivo dos sujeitos da pesquisa). (STRAUSS; CORBIN, 2008)

A oficina Os enigmas da vida foi conduzida no Colégio Estadual Luís 
Viana (CELV), de março a agosto de 2013, no âmbito do Pibid UFBA (campus 
Salvador). Participaram da pesquisa 27 estudantes (16 estudantes do sexo 
feminino e 11 estudantes do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 19 anos), 
do 1º ano do Ensino Médio. Como se tratou de um estudo com adolescentes, 
tomamos o cuidado de solicitar aos pais e/ou responsáveis a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a partici-
pação dos estudantes na pesquisa. Solicitamos, também, as autorizações da 
supervisora do Pibid e professora de Biologia e da diretora do CELV. 

A oficina foi composta por sete intervenções (com duração de 120 
minutos cada), baseadas nos pressupostos de Morin (2000), a partir de aulas 
teóricas e atividades práticas que estimulassem o lúdico (como colagens, 
desenhos, dinâmicas em grupo e jogos). De forma geral, as intervenções 
foram focadas tanto nos conteúdos acerca do tema “vida” (como o debate 
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sobre a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese6), como também nas 
controvérsias acerca do conceito de vida, sinalizando, a cada momento, 
o valor social no conhecimento que estava sendo apresentado, enaltecendo 
o conhecimento científico e as próprias opiniões do alunado. 

Esse conjunto de intervenções baseou-se no uso de atividades pro-
cessuais, tais como a análise de reportagens e imagens projetadas, em que 
se coletaram dados por meio dos pressupostos da Matriz Paradigmática 
(GAMBOA, 2007); entrega de questionários e confecção de relatórios ao tér-
mino das aulas teóricas e práticas, respectivamente (GÜNTHER, 2003), e aná-
lise subjetiva das intervenções baseadas nas respostas, reações e nos diários 
de observação de cada estudante. (STRAUSS; CORBIN, 2008) 

Cada intervenção caracterizou-se pela abordagem de temas relacio-
nados entre si, com a condução de diferentes estratégias pedagógicas que 
contribuíssem para o processo de ensino, construindo, assim, atividades com 
temáticas relacionadas em rede. (FERREIRA; MARANDINO; SELLES; 2009)

As primeiras intervenções (denominadas etapas do método científico, 
conceitos de vida e teorias atuais sobre a origem e desenvolvimento das 
primeiras formas orgânicas de vida) buscaram atrelar a exposição dos con-
teúdos de maior relevância para o alunado com práticas de ensino baseadas 
em dinâmicas em grupo, atividades lúdicas e questionários que valorizassem 
o raciocínio lógico, segundo Ferreira, Merandino e Selles (2009). Por exemplo, 
para a dinâmica em grupo a Caixa de Pandora, os estudantes foram organi-
zados em cinco grupos, os quais cada um deveria responder, seguindo as 
etapas do método científico (observação, problematização, formulação de 
hipóteses e experimentação), o que continha no interior de uma caixa. 

As demais intervenções relacionaram-se a: 1) desenvolvimento do 
pensamento científico e da sociedade humana (com a participação de pro-
fessores universitários de História e Filosofia do CELV, explorando o cunho 

6 A teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, refere-se 
ao surgimento de seres vivos por outros processos além da reprodução. Por outro lado, 
a Teoria da Biogênese enaltece o surgimento dos seres vivos apenas pela reprodução de 
indivíduos de sua espécie. (AMABIS; MARTHO, 2010)
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multidisciplinar); 2) experimento do pescoço de cisne, de Louis Pasteur (aula 
prática precedida por conceitos de biossegurança); 3) condução do jogo didá-
tico Roleta da Vida; e 4) tópicos avançados sobre a vida e suas manipulações, 
(com a participação de graduandos do curso de Ciências Biológicas da UFBA).

Observamos que a realização tanto da atividade Caixa de Pandora 
(Figura 1) como a de outras práticas foi essencial para unificar os conceitos 
tratados no início das três primeiras intervenções. Essas estratégias facili-
taram a compreensão do estudante sobre o assunto, no que diz respeito à 
relação teoria e prática educacional. (PEDROSO, 2009)

Figura 1 - Atividade prática denominada Caixa de Pandora, na qual os alunos tiveram que 
formular problemas e hipóteses na tentativa de determinar o que a caixa continha. 

Fonte: David Lopes

As últimas quatro intervenções (Figura 2) buscaram extrapolar os con-
teúdos apresentados nas primeiras intervenções realizadas na oficina. O uso 
de outras estratégias de ensino, como aulas em Laboratórios de Ciências 
(FERREIRA; MARANDINO; SELLES, 2009), aplicação de jogos (BRASIL, 2002) e 
aulas multidisciplinares (MORIN, 2000), foram importantes na tessitura dos 
objetivos processualmente alcançados na condução da oficina. 

Na oficina, cada intervenção caracterizou-se pela abordagem de temas 
relacionados entre si, com a condução de diferentes estratégias pedagógicas 
que contribuíssem para o processo de ensino, construindo, assim, atividades 
com temáticas relacionadas em rede. (FERREIRA; MARANDINO; SELLES, 2009)
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Figura 2 - 1 - “Desenvolvimento do Pensamento Científico e da Sociedade Humana”;  
2 - “Experimento do Pescoço de Cisne”; 3 - a aplicação do Jogo Roleta da Vida e  
4 - “Tópicos Avançados Sobre a Vida e suas Manipulações”. 

 Fonte: Arquivo pessoal do autor David Lopes

Nas três primeiras intervenções, os temas abordados foram: etapas do 
método científico, conceitos de vida e teorias mais atuais sobre a origem e 
desenvolvimento das primeiras formas orgânicas de vida. Foram conduzidas 
por meio de aulas expositivas e dialógicas, culminando em atividades lúdicas, 
como a Caixa de Pandora, segundo Sousa (2008), com colagens retratando a 
possível aparência da Terra primitiva e desenhos acerca da evolução celular.

Adiante, é apresentada uma cuidadosa síntese de cada intervenção 
pedagógica realizada ao longo da oficina. Por meio dessas sínteses, bus-
camos expor os aspectos teóricos/práticos utilizados na construção interdis-
ciplinar/lúdica dessas atividades, que contaram com uma intensa interação 
estudantil, escolar e de todos os profissionais (tanto do ensino superior como 
do ensino básico) envolvidos na oficina.
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1ª Intervenção: etapas do método científico

Esta atividade que foi realizada em sala de aula teve o intuito de familia-
rizar os alunos com conceitos e procedimentos empregados pelos cientistas 
com base no próprio método científico (APARECIDA, 2005), além do reconhe-
cimento da importância da observação para a formulação de hipóteses. Por 
fim, foi realizada uma prática sucinta denominada Caixa de Pandora (SOUZA, 
2008), na qual alunos tiveram que propor hipóteses sobre possíveis objetos 
presentes dentro de uma caixa completamente fechada. No término desta 
intervenção foram discutidas as hipóteses de cada aluno, finalizando-a com 
a exposição da importância que o método científico e a ordenação de uma 
pesquisa representam e representaram para o desenvolvimento social.

2ª Intervenção: conceitos de vida

Esta intervenção pautou-se em discutir o que seria a vida, revelando o 
caráter abstrato por trás do termo (FREITAS, 1989) através de reportagens 
e artigos científicos. Nesta intervenção, a técnica do grupo focal (GAMBOA, 
2012) foi utilizada com o intuito de estimular a participação do alunado em 
meio a debates inerentes ao tema, como, por exemplo, a discussão se os 
vírus podem ser considerados seres vivos ou não. Recursos audiovisuais, 
como a aplicação de vídeos, também foram utilizados por meio da técnica 
da Cascata de Informações. (MORIN, 2000) O uso dessa didática pautada no 
debate com os educandos sobre o os conceitos de vida e as teorias acerca 
desta buscou comparar as opiniões expostas pelo alunado com os conceitos 
científicos pré-existentes.

3ª Intervenção: teorias mais atuais sobre a origem e o 
desenvolvimento das primeiras formas orgânicas de vida

Nesta intervenção buscou-se explorar a Prática em Laboratório, vide a 
escassez dessa prática tanto na rede pública como particular de ensino no 
país. (DAMINELI, 2007) Pretendeu-se recriar e debater junto aos alunos, 
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em laboratório, a importância dos experimentos de Francesco Redi, John 
Needham, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, cientistas esses que estiveram 
envolvidos em um dos maiores embates científicos da história entre as teo-
rias da abiogênese e da biogênese. Esta atividade prática seguiu também as 
orientações do próprio PCN+ (BRASIL, 2002) sobre: “elaborar suposições e 
hipóteses sobre fenômenos estudados e cotejá-las com explicações cientí-
ficas ou com dados obtidos em experimentos”. Destaca-se que antes desta 
atividade em laboratório foram devidamente explicadas as normas de bios-
segurança como regulamentado antes de qualquer atividade que necessite o 
uso de compostos químicos e aparelhos elétricos.

4ª Intervenção: desenvolvimento do pensamento científico e 
da sociedade humana

A quarta intervenção, denominada Desenvolvimento do pensamento 
científico e da sociedade humana, foi desenvolvida em um trabalho con-
junto com dois professores universitários de Filosofia e de História. Essa aula 
multidisciplinar teve como tema a evolução da sociedade e do pensamento 
científico desde os primórdios (Grécia Antiga) até a atualidade. Ao longo do 
debate, fatores históricos, como as grandes revoluções industriais, foram 
abordados atrelados às inovações científicas que marcaram cada período 
da história da humanidade. Questionamentos com base em grandes pen-
sadores da Antiguidade (como Aristóteles e Platão) e da Idade Moderna 
(como René Descartes e Nicolau Maquiavel) foram também enaltecidos.  
Em suma, a importância da atividade multidisciplinar foi interagir a Biologia 
com a Filosofia e História, demonstrando, assim, aos alunos que a com-
preensão global de um conteúdo depende da relação que é feita entre dife-
rentes áreas do ensino.
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5ª Intervenção: experimento do pescoço de cisne de  
Louis Pasteur

A quinta intervenção foi realizada em laboratório, denominada de 
Experimento do Pescoço de Cisne, na qual os estudantes, após as devidas 
orientações sobre biossegurança, refizeram o experimento clássico do cien-
tista francês Louis Pasteur, que pôs fim ao debate entre as teorias da abiogê-
nese e da biogênese. Nesta intervenção, chamou atenção a emergência do 
uso do laboratório no ensino de Biologia. Nesse espaço, que deve ser educa-
tivo, investigativo, didático e social, os estudantes tiveram a oportunidade de 
se aproximar das atividades experimentais e da importância das pesquisas 
desenvolvidas nesse ambiente para a sociedade. Inclusive, compreender que 
tais pesquisas, que foram fundamentais para a compreensão de conceitos 
centrais na Biologia, podem ser reproduzidas por eles no espaço escolar.

6ª Intervenção: aplicação do jogo didático Roleta da Vida

O uso da ludicidade em aulas interativas é fortemente defendido pelos 
pressupostos de Ferreira, Marandino e Selles, (2009). De acordo com as 
autoras, o lúdico seria uma ferramenta essencial para enfrentar as dificul-
dades de ensino/aprendizagem vivenciadas em salas de aula no país. Diante 
dessa justificativa, a sexta intervenção baseou-se na condução do jogo Roleta 
da Vida, do tipo tabuleiro, com perguntas e respostas e reunindo os principais 
questionamentos acerca dos temas abordados nas intervenções anteriores. 
Esta etapa foi importante para dar conta de possíveis lacunas no aprendizado 
do alunado. Foi lúdica, descontraída e sintetizou o que foi exposto nas outras 
etapas, valorizando a atividade em grupo e o senso de liderança dentro dos 
grupos formados.

7ª Intervenção: tópicos avançados sobre a vida e suas 
manipulações

A última intervenção buscou extrapolar os conteúdos expostos. 
Denominada de Tópicos avançados sobre a vida e suas manipulações, contou 
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com a participação de graduandos do Bacharelado de Ciências Biológicas 
pela UFBA. Os graduandos debateram com os alunos questões atuais sobre 
as inovações científicas (tais como alimentos transgênicos e a manipulação 
genética), instigando reflexões sobre o papel da humanidade sobre a vida no 
planeta e como esses avanços dialogam com questões educacionais e sociais.

Diante da realização de todas as intervenções pedagógicas, saltou sobre 
nós as dificuldades dos estudantes, com faixa etária entre 15 a 19 anos, 
quanto à reflexão, compreensão e interpretação dos temas abordados. Por 
exemplo, as dificuldades em compreender a conceituação e dicotomia entre 
os seres vivos e objetos inanimados, além da noção de evolução do tempo 
geológico e dos fenômenos ocorridos no planeta ao longo das eras. 

Uma das atividades usadas nas intervenções foi a colagem, em uma 
folha de papel, de algumas imagens (dinossauro; vulcão em erupção; tem-
pestades de raios; floresta de mangue; bioma de campos; oceanos acidi-
ficados e um gavião) pelos estudantes, para que eles representassem os 
componentes da Terra primitiva7. A sala foi dividida em cinco grupos, mas 
apenas um conseguiu atingir o conceito científico após as colagens (Figura 3).  
Os demais grupos colocaram elementos que não faziam parte da Terra primi-
tiva, exemplificando, assim, a dificuldade do alunado em reconstruir a linha 
evolutiva do tempo. Quando questionados pelo motivo da inclusão de tais 
elementos, um dos alunos descreveu da seguinte maneira:

“Eu coloquei o Dinossauro porque ele já não existe mais e, pra mim e 
meus colegas, tudo que não existe mais é primitivo.” (Aluno 1)

7 Terra primitiva é o período na história do planeta em que as formas de vida orgânica ain-
da não surgiram e a constituição tanto da atmosfera quanto da litosfera se encontra em 
estados iniciais de formação.
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Figura 3 - Representação da atividade sobre a linha do tempo evolutivo e a colagem das 
representações da Terra Primitiva

 Fonte: Acervo do Subprojeto de Biologia do Pibid-UFBA

Em outra atividade, determinadas imagens foram projetadas no quadro 
e seus elementos classificados em seres animados ou não (Figura 4). Um 
dos exemplos era a imagem de um televisor expondo a imagem de uma flor. 
Aparentemente de fácil dedução para os estudantes, a imagem trouxe difi-
culdades sensíveis aos alunos, como se pode perceber abaixo:

Aluno 1: [a] O que o senhor se refere, à TV ou à imagem contida na TV?
Aluno 2: Claro que é para a TV! Nada contido em uma TV tem vida!

Figura 4 - Representação da atividade sobre o conceito de vida. À direita está a imagem que 
gerou dificuldade do alunado

Fonte: Acervo do Subprojeto de Biologia do Pibid-UFBA Imagens

Dos 27 educandos, 63% (17 alunos) classificaram como uma represen-
tação de algo vivo na imagem retratada. Segundo Freitas (1989), em uma 
pesquisa similar, apenas jovens na faixa etária de 8 a 12 anos apresentariam 
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dúvidas tão consistentes sobre classificar algum objeto como vivo ou não. 
Para Freitas (1989), tais indivíduos estariam situados na fase animista, na 
qual o indivíduo ainda se confunde em indicar se um objeto (no caso a TV) 
possui vida ou não. 

Essa classificação de Freitas (1989) insere-se na perspectiva do deli-
neamento do significado do termo “vid” na juventude, dividindo em quatro 
categorias o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos: a) transcendental 
(relacionado ao aspecto religioso); b) organísmica (aspecto fisiológico); 
c) animista (objetos inanimados); e d) mortal (visão da morte/vida).

O fato mais relevante não está apenas na dificuldade diante dessa 
dicotomia, mas na disparidade de faixa etária observada pela pesquisa de 
Freitas (1989) e a dos nossos educandos, bem mais velhos, inclusive alguns 
já adultos. Freitas (1989) aponta como uma das explicações para essa difi-
culdade dicotômica enfrentada por muitos indivíduos a abstração necessária 
sobre o tema “vida”. Associa, também, à fragilidade do método de ensino 
pautado apenas em um ensino conservacionista (decorativo) e sem o apro-
fundamento necessário diante do pluralismo do conteúdo. Outro raciocínio 
utilizado é o de Piaget (1972), em que ele adequa a categoria animista na fase 
do operatório concreto na faixa etária 7-11 anos dentro do desenvolvimento 
cognitivo.

Os questionários respondidos pelos estudantes revelaram que cerca de 
70% (n=19) dos estudantes não compreenderam o significado do método 
científico. Quando questionados objetivamente sobre “o que seria o método 
científico?”, apenas oito (29,6%) alunos conseguiram acertar a única alterna-
tiva correta. Esse desconhecimento pode ser um dos motivos pelo baixo inte-
resse de 41% (11 alunos) do alunado em seguir alguma carreira científica no 
futuro. Nossos dados corroboram com os de Polino (2011), que afirma a exis-
tência de 49,5% (362 jovens) de jovens ibero-americanos (total de 731 ava-
liados) no ensino médio que gostariam de exercer uma profissão científica.

A tessitura que fizemos com as sete intervenções revelou a importância 
da unificação do conteúdo e do diálogo com outras disciplinas. A intervenção 
envolvendo o desenvolvimento do pensamento científico e da sociedade 
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humana, com a participação dos professores de História e Filosofia, atrelado 
aos conteúdos de Biologia foi exitosa para a compreensão do assunto pelos 
estudantes, uma vez que o acerto foi de 100% na construção de uma linha 
do tempo dos acontecimentos biológicos, filosóficos e históricos. Essa expe-
riência reforçou a importância do incentivar a multidisciplinaridade e a inte-
gração dos conteúdos dentre as ciências.

Erros na norma culta da língua portuguesa, dificuldades de acompa-
nhar o conteúdo apresentado e a grande falta de concentração em deter-
minados momentos das intervenções por parte dos alunos revelaram outras 
dificuldades. Por exemplo, concluímos que, aliada à própria dificuldade no 
entendimento do abstrato conteúdo “vida”, está a própria ausência para a 
construção de um aluno interpretativo e questionador em sala de aula ao 
longo de toda a vida estudantil, remontando no ensino médio as mesmas 
dificuldades presentes desde o ensino fundamental e que apenas são inten-
sificadas nessa nova etapa escolar (Quadro 1).

Quadro 1 - O quadro acima revela que a disciplina Biologia possui o valor mais importante 
para os temas que envolvem a vida, enquanto que a disciplina Matemática, no geral, 
representa a disciplina menos importante (segundo os alunos)

Discilplinas 
Citadas

Valor dado de importância para cada disciplina

1 2 3 4 5

Biologia 0 0 0 1 26

Química 4 1 7 9 6

Matemática 19 6 2 0 0

Física 6 4 11 4 3

Educ. Física 15 3 3 6 0

Portugês 4 10 8 4 1

História 2 4 7 8 6

Redação 16 4 7 0 0

Sociologia 4 12 9 2 0

Filosofia 8 11 4 4 0

Geografia 4 8 5 7 3

Artes 14 10 3 0 0

Fonte: Subprojeto de Biologia do Pibid-UFBA .
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Outro dado importante obtido, dessa vez, está inserido no contexto que 
se refere aos desejos e aos anseios dos estudantes para as futuras profissões 
que eles irão exercer após a vida acadêmica. Nos dados obtidos pelos ques-
tionários, ficou evidente o desinteresse dos alunos pela profissão docente, 
demonstrando o desprestígio da docência em meio ao alunado e à socie-
dade, sendo classificada como uma profissão esquecida e mal-remunerada 
(Figura 5).

Gráfico 1 - Resultados do questionário aplicado sobre a preferência do alunado para seu 
futuro profissional.

Fonte: Elaboração.

É claro que devemos considerar os limites e o cuidado que devemos ter 
com a generalização dos dados obtidos, considerando que trabalhamos com 
27 estudantes. Entretanto, os dados quantitativos são similares aos encon-
trados em outras pesquisas realizadas com um maior número de sujeitos. 
Para nós do Pibid, os dados qualitativos revelam déficits importantes dos 
alunos, mesmo que em pequena escala. Essas dificuldades refletem graves 
problemas conceituais e podem ser observadas em outras instituições de 
educação em todo o território brasileiro. (PEDROSO, 2009) 

Respondendo a questão do nosso estudo, os estudantes apresentam 
dificuldades na construção de um pensamento e de conceitos científicos 
sobre a importância do método nas ciências e sobre o tema vida. No entanto, 



Contribuições do Programa Institucional    231

estratégias instigantes, interessantes e inteligentes aguçam a curiosidade dos 
estudantes em refletir e aprender mais. 

Essa experiência ajuda a colocar tijolo por tijolo na construção de pontes 
entre a teoria e a práxis pedagógica; entre os estudantes das licenciaturas e 
os professores universitários em consonância com a educação básica, área de 
atuação principal do professor de Biologia; e reafirma a importância do Pibid 
na consolidação de uma formação mais integral dos professores, valorizando, 
assim, sua profissão de professor e pesquisador.

Referências

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. São Paulo. Moderna, v. 1, p. 2, 2010.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução 
aos parâmetros curriculares nacionais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/livro04.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2013.

CARVALHO, U L. R. et al. A importância das aulas práticas de biologia no ensino 
médio. In. X JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX DA UFRPE, 10, 
2010, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFRPE, 2010. Disponível em: <http://www.
sigeventos.com.br/jepex/inscricao/resumos/0001/R1395-1.pdf>. Acesso em:  
1 fev. 2013.

SILVA, S. F. da; NÚÑEZ, I. B. O ensino por problemas e trabalho experimental dos 
estudantes-reflexões teórico-metodológicas. Química Nova, v. 25, n. 6/B,  
p. 1197-1203, 2002.

FERREIRA, S. M.; MARANDINO, M.; SELLES, S. E. Ensino de Biologia: histórias e 
práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009. 

FREITAS, M. Distinção entre ser vivo e ser inanimado: uma evolução por estádios ou 
um problema de concepções alternativas? Revista brasileira de educação, v. 2, n.1, 
p. 33-51, 1989.

GAMBOA, S. S. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. Chapeco: 
Argos, 2007.



232    Olhares sobre a docência

GAZZINELLI, M. F. et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais 
e experiências da doença. Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.21, n.1,  
p. 200-206, jan-fev, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n1/22.
pdf>. Acessado em: 17 abr. 2013.

GUNTHER, Z. C. Educação de bem dotados: alguns conceitos básicos. 
Psicopedagogia, ano 1, n. 2, p. 30-38, 2003.

MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 
Tradução Eloá Jacobina. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

PEDROSO, C. V. Jogos didáticos no ensino de biologia: uma proposta metodológica 
baseada em módulo didático. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EDUCERE; 
ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE PSICOLOGIA 9, Santa Maria,2009. Disponível em: 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2944_1408.pdf. 
Acesso em: 13 abr. 2013.

PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. La nouvelle rhétorique: traité de 
l’argumentation. Paris: Presses Universitaires de France, 1958.

PIAGET, J. Psychology and epistemology: towards a theory of knowledge. 
Harmondsworth. London: Middlesex First Penguin Edition, 1972. 

POLINO, C. Los estudiantes y la ciência: encuesta a jóvenes iberoamericanos. 
Buenos Aires: Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura, 2011.

SOUSA, T. M. M. de. A caixa de pandora. Brasília: Universidade de Brasília (UnB), 
Banco Internacional de Objetos Educacionais, 2008.

STRAUSS, A. L.; CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o 
desenvolvimento de teoria fundamentada. Porto Alegre: Artmed, 2008.

TOULMIN, S. Os Usos do Argumento. 5. Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2006. 

TOULMIN, S. E. The uses of argument. Updated edition. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1958.



Diagnóstico escolar    233
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Introdução

Este artigo tem como objetivo sistematizar uma reflexão sobre o diag-
nóstico escolar realizado no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência (Pibid) pelas bolsistas do curso Pedagogia da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) que atuam na Escola Municipal Cid Passos. Seu principal 
objetivo é qualificar a formação do professor da escola básica. O Pibid 
Pedagogia foi acolhido pela Escola Cid Passos em março de 2014, tendo 
como foco maior qualificar a iniciação à docência das bolsistas que atuam 
em escolas municipais nas séries iniciais. A partir do exercício da docência, as 
futuras educadoras têm a possibilidade de qualificar sua formação docente 
através de atividades práticas e teóricas com a compreensão da realidade 
educacional pública, seu futuro lócus de atuação. Dessa maneira, as bolsistas 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), bacharel em Letras 
Vernáculas pela UFBA, pós-graduada em Gestão Escolar pela Universidade Salvador (UNI-
FACS), supervisora do Pibid e professora da Escola Municipal Cid Passos. E-mail: dejanira-
rainha@hotmail.com.

2 Bolsistas do Pibid, Alunas do curso de Pedagogia da UFBA.

3 Bolsistas do Pibid, Alunas do curso de Pedagogia da UFBA.

4 Bolsistas do Pibid, Alunas do curso de Pedagogia da UFBA.

5 Bolsistas do Pibid, Alunas do curso de Pedagogia da UFBA.
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aprendem quando ensinam, quando investigam, quando enfrentam desafios 
e agem no espaço escolar. O projeto do Pibid Pedagogia tem como título a 
Alfabetização estética e letramento: uma relação dialética emancipadora. Os 
bolsistas atuam na Escola duas vezes por semana, sendo que em uma tarde 
auxiliam a professora regente e na outra tarde desenvolvem aulas de alfa-
betização estética, neste ano específico as de artes visuais. Uma tarde por 
semana realizam-se reuniões formação continuada com as coordenadoras 
do Pibid Pedagogia na Faculdade de Educação, cujas principais atividades 
são: relato de experiência seguido de reflexão da prática articulada com as 
teorias estudadas; apresentação de seminários internos pelos grupos de 
estudos; organização administrativa e pedagógica do Pibid Pedagogia; e reali-
zação do sarau dos aniversariantes, que acontece uma vez por mês. As outras 
duas tardes semanais são utilizadas para estudos teóricos, planejamento de 
aula, seminários ou oficinas pedagógicas. É nesse conjunto de atividades que 
se tece a formação e busca-se qualificá-la na medida em que se consegue 
compreender os limites e as possibilidades da relação entre teoria e prá-
tica na educação pública. A construção deste artigo diagnóstico se justifica 
pela importância dada pelo Pibid a uma formação consistente das bolsistas 
que dele participam. Assim sendo, envolvê-las em atividades que possam 
observar o funcionamento de uma escola pública, além do envolvimento dos 
seus atores − pais, alunos, professores, funcionários e comunidade − favore-
cerá, certamente, a prática dessas futuras profissionais, ao mesmo tempo em 
que contribuirá para que as estudantes discutam formas mais eficientes de 
se realizar o trabalho educativo dentro da escola pública. O pensamento de 
Vasconcellos (2009) sobre diagnóstico serve para embasar o trabalho reali-
zado dentro da Escola Municipal Cid Passos: 

Diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera 
opinião (do grego, doxa) ou descrição e problematizar a rea-
lidade, procurar apreender suas contradições, seu movimento 
interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova prá-
tica, fertilizada pela reflexão teórico-crítica. (VASCONCELLOS, 
2009, p. 190)
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Essa definição contribui deveras para que compreendamos a impor-
tância da realização deste artigo no que tange à formação das estudantes de 
pedagogia. O artigo apresentar-se-á a partir de cinco seções e uma subseção.

Na seção “A escola e a sua história” será feita uma incursão pela his-
tória da escola desde o momento em que esta pertenceu ao Serviço Social da 
Indústria (SESI), mas sem atenção aos detalhes desse período, sendo apenas 
para situar os leitores a respeito dessa fase significativa da história da escola. 
Abordaremos também sobre municipalização da escola, que se tornou, em 
2003, Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cid Passos, e, além disso, 
apresentaremos um pouco da sua estrutura física, analisando os aspectos 
positivos e negativos dela para o desenvolvimento das crianças. Na subseção 
“A escola: que lugar é esse?” apresentamos o espaço físico da escola e a 
maneira como as pessoas o transitam. Desenvolvemos também uma breve 
análise a respeito da localização da escola, que julgamos bastante favorável 
à aprendizagem das crianças. Além disso, refletimos sobre a falta de segu-
rança do prédio e as consequências disso para a realização do trabalho das 
professoras. Em “A escola como espaço de relações” falaremos a respeito da 
forma como a família é recebida no espaço escolar e da maneira como as pro-
fessoras e a gestão da instituição percebem ou não a importância da relação 
família e escola. “Quem tem medo do Projeto Político Pedagógico?” vem 
propositalmente na sequência, tendo em vista que as relações que a escola 
mantém com a família definirão, em alguma medida, a seriedade com a qual 
a gestão e as professoras desenvolverão as estratégias para a construção do 
Projeto Político Pedagógico (PPP). A seção “A senhora arte como vai?” tem 
como uma das suas finalidades apresentar um histórico da realização do tra-
balho com arte-educação na escola, além de trazermos um pouco do nosso 
plano de trabalho na área das Artes visuais, que está sendo executado desde 
2014, conjuntamente com os relatos a respeito da receptividade das crianças 
e das professoras com relação ao projeto. 

A última, “Impressões relevantes para a formação dos bolsistas: consi-
derações finais”, versará sobre as impressões que ficam para as estudantes de 
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Pedagogia a partir das observações feitas na escola e das reflexões e estudos 
movidos por essas observações.

A escola e sua história

É importante situar historicamente a escola sobre a qual estamos cons-
truindo este diagnóstico, que tem por objetivo ser mais um instrumento 
que contribuirá com a formação de profissionais da área de Educação que 
no futuro atuarão nas salas de aula das escolas públicas. Ao situar a Escola 
Municipal Cid Passos no tempo e no espaço, conseguimos perceber aspectos 
importantes que fazem com que as pessoas que dela fazem parte tenham 
uma determinada forma de proceder com relação às demandas cotidianas, 
bem como na resolução de problemas. 

A Escola Municipal Cid Passos pertenceu ao SESI, possuindo, ainda, duas 
professoras que fizeram parte de seu quadro de funcionários. Divide-se em 
dois espaços que ficam afastados por algumas casas da vizinhança: em um 
dos espaços atende à educação infantil, com 203 crianças do grupo 3 ao 
grupo 5, e no outro espaço atende 207 crianças, pertencentes ao ensino fun-
damental, que vai do 1º ao 5º ano. A educação infantil é oferecida em turno 
integral e o ensino fundamental apenas por turno, tendo turmas matutinas 
e vespertinas: o matutino recebe crianças do 1º, 2º, 3º e 4º ano, e o vesper-
tino recebe crianças do 1º, 2º, 3º e 5º ano. De acordo com o que diz a gestão 
da escola e alguns funcionários, a mesma existe como Escola Municipal há 
cerca de 10 anos, estando alocada no prédio do antigo SESI daquela região. 
Os funcionários afirmam ainda a esse respeito que o prédio não pertence à 
prefeitura e que o funcionamento se dá em regime de comodato. A gestão 
da instituição é realizada, no momento, por um diretor e duas coordena-
doras pedagógicas, que se dividem para orientar o corpo docente e resolver 
os demais problemas correspondentes ao alunado. Uma professora auxilia 
a direção, de forma voluntária, pelo fato de ter interesse na vaga de vice-
diretora. No momento, a escola está em processo de eleição e uma votação 
está prevista para o final do mês de outubro de 2014. A escola possui 21 
professores que estão distribuídos da seguinte forma: 13 são da educação 
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infantil, 5 do ensino fundamental – séries iniciais − e 3 atuam no Programa de 
Alfabetização Continuada, conhecido nas escolas como reforço ou fluxo, ofer-
tado pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador. A unidade possui, 
ainda, 24 funcionários de apoio, sendo: 10 vigilantes/seguranças, 7 funcio-
nários de serviços gerais, 3 copeiras e 3 secretárias. A escola construiu um 
nome na comunidade por causa dos serviços oferecidos no período em que 
pertencia ao SESI, pois eram realizados diversos serviços educativos que ter-
minavam atingindo a comunidade em seu todo. Em 2003, foi municipalizada 
e passou a ser chamada de CMEI Cid Passos. Esperava-se, com isso, que no 
futuro a escola deixasse aos poucos de receber alunos das séries iniciais do 
ensino fundamental, porém, isso não ocorreu. Em 2012, a escola deixou de 
ser CMEI e passou a ser intitulada Escola Municipal Cid Passos, ou seja, de 
ensino fundamental – educação infantil e séries iniciais. 

O público-alvo atendido nessa unidade escolar, de acordo com o que 
vem sendo discutido no processo de construção do PPP, desde 2003, é com-
posto por uma clientela cuja população é de baixa renda, subempregada ou 
desempregada, o que reflete a necessidade de atenção e apoio no sentido 
de proporcionar, por meio da formação de um indivíduo crítico e consciente 
de seu papel social, a melhoria da condição de vida na qual se encontram 
as famílias. Neste contexto, percebemos a necessidade de se desenvolver 
um trabalho educacional contextualizado com a realidade dessas crianças a 
fim de possibilitar uma visão crítica e reflexiva mediante esse cenário. Vale 
destacar a importância do papel das educadoras da escola em reconhecer 
essa situação e proporcionar um trabalho mediador entre escola, família e 
comunidade, com ações que venham contrapor frente à realidade social dos 
sujeitos que fazem a escola, sobretudo os discentes. A Escola Municipal Cid 
Passos fica localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A proximidade da 
estação de trem é bastante favorável, pois torna o deslocamento menos one-
roso para as crianças que moram longe da escola, pois assim os pais podem 
trazê-las e levá-las. Apesar das constantes paralisações dos ferroviários, essa 
alternativa facilita a matrícula na escola daqueles alunos que moram em 
vários bairros do subúrbio. As crianças têm fácil acesso à escola, pois além 
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da estação de trem do bairro de Coutos, há também pontos de ônibus bem 
próximos a ela. A escola possui uma média de 450 crianças matriculadas, das 
quais 410 têm frequência regular. 

Como percebemos, a história da Cid Passos tem raízes fortes, sua par-
ceria com o SESI trouxe a construção de uma relação com a comunidade pelo 
que a escola oferecia a esta. Hoje, contraditoriamente, percebemos um afas-
tamento da comunidade com a escola. O atual contexto histórico é respon-
sável por essa mudança. Atualmente, é muito difícil estabelecer uma relação 
estreita com a família, não só porque a escola não oferece estímulos, como 
também pelo fator tempo. O tempo, mais do que nunca, é trabalho, é luta 
pela sobrevivência. Pais e mães trabalham mais e mais a cada dia. Por isso, é 
necessário um espaço para que os filhos dos trabalhadores sejam acolhidos, 
educados. A escola pública tem se apresentado cheia de lacunas, de carên-
cias, refletindo, sobretudo, nas crianças que a frequentam. Perceber essa 
realidade a partir da construção do diagnóstico, além de possibilitar uma 
leitura crítica sobre a história da educação pública e a história da Escola Cid 
Passos, possibilitou os bolsistas avanços em sua formação profissional, ver a 
importância de um diagnóstico complexo para a construção de uma proposta 
pedagógica coerente com as necessidades e realidade da escola. 

Para continuar as reflexões sobre os resultados deste tão necessário ele-
mento pedagógico, o diagnóstico, faremos a seguir uma subseção que com-
plementará a contextualização histórica da Escola Cid Passos.

A escola: que lugar é esse?

Esta subseção tem por objetivo apresentar as condições físicas nas 
quais funciona a Escola Municipal Cid Passos, o que contribuirá para a aná-
lise dos limites e possibilidades encontrados para o desenvolvimento do tra-
balho pedagógico nessa instituição. Ao fazer um passeio pelas instalações 
da escola, que, como já foi dito, não funciona em um prédio próprio, visuali-
zamos aspectos muito positivos, como a proximidade da estação de trem e a 
riquíssima paisagem vizinha do mar na orla suburbana. A descrição parecerá 
exaustiva, mas é indispensável, pois precisa-se apresentar o espaço físico 
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da escola entendendo que esse tem uma importância muito grande para o 
desenvolvimento das crianças. 

A escola está bem próxima do mar, o que concede a possibilidade de ter 
uma vista privilegiada, além de desenvolver projetos ambientais muito pro-
veitosos, como os que já foram realizados tanto no ensino fundamental como 
na educação infantil, sem contar com os eventos que marcam as festividades, 
como banhos de mar e, depois, banhos de mangueira no pátio da escola. Ela 
possui uma área de lazer muito extensa que faz com que as crianças tenham 
momentos muito divertidos nos intervalos da aula. A grande área descoberta 
é realmente um privilégio, mesmo que não intencional, pois esse prédio não 
foi construído para ser uma escola municipal. Identificamos, também, duas 
quadras esportivas amplas, descobertas e que, apesar de estarem malconser-
vadas, servem para as crianças brincarem no horário do recreio e para prati-
carem as aulas de Educação Física. As quadras esportivas servem também à 
comunidade escolar, que as utilizam frequentemente para jogos de futebol. 
Esse espaço tão querido das crianças, entretanto, só é usado no intervalo. 
As crianças são obrigadas a passar muito tempo dentro de salas minúsculas 
e pouco arejadas. Teoricamente, essa área de lazer deveria funcionar como 
um parque, com equipamentos como escorregadeira, balança, entre outros 
brinquedos. Porém, os poucos brinquedos que existem estão em péssimo 
estado de conservação: enferrujados e quebrados. As crianças, além de não 
poderem brincar nos equipamentos devido ao risco de acidentes, perdem 
um bom espaço, pois o mesmo está sendo ocupado com brinquedos inu-
tilizados. O artigo 16, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
decreta que as crianças têm direito de “brincar, praticar esportes e divertir-
se”. (BRASIL, 2002) Nesse caso, essa garantia estabelecida em lei não está 
sendo assegurada ou respeitada, uma vez que as crianças comumente 
reclamam por não terem um espaço apropriado para brincar. Sabemos que, 
na maioria das vezes, as crianças das classes menos favorecidas têm pouca 
ou nenhuma oportunidade de brincar, pois precisam cuidar dos irmãos, das 
atividades domésticas e outras precisam trabalhar para complementar o 
sustento da família. A única oportunidade que elas têm de usufruir do seu 
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direito de brincar é quando estão na escola e, na maioria das vezes, esta 
não tem conseguido oferecer esse benefício, não sendo vantajoso para os 
gestores públicos o investimento em educação. O objetivo dos governantes 
parece ser oferecer uma educação alienante privatizadora dos diretos dos 
indivíduos. Ainda nesse processo de observação do espaço e de seus sujeitos, 
percebemos que estamos sem segurança dentro da escola, pois a mesma 
tem os muros de trás voltados para a praia e a força do mar ocasionou a 
quebra de parte do muro, fato que facilita o acesso de quaisquer pessoas ao 
recinto. Os responsáveis pela escola têm utilizado a força policial para inibir 
a presença de estranhos. Os gestores da escola há certo tempo enviaram 
ofício para a Prefeitura solicitando a reconstrução do muro. Tal solicitação foi 
atendida recentemente e a escola passa, no momento, por reformas estrutu-
rais. As salas de aula contam com a mobília adequada, a maioria das mesas e 
cadeiras encontra-se em bom estado de conservação, porém, nem todas as 
salas possuem armários suficientes para guardar todo o material e, por isso, 
alguns utensílios ficam empilhados em mesas e cadeiras. Todas as salas de 
aula têm quadro branco. Essas salas são relativamente pequenas em compa-
ração ao número de alunos que comportam e algumas são mal-iluminadas. 
As salas não são arejadas e não têm janelas para a entrada de ar; todas pos-
suem ventiladores, mas apenas alguns funcionam. Nos dias quentes, o Sol 
reflete com muita intensidade nas salas, no período da tarde, ocasionando 
calor e desconforto aos alunos e professores. Como o número de alunos é 
grande, as crianças encontram dificuldades em se movimentar, se expressar 
e até de participar das aulas. Esses fatores colaboram para que os alunos 
não se concentrem nas aulas, o que dificulta o trabalho do professor, que 
não consegue desenvolver uma boa proposta nessas condições, não sendo 
possível para os alunos terem uma aprendizagem de qualidade, pois a escola 
não oferece estruturas satisfatórias para o seu conforto. 

A descrição acima é das salas do primeiro, segundo e terceiro ano; a 
turma do quinto ano passou por uma situação peculiar e precisou se deslocar 
para o andar superior, que não tem sala de aula e por isso um espaço teve 
que ser improvisado. Um dos fatores que ocasionou a mudança foram as 
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constantes invasões de crianças e adolescentes que residem no entorno da 
escola e não são alunos desta. Devido ao comportamento dessas crianças, às 
vezes agressivo, a professora, funcionários e alunos se sentiam inseguros e 
ameaçados. Também havia outro fator negativo em relação ao espaço, que 
eram as minúsculas salas para abrigar, em média, 36 alunos. Além de causar 
imobilidade das crianças por falta de espaço, a sala ficava muito abafada e 
esse desconforto refletia no desenvolvimento da aula, do trabalho da pro-
fessora e na aprendizagem das crianças. Na sala onde estão acontecendo as 
aulas do 5º ano, o quadro está posicionado de forma arranjada e as infil-
trações são recorrentes em períodos de chuva. Para ter acesso a essa sala, 
as crianças precisam se deslocar para o andar superior e subir degraus de 
madeira, alguns dos quais se encontram parcialmente soltos, podendo oca-
sionar algum acidente. Outro problema é que a escola possui ambientes 
com a presença de muitas portas vidro. A escola possui no seu interior seis 
banheiros, sendo que quatro são para uso das crianças – dois das meninas 
e dois dos meninos e os outros dois são para as funcionárias e funcionários. 
Os banheiros são de fácil acesso, porém não são adaptados para as crianças, 
estão malconservados e não possuem piso antiderrapante. A escola possui 
um banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais, mas, de 
forma geral, a escola não está adaptada, nem na sua estrutura física nem 
de pessoal, para receber pessoas com algum tipo de limitação: os espaços 
não estão adequados para a locomoção de portadores de necessidades 
especiais, sendo que a a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  
(LDB n. 9394/96) estabelece em seu artigo 59 que os sistemas de ensino 
devem assegurar “recursos educativos e organização específica para atender 
às suas necessidades.” (BRASIL, 1996). A escola não possui biblioteca, e sim 
uma sala de leitura. Possui uma sala de informática que está desativada. Não 
possui refeitório: as crianças merendam em um local improvisado numa área 
ampla que fica próxima à cozinha, com cadeiras de sala de aula. Existe apenas 
um bebedouro em inox com duas torneiras e é utilizado por todos os alunos. 
Com relação ao acesso à escola, pode se contar com ônibus e trem. Não há 
muito o que se reclamar, pois a maioria dos alunos que não moram na região 
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pega ônibus ou trem. O problema é que as crianças precisam atravessar o 
cruzamento da linha do trem e as que pegam o ônibus precisam atravessar 
a pista próxima à ladeira que dá acesso à escola. Nessa pista não há faixa 
de pedestres ou semáforos. Assim, apesar da facilidade dos meios de trans-
portes, o caminho para a escola torna-se perigoso, tendo em vista que as 
crianças podem se distrair ao atravessar a rua, pois muitas delas vão à escola 
sem o acompanhamento de um responsável. Outro fator preocupante em 
relação ao acesso à escola que devemos levar em consideração é a rua onde 
a escola está localizada: não conta com um sistema de drenagem, tampouco 
é calçada ou asfaltada, e quando chove, formam-se grandes poças de lama, 
o que dificulta o acesso das crianças à escola. Não tomamos conhecimento 
se já houve ou não reivindicações por parte da comunidade para a resolução 
desse problema. Sabe-se que as políticas públicas no Brasil são ineficientes: 
os representantes do povo não estão interessados em proporcionar melho-
rias mínimas para a população. 

Cuidar do espaço escolar é uma obrigação do poder público, entre-
tanto, a ideia de que o importante é ter cada vez mais escolas faz com que 
as crianças tenham que estudar em espaços adaptados que não contribuem 
para o seu desenvolvimento pleno, como é o caso da Escola Municipal Cid 
Passos. Esse é um aspecto que, se por um lado torna o espaço adaptado inte-
ressante para as crianças no que se refere aos momentos de lazer, por outro, 
no que diz respeito às salas de aula, estas são inadequadas e é dentro delas 
que as crianças passam a maior parte do tempo. Sem contar as dificuldades 
para acessar o espaço escolar em dias de chuva e a insegurança, pois existiu, 
durante muito tempo, uma espécie de “jogo de empurra” no que se refere 
a quem é responsável por consertar o muro da escola, que se desgastou 
por causa da ação do mar, se a prefeitura ou o SESI, que cedeu o espaço. 
As crianças passam muito tempo na escola, sendo esse ambiente, de certo 
modo, a extensão das suas casas. A instituição escolar é o espaço onde elas 
vivenciam experiências novas e coletivas, aprendem, interagem e socializam 
com pessoas diferentes do seu convívio familiar. E para que elas sintam prazer 
em frequentar tal ambiente, este, no mínimo, deve ser acolhedor, organizado 
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e seguro. O ambiente da Escola Cid Passos, apesar de possuir áreas amplas 
e iluminadas, como é o caso das varandas e corredores de circulação, não se 
configura em um espaço adequado para uma escola. Identificamos muitas 
inadequações, desde salas pequenas e sem ventilação a necessidades de 
reformas estruturais que estão comprometendo a segurança dos sujeitos da 
escola. É importante ressaltar que essa realidade representa o descaso com 
que é tratada a escola pública e seus sujeitos. 

Para os bolsistas, é importantíssima essa vivência para que se cons-
cientizem sobre as necessidades da escola pública e percebam qual o com-
promisso do educador dentro do espaço escolar público que passa por pro-
blemas complexos. Para dar continuidade a esta reflexão, discutiremos, no 
próximo item, as relações no espaço escolar a partir do diagnóstico escolar. 

A escola como espaço de relações

Durante os relatos colhidos e observações realizadas na escola Municipal 
Cid Passos, ficou comprovado que a presença da família na escola é uma das 
questões mais preocupantes citadas nas pautas das reuniões e discussões 
da escola, pois são numerosas as queixas a respeito da ausência dos pais, 
responsáveis e de toda comunidade na escola. 

A ausência da família dificulta mais ainda o trabalho dos profissionais da 
escola, que têm que dar conta de tantas demandas sem o apoio da família e da 
comunidade. Infelizmente, a escola ainda está marcada pelo autoritarismo, 
que está presente nas mais diversas relações sociais no nosso país, por isso 
é tão difícil para os gestores de uma forma geral procurar um entrosamento 
maior com os outros atores da comunidade escolar, principalmente a família. 
Relações positivas pressupõem um convívio igualitário, mas, infelizmente, a 
maneira como alguns profissionais da educação recebem os familiares dos 
alunos deixa transparecer uma relação de superioridade que apenas afasta 
os membros da família da escola, fazendo-os sentirem-se desnecessários e 
pouco competentes para resolver juntamente com a escola os aspectos da 
vida escolar dos estudantes. Entretanto, sabemos que essa é uma situação 
que diz respeito à maioria das instituições de ensino de nosso país, o que 
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requer de todos os profissionais uma busca incessante por alternativas para 
vencer esse grande desafio. Talvez isso possa ser modificado quando esse 
problema passar a ser de todos e não só da família, da escola ou dos alunos, 
mas da sociedade como um todo. Diante do exposto, percebe-se a impor-
tância de se refletir sobre a seguinte questão: Como podemos tornar a escola 
atrativa e participativa para nossos alunos se não conseguimos sequer atrair 
a família e demais interessados no processo de educar? 

Uma alternativa bastante interessante é apresentada quando dimi-
nuímos as distâncias; por exemplo, quando ligamos para a família, ou 
mesmo para uma mãe que trabalha como doméstica e não consegue ir até 
a escola por causa do horário do trabalho e das relações injustas entre ela e 
o seu patrão, ou quando tentamos nos comunicar através das redes sociais. 
Acreditamos que diminuir distâncias é uma opção, mas é necessário que as 
vontades dos profissionais estejam em consonância para que isso ocorra. 
Ainda pensando as relações estabelecidas dentro da escola, destacamos 
o aspecto cultural, tão importante como mediador das relações humanas.  
A Escola Municipal Cid Passos idealiza uma filosofia de trabalho que abarque 
a diversidade cultural e que se relacione com o perfil do alunado frequen-
tador dessa unidade de ensino como um todo. Nesse contexto, as múltiplas 
expressões de religiosidade também se configuram em uma marcante carac-
terística da região. De acordo com o que vem sendo discutido no PPP, a pre-
sença da religiosidade na comunidade é muito diversa, pois os alunos podem 
ter acesso a terreiros de candomblé, centro espíritas, casas de umbanda, 
igrejas evangélicas e igrejas católicas. Entretanto, apesar da compreensão 
que os professores expressam em suas discussões sobre esse aspecto da 
realidade dos alunos, não observamos, na prática do cotidiano escolar, uma 
mudança que reflita o que foi percebido, pois em meio à convivência com 
algumas práticas desenvolvidas pelas professoras direcionadas à educação 
dos alunos, percebe-se, por exemplo, a obrigatoriedade de realização de ora-
ções de padrão cristão como única opção correta, negando completamente 
o caráter laico que deveria prevalecer para todas as escolas. Com isso, vê-se 
o desrespeito que existe com relação aos alunos que seguem as religiões de 
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matriz africana. Sobretudo o descumprimento da Lei n. 10.639/03, norma 
que institui obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira. 
A escola e a sociedade em sua maior parte, no entanto, não ampliam uma 
discussão que vise à saída da teoria para a prática do verdadeiro respeito por 
aqueles que constituem a comunidade escolar. Quanto a isso, nos parece 
importante citar Luckesi (2011, p. 55), quando discorre:

Não há como ampliar a consciência, se permanecemos aprisio-
nados no limite estabelecido pelo que já sabemos, mediante o 
senso comum. As práticas cotidianas contêm uma ciência im-
plícita, mas necessita ser explicitada para que se formule cons-
cientemente. 

Como bem afirma Luckesi (2011), é preciso enfrentar os limites do 
cotidiano, do senso comum, e para isso, acreditamos que é preciso tomar 
consciência do papel da escola na sociedade, do papel do educador e da 
sociedade com a escola. Assim, mais uma vez percebe-se que as reflexões 
aqui feitas têm possibilitado enxergar responsabilidades sociais. No segui-
mento desse exercício, refletiremos, a partir do diagnóstico escolar, sobre o 
Projeto Político Pedagógico como elemento constituinte da Escola Municipal  
Cid Passos. 

Quem tem medo do projeto político pedagógico?

Com a observação feita pelos bolsistas juntamente com a supervisora, 
analisou-se a escola e alguns aspectos com relação ao seu funcionamento, 
incluindo o Projeto Político Pedagógico. A escola não possui esse documento; 
o documento que poderia representar um PPP se encontra desatualizado e 
em estado de desuso, tendo em vista que foi elaborado há 10 anos. Desse 
período até os dias atuais, inúmeras foram as transformações que ocorreram 
nessa unidade escolar e na educação em nível nacional e municipal. 

Sabe-se que o PPP de uma instituição escolar pode ser considerado a 
sua identidade, pois representa o principal documento norteador que tem 
como objetivo fomentar a independência e autonomia das instituições 
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escolares, além de possibilitar a participação de todos na construção, orga-
nização, funcionamento e demais ações referentes à escola. A gestão que se 
encontra na escola atualmente propõe um trabalho de reconstrução desse 
documento, com o objetivo de atender às necessidades dos alunos, com a 
participação efetiva de todos que fazem parte do processo de ensino-apren-
dizagem. Alguns servidores da escola concordaram com a proposta da parti-
cipação de todos, incluindo a comunidade, na elaboração do PPP, mas outros 
não, por acreditarem que assim demorará mais tempo para sua reconstrução 
e pelo desconhecimento com relação às propostas para melhorar a quali-
dade do ensino. Essa reelaboração está sendo feita mensalmente a partir de 
reuniões e a escola convidou as bolsistas para fazer parte dessa discussão, 
possibilitando, também, um momento importante que veio contribuir para 
sua formação acadêmica. Participando de uma das reuniões, percebe-se que 
foi analisado não só o documento em si, mas também as reflexões feitas 
por alguns professores. Com base nisso, ficou evidente que essa discussão 
precisa avançar mais e mais, pois a mobilização feita pela escola ainda não 
atende alguns dos objetivos, contendo uma participação muito pequena da 
comunidade. Além disso, existem alguns professores que não se envolvem 
nas discussões, sem falar em alguns aspectos importantes no que se refere 
às questões de gênero, sexualidade, etnia, etc., que não se fazem presente 
de maneira clara, sendo apontadas por algumas professoras, mas sem serem 
levadas em consideração tanto quanto deveriam. É preciso chamar atenção 
para algo que já foi comentado antes, que é a necessidade da participação de 
todos, como os integrantes da comunidade escolar, que se constitui de ges-
tores, coordenadores, professores, pais, alunos e funcionários. Com relação 
a isso, Vasconcellos (2009, p. 143) afirma que:

O projeto pedagógico [...] é um instrumento teórico-metodo-
lógico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da 
escola. Só que de uma forma refletida, consciente, sistematiza-
da, orgânica, e o que é essencial, participativa. É uma metodo-
logia de trabalho que possibilita re-significar a ação de todos os 
agentes da instituição. 
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Outro ponto positivo acerca do trabalho baseado no PPP é que as infor-
mações da comunidade adjacente passam a ser relevantes para a escola, pois 
possibilitam conhecer melhor o público que a frequentará, proporcionando, 
com isso, um melhor planejamento de projetos e ações culturais que fazem 
parte das atividades desenvolvidas e, sobretudo, a concretização das metas 
para o cumprimento dos seus objetivos, inclusive considerando os fatores 
humanos, econômicos, políticos, sociais, culturais e tecnológicos. Essa é uma 
garantia definida também pela Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelecendo no Art. 14: 
“Que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I − participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II − participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. 
(BRASIL, 1996) O PPP é, conforme pode se perceber, um instrumento de fun-
damental importância para permitir um efetivo norteamento das atividades 
e ações das escolas. Logo, sua implantação é de suma importância para que 
essas instituições garantam um ensino sistematizado, de qualidade para 
todos os alunos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
9.394/96), no artigo 15, concedeu à escola progressivos graus de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Com isso, a escola tem 
a liberdade e a responsabilidade de construir seu próprio projeto, permi-
tindo a formação de uma identidade e de uma cultura escolar que garante 
à equipe uma atuação que a torna sujeito histórico de sua própria prática. 
Percebemos, entretanto, certa falta de transparência da unidade escolar em 
questão com relação às partes documentais que norteiam suas práticas, ou 
trata-se de ainda não as terem atualizadas. Definindo a escola como insti-
tuição social, o PPP da Escola Municipal Cid Passos propõe educar, cuidar, 
instruir e formar cidadãos para a participação plena e produtiva no mundo e 
para realização dos seus anseios. Partindo desse pressuposto, a escola exem-
plifica a busca da construção do conhecimento através de investigações e 
experiências significativas e compartilhadas acerca do mundo físico e social 
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e também sobre a linguagem, o pensamento, o movimento, as artes e sobre 
si mesma, nas quais as relações com o outro se intensificam. Assim, seu PPP 
propõe um desenvolvimento do crescimento estético, visando, dentre outras 
coisas, desenvolver habilidades e melhorar a compreensão das manifesta-
ções artísticas e culturais dos seus sujeitos. 

No PPP em construção da Escola Municipal Cid Passos existe uma dis-
tância da realidade vivida pelo seu público: a instituição falha em não ter 
uma atenção com a realidade do educando, pois não existem conteúdos refe-
rentes à história e à cultura afro-brasileira mencionados em todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, mesmo que a grande 
maioria dos que ali estudam sejam afro-brasileiros. Teoricamente, o PPP da 
Escola Municipal Cid Passos propõe uma educação integrada para crianças 
que fazem parte da educação infantil. Em relação às crianças do ensino 
fundamental, não havia nenhuma sinalização em relação à escola integral.  
Não é possível obter bons resultados se o planejamento não é cabível e é 
insensível com a realidade dos que ali estudam. A preocupação em encontrar 
no ambiente escolar elementos que estimulem a aquisição de habilidades e 
competências que promovam o desenvolvimento das inteligências por meio 
da construção de conhecimentos é muito relatada no PPP, principalmente 
na educação infantil, com concepção de aprendizagem focada na interação 
social, quando a criança, como sujeito ativo, aprende com outras crianças e 
com adultos que sejam interlocutores reais, curiosos e desafiadores e em 
contato com o objeto de conhecimento. O PPP da escola municipal indica 
uma preocupação com a arte-educação, entretanto, a arte foi colocada como 
instrumento para melhorar a eficiência das práticas pedagógicas, retirando 
sua real importância no processo de construção do conhecimento. A arte não 
é um instrumento para melhorar o desempenho de atividades desenvolvidas, 
mas sim uma disciplina, não podendo ser utilizada como alternativa para via-
bilizar o estudo de demais áreas, pois essa realidade a coloca em determi-
nantes que retiram toda a sua potencialidade quando presente na vida de 
um indivíduo. Enfocando o eixo de arte e educação, a prática pedagógica 
voltada para o ensino e aprendizado integra conhecimentos determinados, 
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propostos pela Proposta Curricular, e demandas da sociedade atual e conhe-
cimento prévio, construído pela criança desde seu nascimento através das 
interações exercidas com e sobre o meio. Menciona-se que a importância 
da relação entre escola, comunidade e mundo deve estar cada vez mais 
estreita, garantindo o alcance dos objetivos institucionais e pedagógicos e 
concorrendo para a formação de um indivíduo crítico, consciente, capaz de 
interpretar o ambiente e suas linguagens. Sobre isso, Barbosa (2007, p. 18) 
afirma:

Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a imagi-
nação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a 
capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade 
percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a 
realidade que foi analisada.

Analisando a relação da maioria dos professores com a arte, percebemos 
que esta está sendo colocada, muitas vezes, como instrumento de mediação, 
retirando dela o caráter de área de conhecimento que leva o educando a 
ampliar sua leitura de mundo a partir de processos construtivos, criativos e 
críticos que são imprescindíveis para o desenvolvimento humano. Construir 
um PPP pressupõe, de acordo com o que percebemos, dentre outras ati-
tudes, a determinação de ouvir todos os membros da comunidade escolar 
e dialogar sobre todos os assuntos que interessam verdadeiramente aos 
indivíduos que dela fazem parte. É preciso perceber as necessidades dessa 
comunidade e, mais do que isso, é preciso perguntar sobre como as pessoas 
desejam ser tratadas dentro da escola e se esta tem sido suficientemente 
boa para com elas. É preciso discutir a maneira mais correta de tornar esse 
espaço coletivo mais humano e mais eficiente na sua proposta primordial de 
educar cidadãos.

E a senhora arte, como vai? 

A Escola Municipal Cid Passos já tem um histórico de trabalho com arte-
-educação, uma vez que contou durante 10 anos, aproximadamente, com 



250    Olhares sobre a docência

as contribuições da professora Luciana Balbino, que é formada em licencia-
tura em Teatro e desenvolvia um trabalho com teatro e cinema, tanto nas 
turmas da educação infantil quanto nas turmas do ensino fundamental I. 
O trabalho, segundo a professora do 5º ano, era árduo e exigia muito de si 
mesma, pois ela era a única professora de artes na escola para dar conta de 
17 turmas. A professora realizava um trabalho em parceria com os alunos 
da graduação de licenciatura em Teatro, que levavam novas experiências e 
didáticas que poderiam ser apropriadas pelas professoras regentes. A profes-
sora Luciana Balbino, com o apoio da pesquisadora Lygia Hortélio, contribuiu 
também para que acontecesse na escola, todos os finais de ano, o Baile do 
Deus Menino, que até hoje é uma programação fixa do calendário da escola. 
Esse evento rendeu um livro, que foi lançado por Hortélio em maio de 2011. 
No final de 2013, a professora Luciana se desvinculou da instituição e desde 
então são as professoras regentes que assumem a tarefa de dar continuidade 
ao ensino de artes na escola. Porém, nem todas essas professoras têm con-
seguido, de fato, dar continuidade ao trabalho de teatro. Percebemos que 
sua dificuldade em dar seguimento às propostas de ensino das artes deve-se 
principalmente à falta de formação continuada na área do ensino de arte, já 
que as pedagogas são obrigadas a assumir tal componente. Nesse contexto, 
o trabalho das bolsistas do Pibid de Pedagogia se propõe a desenvolver um 
ensino de artes voltado para a significação das produções artísticas feitas 
pelas crianças, trazendo também atividades dinamizadas de alfabetização 
e letramento, visando contribuir com a prática pedagógica da professora 
regente. Sobre as contribuições da arte para o indivíduo, Duarte (1986, p. 23) 
afirma que:

Pela arte, o indivíduo pode expressar aquilo que o inquieta e o 
preocupa. Por ela, este pode elaborar seus sentimentos, para 
que haja uma evolução mais integrada entre o conhecimen-
to simbólico e seu próprio eu. A arte coloca-o frente a frente 
com a questão da criação: a criação de um sentido pessoal que 
oriente sua ação no mundo.
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Percebe-se, então, a importância de se trabalhar com a arte na sala de 
aula, visto que são nas aulas de artes que o aluno se depara com os sen-
timentos que estão sendo considerados ou não, e os identifica para que,  
a partir daí, ele possa dar mais significado às suas vivências. É nesse sen-
tido que as bolsistas estão se organizando, realizando diagnóstico para que a 
elaboração da proposta pedagógica esteja coerente com as necessidades do 
grupo e com o objetivo geral do projeto do Pibid Pedagogia. A partir do diag-
nóstico, da apreensão estética do bairro, da escola e das crianças, optou-se 
por trabalhar a alfabetização estética a partir da expressão artística, o grafite. 
Notamos a forte presença do grafite no bairro em que se localiza a Escola Cid 
Passos. Assim, a realidade estética visual das crianças é marcada pelo grafite 
que elas visualizam todos os dias desde o caminho de casa até os muros da 
escola. A realização de um ensino de artes na escola Cid Passos é possível, 
pois a professora de teatro que realizava o trabalho na escola anteriormente 
obteve muitos resultados positivos, e os bolsistas também têm observado o 
interesse das crianças pelo estudo das artes plásticas a partir das atividades 
desenvolvidas com o tema grafite nas aulas que oferecem. 

Impressões relevantes para a formação dos bolsistas: 
considerações finais

A reflexão aumenta cada vez que nos aproximamos da real situação da 
escola pública e do quanto essa situação se distancia das teorias aprendidas 
nos livros. Encontrar com a realidade vivida nas escolas pelas crianças encheu 
as bolsistas de dúvidas e, ao mesmo tempo, essas dúvidas possibilitaram que 
elas fizessem algumas análises a respeito de novas perspectivas para o seu 
futuro como profissionais da área de Educação. Realizar o diagnóstico com 
a intenção de saber quais as intervenções possíveis para trabalhar com o 
ensino de artes dentro da escola possibilitou análises a respeito de diversos 
aspectos vividos pela comunidade escolar, inclusive a dificuldade de entrosa-
mento dos profissionais da área de Educação com as famílias e, consequen-
temente, a de pôr em prática, de maneira eficaz, a construção do PPP. Assim, 
ficam vários questionamentos: 
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• A arte pode realmente ser trabalhada na escola com o desconhecimento 
dos professores regentes da disciplina e da sua importância?

• A arte pode ser trabalhada na escola com tão poucos profissionais da 
área sendo contratados para isso?

• O PPP vai ser entendido com importância nas escolas ou vai ser apenas 
um documento que não pretende verdadeiramente sistematizar o traba-
lho pedagógico da escola? E ainda:

• Qual a nossa responsabilidade, diante de tudo que observamos, quando 
nos tornarmos professoras?

Tais desafios, sem dúvida, e o processo de realização de um diagnós-
tico tornaram as bolsistas mais atentas à necessidade de observar e analisar 
o ambiente escolar e contribuiram verdadeiramente para que, no futuro, 
as bolsistas se tornem profissionais reflexivas no que concerne ao seu pró-
prio fazer pedagógico, inclusive no que diz respeito à alfabetização estética 
de seus alunos. Perceber a realidade da escola pública, espaço em que se 
encontra a base da educação, foi por demais entristecedor, porém, mobili-
zador de ações que provoquem transformações. Sendo assim, ficam as pro-
vocações e os desafios como estimulantes para não desistir e enfrentar a 
dura realidade da escola.
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Introdução

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (Pibid) tem 
por desiderato o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores 
para a educação básica. O Pibid de Pedagogia foi aceito na Escola Municipal 
Oito de Maio em 2012 e tem como supervisora a professora Denise Vaz Bela, 
com o subprojeto intitulado Alfabetização estética e letramento: uma relação 
dialética emancipadora, cujas intervenções pedagógicas acontecem no turno 
vespertino, duas vezes por semana, com a duração hora/aula de quatro horas. 
O projeto promove a inserção da arte na educação básica não como um ins-
trumento, mas sim como uma área do conhecimento tão importante quanto 
as outras. Seu objetivo geral é trabalhar a alfabetização estética articulada ao 
letramento numa perspectiva dialética. A metodologia está fundamentada 
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na Proposta Triangular, de Barbosa (1980), que propõe a articulação entre 
os três eixos: ler, fazer e contextualizar a obra de arte. Durante esses anos de 
Pibid na Oito de Maio, muitas alunas licenciandas em Pedagogia passaram 
pela escola; no momento, tem-se um grupo de seis alunas bolsistas. 

Este artigo é fruto de um trabalho coletivo realizado pelas bolsistas da 
escola mencionada sob a orientação da supervisora e coordenadoras do Pibid 
Pedagogia. Seu objetivo principal é sistematizar uma reflexão crítica sobre 
o diagnóstico escolar realizado pelas bolsistas do Pibid Pedagogia na Escola 
Municipal Oito de Maio. De acordo com GANDIN (1995, p. 92), a atividade 
diagnóstica “tem como principal característica o seu caráter investigativo” e 
é através dela que se analisa previamente a situação da escola, entendendo 
que pode-se sondar os conhecimentos dos alunos através da observação, 
do diálogo e de estratégias de recolhimento de dados. A partir dessas infor-
mações, podemos conhecer esses sujeitos e suas primeiras necessidades, o 
que possivelmente tornará as intervenções mais adequadas à realidade das 
turmas. 

Para tanto, foram utilizados alguns instrumentos de investigação no 
início do mês de março até o meado do mês de abril de 2014. Primeiramente, 
houve um levantamento de dados a partir do conhecimento de alguns docu-
mentos da escola, como o Projeto Político Pedagógico (PPP), o Regimento 
Escolar, no qual tivemos acesso a várias informações acerca da estrutura 
física, da história da escola e até sobre as condições e limites da aprendi-
zagem dos alunos e comunidade, através da observação das turmas envol-
vidas no projeto (2º ano A, 3º ano C e 4º ano B) e entrevistas com a gestão, 
coordenação e professores. E para diagnosticar sobre a alfabetização esté-
tica dos alunos, foram aplicadas algumas atividades orientadas, direcionadas 
para a investigação do conhecimento das artes e seus elementos, principal-
mente sobre os que compõem artes plásticas.

Para orientar a investigação neste artigo, tentou-se responder a seguinte 
pergunta norteadora: Como o Pibid Pedagogia tem contribuído na Escola 
Municipal Oito de Maio para a melhoria da qualidade do ensino público e 
quais intervenções são necessárias para que isso aconteça?

Buscando responder essa pergunta, inicialmente faremos um levanta-
mento histórico e estrutural da escola e dos envolvidos neste processo de 
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busca pela qualidade do ensino público. Num segundo momento, refleti-
remos sobre como a escola se organiza e trata das questões políticas e peda-
gógicas a fim de promover a melhoria da qualidade do ensino público. Num 
terceiro momento, analisaremos o diagnóstico pedagógico das crianças, 
especificamente no que se refere à alfabetização estética por acreditar ser 
de suma importância o ensino das artes para garantir um ensino público e 
de qualidade.

Histórico, estrutura física e organização da escola

Para que tenhamos uma visão geral da escola em estudo e buscarmos 
entender melhor a situação da mesma, este tópico estará estruturado em 
três subitens: histórico, estrutura física e organização da escola.

Histórico

Apresentaremos neste subitem o levantamento histórico e estrutural 
da escola e dos envolvidos nesse processo, como a equipe gestora, docentes, 
pais e alunos, buscando conhecer a realidade local e seus limites para o 
alcance da qualidade do ensino público, pois acreditamos que aspectos 
socioculturais podem interferir diretamente no mesmo, como: o bairro, a 
relação comunidade-escola e as características da comunidade, como as pro-
fissões dos pais, as questões econômicas, grau de instrução, a classe social, a 
importância que esta comunidade dá a escola e a sua participação.

A escola funciona em um prédio que pertence à Sociedade Beneficente 
Oito de Maio, que foi fundada, no ano de 1964, por funcionários da rede fer-
roviária em parceria com o Governo do estado da Bahia sob o nome de Escola 
Ambrósio Calmon. Com o passar do tempo, consolidou-se como Escola Oito 
de Maio, atendendo às reivindicações de seus fundadores. A comunidade 
local, na época da fundação, era formada basicamente por famílias de ferro-
viários e pequenos fazendeiros. As terras não vendidas pelas famílias tradi-
cionais do bairro foram ocupadas desordenadamente por invasões diversas 
que cercam o bairro atualmente e compõem a clientela das escolas públicas 
locais.
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A princípio, tinha o objetivo de atender aos filhos dos ferroviários que, 
na ocasião de sua fundação, não tinham alternativas para cursar o ensino 
primário, pois as escolas existentes eram poucas ou localizavam-se distantes 
do Subúrbio Ferroviário. Ao longo de sua jornada, a escola foi abrindo suas 
portas para toda a comunidade e por isso mudou seu local de funcionamento 
para uma casa alugada da Sociedade Beneficente.

No ano de 2003, a escola foi municipalizada, passou a atender a clientela 
da educação infantil ao ensino fundamental I e a funcionar apenas nos turnos 
matutino e vespertino. Sabe-se que passou por uma pequena reforma no 
ano de 2008. Em 2011, com autorização da associação de moradores, donos 
do prédio, pois o espaço é alugado, realizou-se uma reforma estrutural com a 
intenção de adequar o espaço (que era uma residência) a um prédio escolar. 
Algumas das adequações foram tornar as salas independentes, construção 
de sanitários em quantidade suficiente à clientela, refeitório, biblioteca, ade-
quação da sala da educação infantil, dentre outros, pois, até então, a escola 
era uma casa adaptada, com salas divididas por portas sem corredor, ou seja, 
uma sala passava por dentro da outra, o que prejudicava a concentração dos 
alunos e o andamento das atividades pedagógicas.

Percebemos que as crianças da escola são filhas de trabalhadores que 
vivem no mercado informal de trabalho, autônomos e outra parcela de 
desempregados que afirmam sobreviver apenas dos recursos fornecidos pelo 
Governo Federal. São crianças carentes no sentido mais amplo da palavra, 
pois as famílias são desestruturadas, têm dificuldade na manutenção de uma 
alimentação adequada e alguns sofrem violência familiar devido às mazelas 
sociais que afligem os bairros periféricos. 

Existem alunos que frequentam a escola em um turno e no outro vivem 
em situação de rua. Vale ressaltar que a comunidade na qual a escola está 
inserida apresenta um alto índice de criminalidade e disseminação do uso 
de álcool e drogas entre os jovens, adultos e até mesmo crianças. Há uma 
preocupação especial com a forte tendência ao consumo de drogas, pois 
muitos alunos são filhos de consumidores e comerciantes dessas substân-
cias e acabam convivendo diariamente com essa realidade, trazendo para a 
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escola esse infortúnio e difundindo-o entre colegas, professores e funcioná-
rios as consequências danosas desse convívio altamente prejudicial ao seu 
desenvolvimento. 

De acordo com os depoimentos de pessoas que vivenciam a realidade 
da comunidade escolar, professores antigos na escola e até ex-professores, 
percebe-se a necessidade de medidas efetivas, pois já constam nos registros 
óbitos de alunos egressos envolvidos no consumo e tráfico de drogas. 

No que se refere às condições de moradia das famílias atendidas, em 
sua maioria são residentes em casas construídas em terrenos invadidos, 
de forma desordenada, não possuindo alguma segurança de infraestrutura 
e nem saneamento básico. Apesar de ter sistema de transporte coletivo 
(ônibus e trem) nas proximidades, a falta de recursos financeiros impede 
que muitos alunos transitem para outras regiões da cidade, como o centro 
e a orla, limitando-os, muitas vezes, a conhecer apenas a localidade em que 
vivem. Nas proximidades da escola existem postos de saúde e hospital, mas 
o atendimento à comunidade do entorno ainda é muito precário. Algumas 
famílias negligenciam o atendimento médico dos seus filhos a fim de evi-
tarem a demora na espera pelo atendimento nesses lugares e por não encon-
trarem os especialistas que buscam.

Diante desse levantamento histórico da escola e da comunidade escolar, 
percebemos que o problema da qualidade da educação pública não se res-
tringe apenas às questões pedagógicas, sendo mais social, fora do alcance 
da gestão da escola e dos docentes. É muito importante conhecer esse pas-
sado para compreendermos os limites diante da visão que nos é imposta: 
os nossos referenciais. Concordamos com Pillar (2003, p. 74) quando afirma 
que: “ Nossa visão não é ingênua, ela está comprometida com nosso passado, 
com nossas experiências, com nossa época e lugar, com nossos referenciais. 
Desse modo, não há o dado absoluto, a verdade, mas as múltiplas formas de 
olhar uma mesma situação.”

Cabe a nós olharmos essa situação de múltiplas formas e buscarmos as 
possibilidades de intervenções nessa situação social. Repensar a qualidade do 
ensino público é uma necessidade frente à realidade. Uma educação crítica 
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e criativa é emancipadora, logo, poderá contribuir significativamente para a 
libertação dessa “opressão”, dessa situação em que se encontra a maioria 
da população. Nesse sentido, Freire (1887, p. 183) faz uma reflexão sobre a 
importante contribuição da educação na necessária tarefa de libertação do 
oprimido, quando afirma: “o povo, por sua vez, enquanto esmagado e opri-
mido, introjetando o opressor, não pode sozinho, construir a teoria da ação 
opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma 
teoria de sua ação.”

Concordando com Freire (1887), acreditamos que está nas mãos de cada 
um de nós buscar juntos um caminho de libertação dessa situação através da 
melhoria da qualidade do ensino e da formação do professor. Vivemos em 
uma sociedade discriminatória e perversa, que em vez de buscar a mudança 
da situação, como, por exemplo, garantir a qualidade da educação pública 
para todos, prefere investir em seus interesses pessoais e partidários. Nesse 
contexto, a educação pública é desvalorizada e os programas assistencialistas 
recebem os grandes investimentos das políticas públicas. 

Estrutura física

Quanto ao seu espaço físico, a Escola Municipal Oito de Maio passou 
por algumas reformas que melhoraram sua estrutura física, mas que, apesar 
disso, ainda estão distantes do que os alunos precisam. A escola possui sete 
salas de aula, sendo cinco para as aulas do ensino regular e duas salas para 
oficinas do Programa Mais Educação, uma secretaria, uma cozinha, uma 
biblioteca, uma diretoria, um laboratório de informática, dois depósitos para 
guardar materiais e merenda escolar, um sanitário para professores e defi-
cientes físicos, um sanitário na sala da educação infantil, além de um com-
plexo com três vasos e um chuveiro para os meninos e outro, com a mesma 
estrutura, para as meninas, e um pátio para recreação. Essa estrutura é um 
grande avanço depois das várias solicitações de adaptação do prédio, que, 
por ser alugado, há muitas restrições em relação à realização de reformas, o 
que dificulta muito a busca por melhorias pela gestão e toda a comunidade. 
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Antes da reforma, as salas eram interligadas uma dentro da outra, sem 
ventilação. Em 2012, conseguiu-se a reforma mencionada, mas as salas con-
tinuavam sem ventilação, embora tenham sido separadas e independentes 
uma das outras, o que já foi uma grande conquista. Ainda assim, não era 
possível dar aulas em duas das salas devido às questões de ventilação − os 
alunos e professores passavam mal durante as aulas. A situação se agravava 
no verão, a ponto de se colocar uma bacia de água em cima do armário para 
melhorar a temperatura das salas com a evaporação. Era tão quente que facil-
mente acontecia a evaporação ao ponto de molhar toda a parede e o chão da 
sala. Depois de várias solicitações e protestos para mudar essa situação, em 
2013, a gestão da escola, juntamente com a comunidade escolar, conquistou 
os aparelhos climatizadores para as duas salas mais quentes da escola. 

É notório que o espaço físico da escola, mesmo depois de tantas lutas 
e conquistas, ainda possui muitos limites: não possui cantina, sala de profes-
sores, sala de coordenação pedagógica, uma quadra de esportes, sala para 
reuniões e socialização de trabalhos e eventos realizados pelas crianças e 
uma área com parque infantil. Entendemos que a falta desse espaço físico 
adequado interfere no desenvolvimento físico e psicológico das crianças e, 
consequentemente, na aprendizagem, pois limita as possibilidades inven-
tivas e de movimento das crianças. Esse movimento, por sua vez, é impor-
tante para que as crianças aprendam e aflorem sua percepção, como afirma 
Galvão (apud PEREIRA 2010, p. 204): 

[...] na infância é ainda mais pronunciado o papel do movimen-
to na percepção. A criança reage corporalmente aos estímulos 
exteriores, adotando posturas ou expressões, isto é, atitudes, 
de acordo com as sensações experimentadas em cada situação. 

Com essa afirmação de Galvão (apud PEREIRA 2010), percebemos mais 
claramente o descaso dos órgãos centrais responsáveis pela educação. Se o 
espaço onde a escola funciona não pode ser adaptado como deveria por ser 
um prédio alugado, os representantes da Secretaria Municipal de Educação 
(SMED) precisam urgentemente providenciar outro local ou comprar o local 
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que está alugado para que as crianças não sejam privadas do espaço, do 
movimento e da educação integral e de qualidade. 

Não adianta a escola receber tantos materiais e equipamentos, como 
aparelhos de TV, notebook, coleções literárias, lousa eletrônica, data show, 
impressoras, entre outros, se os seus usos são limitados por falta de espaço 
físico para explorá-los adequadamente. Por exemplo, a lousa eletrônica da 
escola fica no laboratório de informática, que tem, aproximadamente, três 
metros e meio de largura, sendo que tem as bancadas dos computadores, 
o que já reduz bastante o espaço, restando apenas um pequeno corredor 
para que os professores levem seus alunos para assistir um vídeo ou slide. 
Muitas vezes é deixado de lado por causa da limitação do espaço, enquanto 
poderia haver um grande auditório, confortável para que a lousa eletrônica 
fosse usada adequadamente por todos.

Sendo assim, percebemos que o espaço físico da escola, embora tenha 
sido adaptado, apresenta muitos limites e prejudica o empenho e desenvol-
vimento dos alunos e o trabalho dos professores.

Organização da escola 

Atualmente, a escola funciona nos turnos matutino e vespertino, atende 
a aproximadamente 250 alunos da educação infantil (grupos 4 e 5) e ensino 
fundamental I (1º ao 5º ano), em média 20 alunos por turma. A escola tem 
dez professoras; destas, sete são professoras municipais concursadas, tendo 
duas readaptadas definitivamente e, por isso, não estão em sala de aula, uma 
delas é gestora. Uma professora é da rede estadual e duas são do Regime 
Especial de Direito Administrativo (REDA). Com exceção da professora da 
rede estadual, que tem apenas o magistério, as demais são licenciadas em 
Pedagogia.

A escola também oferece à comunidade o Programa Mais Educação,  
o qual contempla 120 alunos. Esse programa visa oferecer, no turno oposto, 
às crianças participantes aulas de reforço de português e matemática e  
a participação em diferentes oficinas de arte. Nesse momento, as oficinas 
oferecidas são: Orientação e estudo (reforço de português e matemática), 
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Capoeira, Música e Liga pela paz (oficina que trabalha com os sentimentos e 
emoções). O programa é um trabalho voluntário que deveria receber alunos 
licenciandos e/ou pessoas da comunidade que têm experiência social na 
área em que se propõe trabalhar. Os monitores recebem uma bolsa de no 
máximo R$ 400,00 e atualmente conta com uma graduada em Pedagogia; 
uma estudante de Fisioterapia que tem experiência em Música; um professor 
de Capoeira, estudante de Educação Física; e duas monitoras que têm apenas 
o ensino médio e trabalham com a Liga pela paz e dança.

As crianças deveriam ficar integralmente na escola, mas, devido à falta 
de estrutura para almoço, banho e higiene pessoal, elas terminam a aula do 
ensino regular, vão para casa almoçar e fazer sua higiene e retornam para 
participar das atividades do programa Mais Educação. Sabemos que ainda 
não é o ideal a forma como o programa acontece, pois o componente cur-
ricular Ensino das Artes deve ser ministrado por professores licenciados em 
Artes. Apesar de os monitores do programa mencionado não serem licen-
ciados, eles possuem experiência cultural dentro da própria comunidade e 
passam o que sabem à maneira que podem. As oficinas de dança e canto 
coral têm revelado muitos talentos, inclusive os alunos já foram convidados 
para apresentarem-se em eventos externos e sempre são muito elogiados. 
O programa acima citado era o único contato dos alunos da escola com as 
artes antes do trabalho de Alfabetização Estética realizado pelas bolsistas do 
Pibid Pedagogia. 

Tendo uma visão geral da situação da escola quanto ao espaço físico 
inadequado, embora ela tente se organizar da melhor maneira possível, e 
percebendo como o conhecimento sobre o histórico da escola nos ajuda a 
entender as limitações da instituição, precisamos pensar sobre a necessidade 
de todas essas áreas − espaço físico, organização da escola e o conhecimento 
sobre o seu histórico − para que o objetivo da qualidade da educação pública 
seja alcançado.
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Teoria e práticas: desafios pedagógicos

Neste tópico faremos um relato reflexivo sobre a organização e os pro-
cedimentos do processo de ensino-aprendizagem tanto no que diz respeito 
aos documentos institucionais, como o Regimento, o PPP e o Diário Escolar, 
quanto aos procedimentos e ações que as educadoras da escola vêm reali-
zando em suas práticas pedagógicas, aliando teoria à prática. 

Primeiramente, apresentaremos a situação e funcionalidade dos docu-
mentos institucionais da escola. Tivemos acesso ao Regimento Escolar, 
o qual, segundo a diretora, foi impresso e discutido em uma Atividade 
Complementar (AC) por funcionários, professores e somente alguns pais, 
pois a maioria não mostrou interesse em conhecer tal documento. O diário 
escolar, considerado complexo e burocrático por gestores e professores em 
uma reunião também na AC, foi substituído e validado pelo Conselho Escolar 
por um módulo do professor. Neste módulo contém tudo que o professor 
precisa para fazer registros individuais do aluno sem a burocracia do diário de 
classe, por exemplo: frequência, tabela da turma das habilidades, registros 
do nível de escrita dos alunos, lista de telefones dos alunos, lista de entrega 
de livros, presença de pais em reuniões, orientações pedagógicas, calendário, 
etc. O que pensamos ser mais interessante é que a gestão também tem um 
módulo atualizado mensalmente e/ou diariamente com as mesmas informa-
ções do módulo do professor de todas as turmas, além do controle de ocor-
rências e notificações. A gestão e professores se mostram muito organizados 
e envolvidos no acompanhamento e registro desse módulo. 

Outro documento importante que procuramos conhecer foi o PPP. 
A escola tem um PPP impresso em 2010. Atualmente foi estabelecido um 
grupo focal e um cronograma de reuniões da comunidade escolar para a 
revisão do mesmo, o que mostra o compromisso da escola em favorecer a 
melhoria da qualidade do ensino com a participação efetiva da comunidade 
educativa. Vasconcellos (2004, p. 176) afirma que “o Projeto deve ser ini-
ciado quando houver por parte da instituição o desejo, a vontade política, de 
aumentar o nível de participação da comunidade educativa, o real compro-
misso com uma educação democrática”. 
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Sabemos que o PPP, ao ser elaborado, carrega intenções dos 
sujeitos que o produz em relação aos aspectos pedagógicos, 
socioeconômicos, políticos, dentre outros. Nesse processo, a 
construção coletiva desse documento é o grande desafio, po-
rém, necessária para que seja possível a coerência na proposta 
e identidade coletiva. De acordo com Veiga (2004, p. 14): A prin-
cipal possibilidade de construção do projeto politico-pedagógi-
co passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade 
de delinear sua própria identidade. Isto significa resgatar a es-
cola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado 
na reflexão coletiva. 

Concordamos com a autora ao afirmar que é imprescindível a cons-
trução do PPP para a definição da identidade da escola através do trabalho 
coletivo, envolvendo não só a gestão, como também todos os sujeitos envol-
vidos nesse processo. Nesse sentido, Veiga (1995, p. 33) afirma: “É preciso 
entender o projeto político-pedagógico da escola como uma reflexão de seu 
cotidiano. Para tanto, ela precisa de um tempo razoável de reflexão e ação, 
para se ter um mínimo necessário à consolidação de sua proposta.” 

Foi nessa perspectiva que procuramos identificar como se deu o pro-
cesso de construção do PPP da Escola Municipal Oito de Maio. Percebemos 
que tal construção ocorreu de forma isolada pela gestão, pois não havia 
corpo docente e servidores concursados, havendo muita rotatividade de pro-
fessores e prazo curto para o envio devido à municipalização da escola. Mas 
atualmente organizaram um grupo focal com representantes de toda comu-
nidade e estão buscando fazer da melhor maneira possível, coletivamente.

Realmente, foi de suma importância o acesso a esse documento para 
ampliar a nossa visão sobre a proposta da escola, assim como foi importante 
para a nossa formação docente perceber, a partir da investigação histórica 
de tal documento, sua construção de maneira fundamentada, ou seja, com 
apropriação teórica. 

No que diz respeito à execução das propostas contidas no PPP, especial-
mente no que se refere ao processo de planejamento das ações pedagógicas, 
Gandin (1995, p. 20) coloca que: “Planejar é realizar um conjunto orgânico 
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de ações, proposto para aproximar uma realidade a um ideal [...] planejar é 
realizar o que é importante − essencial  − e além disso sobreviver... se isso for 
essencial − importante.” 

Nesse processo de diagnóstico, em relação ao planejamento das profes-
soras, percebemos que este acontece de forma organizada; semanalmente 
as professoras do mesmo segmento planejam juntas na AC e apresentam 
o planejamento à coordenadora. Percebe-se uma preocupação com o pla-
nejamento e há uma organização prévia para norteá-lo. Apesar de não ter 
coordenador pedagógico concursado, tendo uma professora readaptada 
assumindo essa função, a escola se mostra bem organizada. 

Aqui podemos destacar a metodologia da escola e os programas que 
ela desenvolve a fim de compor o desenvolvimento estético e alfabético dos 
alunos. 

O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi ade-
rido pela gestão da escola desde 2011 e atualmente é desenvolvido por ela 
como base de sua filosofia, objetivos e metodologia. Além dele, a instituição 
desenvolve outros dois programas educacionais municipais, que ocorrem 
tanto no turno matutino como no vespertino: o Mais Educação (citado ante-
riormente) e o programa de reforço chamado Fluxo, oferecido por alunas 
licenciandas em Pedagogia, coordenadas por uma professora da escola na 
biblioteca, que contempla os alunos com mais dificuldades e níveis alfabé-
ticos não condizentes com a série/ano que estão cursando.

Além dos programas educacionais, vale ressaltar também as ações 
pedagógicas entre gestores e professoras regentes. Dentre tantos, está a AC, 
que corre quinzenalmente, às sextas-feiras, com o intuito de oferecer for-
mação continuada às professoras como participação de representantes da 
Coordenadoria Regional de Ensino (CRE), como também a resolução de pro-
blemas e pendências, além da criação e fundamentação de projetos a serem 
desenvolvidos na escola. 

Embora todo o esforço seja feito por parte dos docentes na organização 
teórico-pedagógica da escola, identificamos que a maioria dos alunos apre-
senta muitas dificuldades, bem como os professores, no processo de ensino 
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e aprendizagem. Na opinião da equipe gestora e demais professores, muitas 
vezes, a falta de acompanhamento da família, dificuldade de controle de 
turma por parte de alguns professores, ausência de coordenador pedagógico 
para acompanhar de perto a evolução do trabalho desenvolvido em sala de 
aula, dentre outros problemas, além dos limites no espaço físico (como refle-
tido no tópico anterior), são fatores que dificultam o alcance dos objetivos em 
relação ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, assim como a falta 
de formação continuada impede que as professoras avancem na construção 
de conhecimento e, consequentemente, em suas práticas pedagógicas. 

O ensino de artes

Este tópico traz uma reflexão sobre o diagnóstico realizado nas turmas 
de 2º, 3º e 4º anos que participaram do Pibid, em 2014, no que diz respeito 
ao ensino das artes na Escola Municipal Oito de Maio, especificamente a alfa-
betização estética. O objetivo do diagnóstico foi perceber as necessidades 
das crianças em relação ao nível de alfabetização estética e, assim, ser pos-
sível construir uma proposta de ensino de artes coerente com a realidade dos 
sujeitos da escola. 

Apesar de estar escrito na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, parágrafo 
2º do Art. 26, que “O ensino de arte constituirá componente obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural do aluno”, na maioria das escolas municipais, bem como na escola 
em análise, não há professor de artes: música, dança, teatro, muito menos de 
artes plásticas. Com a ausência do artista-educador, reforça-se uma lacuna 
histórica no ensino de artes. Por isso, na maioria das escolas, educandos e 
educadores da educação infantil e séries iniciais têm pouca ou nenhuma 
experiência com essa área. 

Por entendermos a importância do ensino da arte, concordamos com 
Rossi (2003 p. 11) quando afirma que “O olhar estético tem natureza e função 
diferentes do olhar banal, cotidiano. E é apenas através da educação formal 
que a maioria dos brasileiros poderá ter a oportunidade de desenvolver tal 
olhar”, pois muitas crianças nunca foram ao cinema ou teatro e o seu olhar 



268    Olhares sobre a docência

sobre artes é limitado, logo, a sua forma de ver o mundo também. Pensando 
em minimizar tal realidade é que propomos uma ação pedagógica que con-
temple a apreciação de obras de artes articulada à contextualização histórica 
e a produção artística da criança.

O ensino das artes historicamente tem entrado nas escolas pela porta 
dos fundos, algo sem importância, apenas para passar o tempo, para acalmar 
as crianças ou festejar as datas comemorativas, deixando de lado a alfabe-
tização estética que tem como prioridade o ensino da arte como área de 
conhecimento. De acordo com Pillar (2003, p. 71):

A educação estética tem como lugar privilegiado o ensino da 
Arte, entendo por educação estética as várias formas de leitu-
ra, de fruição que podem ser possibilitada às crianças, tanto a 
partir do seu cotidiano como das obras de Arte. Se for negado o 
ensino das artes na escola pública, onde mais as crianças serão 
alfabetizadas esteticamente? 

Sendo a alfabetização estética a área central do subprojeto do Pibid 
Pedagogia, adotamos como principal referencial metodológico da nossa 
intervenção pedagógica na escola a Abordagem Triangular sistematizada 
por Ana Mae Barbosa (1980), a qual se estrutura a partir da articulação de 
três vértices: ler, contextualizar e fazer a obra de arte. Assim, não incenti-
vamos os alunos à simples cópia das artes, mas a produzir sua obra de arte 
de maneira criativa e consciente do fazer – materiais expressivos e técnicas. 
Como forma de estimular os processos criativos artísticos das crianças, rea-
lizamos a mediação do fazer artístico a partir da releitura da obra de arte, 
que, conforme Barbosa (1991), evita o exercício da “cópia pela cópia” que 
é produzida mecanicamente e, por isso, desprovida da expressividade. Sem 
dúvida, a Abordagem Triangular é um divisor histórico na trajetória do ensino 
de arte no Brasil, como coloca Azevedo (2010, p. 88): 

A partir deste contexto histórico, compreendo a Abordagem 
Triangular como superação do modelo tradicional de currícu-
lo em arte na medida em que ela propõe a emancipação dos  
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sujeitos sociais pelo processo arte/educativo, ou seja, pelo po-
der de se tornar leitor, ou melhor, pela possibilidade de ler e 
reler o mundo das imagens criadas pelas obras de arte e pelas 
imagens criadas a partir das obras de arte. A leitura de mun-
do, assim proposta, ganha uma dimensão ampliada, crítica e 
emancipatória. 

A apropriação da Proposta Triangular foi fundamental para termos um 
olhar crítico sobre o diagnóstico estético das crianças. Sem dúvida, tal apro-
priação acrescentou muito em nossa formação, sobretudo no que se refere à 
compreensão da necessidade do ensino de arte na escola.

Para realizarmos o diagnóstico estético, partimos da execução de duas 
atividades desenvolvidas em dias distintos que foram mediadas pela seguinte 
pergunta: “o que sei sobre artes?” O procedimento foi realizado por meio do 
recurso visual, data show, onde foram projetadas diversas imagens de obras 
de artes, como: cinema, teatro, pinturas, esculturas e outros. Com o auxílio 
de placas confeccionadas pelas bolsistas, com os nomes e símbolos “curtir” 
e “não curtir” – termo muito utilizado no Facebook −, cada aluno recebeu 
suas placas e assim poderiam interagir e expressar sua opinião. Assim, a 
cada imagem projetada, as crianças levantavam suas placas: se conhecesse a 
imagem projetada, levantava a placa do “curtir”, e se não conhecesse, levan-
tava a placa do “não curtir”.

No decorrer da intervenção, fazíamos perguntas sobre a obra apre-
sentada e instigávamos os alunos a fim de colher o máximo sobre o que já 
conheciam, seus elementos expressivos e suas curiosidades em relação às 
artes. Dessa forma, além de perceber e anotar as porcentagens dos alunos 
que reconheciam ou não um certo artista ou obra, conseguimos bem mais 
do que foi proposto, que foram os depoimentos singulares dos alunos. Por 
exemplo, quando levamos duas obras de arte – Monalisa, de Leonardo da 
Vinci, e Namorados, de Romero Britto −, os alunos analisaram e responderam 
que tais obras eram de seus respectivos pintores devido ao tempo histórico, 
pois a pintura de Monalisa era mais antiga, logo, foi pintada por da Vinci. 
De acordo com Pillar (2003, p. 74): “O sentido vai ser dado pelo contexto e 
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pelas informações que o leitor possui. Ao ver, estamos entrelaçando informa-
ções do contexto sociocultural, onde a situação ocorreu, e informações do 
leitor, seus conhecimentos, suas interferências, sua imaginação.” 

Logo, concluímos que algumas crianças relacionaram a obra com o 
artista no que tange o tempo histórico a partir das suas leituras de mundo. 
Sem dúvidas, essa atividade de construir um diagnóstico foi proveitosa e 
enriquecedora, pois percebemos sua importância para a construção de uma 
proposta pedagógica coerente com a realidade dos sujeitos educandos. 
Também vale destacar o quanto a atividade de diagnóstico estético nos fez 
compreender ainda mais a importância do ensino de artes nas escolas, que 
é precário e precisa ocupar seu espaço de área do conhecimento. Também 
percebemos que precisaremos proporcionar um contato maior das crianças 
com as obras de artes nas nossas intervenções. Concordamos com Fusari e 
Ferraz (2002, p. 49), ao afirmarem que: “[...] o contato da criança com as 
obras de arte. Quando isto ocorre com crianças que tem oportunidade de 
praticar atividades artísticas, percebe-se que elas adquirem novos repertó-
rios e são capazes de fazer relações com suas próprias experiências.” 

No exercício da apreciação mediado de maneira participativa com a 
criança sendo espontânea, sem dúvida, a leitura da imagem fluirá indepen-
dente de seu grau de alfabetização estética, pois ela sempre fará sua leitura 
subjetiva a partir de suas experiências de mundo. Vivenciar tal experiência é 
extremamente importante para a formação profissional para entendermos o 
quanto é necessário respeitarmos as crianças enquanto sujeitos históricos e 
que nos ensinam na medida que aprendem.

A segunda intervenção teve como objetivo diagnosticar o conheci-
mento dos alunos sobre os elementos constituintes das artes plásticas. Essa 
atividade, realizada individualmente, foi composta de sete questões, como, 
por exemplo: “Cachinho dourado deitou numa cama muito dura, depois 
numa áspera e enfim dormiu na cama macia. Você conhece essa história? 
Escolha entre os materiais na mesa o que representa melhor a cama áspera 
e cole no retângulo, e o que representa a cama macia e cole no triângulo”. 
Nessa questão, pode-se observar os tipos de texturas através das percepções 
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sensoriais e visuais, ou seja, possíveis de serem percebidas pelo tato ou não, 
conforme a variação dos materiais na superfície. 

 Antes de começar a explicação da atividade, colocamos vários materiais 
em cima da mesa. Dentre eles, papéis cortados em formas geométricas e 
também outros pedaços de papel, lápis de cor, algodão, bucha de aço, bar-
bante, entre outros objetos. Na medida em que iam sendo orientadas as 
questões, os alunos iam até a mesa e pegavam o material que eles achavam 
correspondente para responder a questão, pois a maioria dos alunos, prin-
cipalmente as turmas de 2º e 3º ano, ainda não tinha autonomia para ler e 
interpretar as questões das atividades.

 Ao final dessa intervenção e após recolher e analisar as respostas e 
produções artísticas de cada aluno, percebemos que a atividade foi bastante 
proveitosa, pois eles corresponderam às nossas expectativas em relação à 
compreensão das questões apresentadas. Dessa forma, percebemos que a 
maioria das crianças possui conhecimento de alguns elementos das artes 
plásticas, tendo dificuldade apenas com as cores primárias, secundárias e 
terciárias e com os tipos de linhas. Em suma, compreendemos qual o grau de 
alfabetização estética dos alunos e em que podemos contribuir para o avanço 
dos grupos.

Considerações

A partir dos diagnósticos e das análises encontradas em cada tópico, 
percebemos que a Escola Municipal Oito de Maio tem buscado, na medida 
do possível, caminhos para a melhoria da qualidade do ensino público, 
embora, como refletimos em todo este trabalho, muitas coisas estejam fora 
do alcance e do esforço da gestão da escola e dos professores. Contudo, o 
diagnóstico realizado foi de suma importância para termos uma visão geral 
da escola, seus limites e as possibilidades de intervenções em todos os 
setores ligados à educação para que o ensino de qualidade na escola pública 
seja uma realidade.

A partir da elaboração deste artigo, de todas as leituras realizadas, estudos 
e oficinas sobre o ensino de artes feitos durante a formação continuada, 
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realizada todas as quartas-feiras na Faculdade de Educação (Faced), ofertadas 
pelas coordenadoras do Pibid Pedagogia, percebemos o salto qualitativo em 
nossa formação profissional. É importante a apropriação do espaço escolar 
em sua totalidade, em sua relação com a sociedade, para que seja possível 
compreendermos a realidade escolar e, assim, nela intervir de maneira con-
sistente e objetiva. 

Acreditamos que o Pibid Pedagogia tem contribuído no nosso lócus 
de atuação para a melhoria da qualidade do ensino público na medida que 
estamos nos dando a oportunidade de, ainda em formação inicial, termos a 
possibilidade de fazermos essas e outras reflexões. Acreditamos que assim 
é possível avançarmos na qualidade profissional e, consequentemente, na 
qualidade do ensino público, que terá a possibilidade de receber professores 
comprometidos e preparados para enfrentar as demandas e os limites da 
educação. Partindo das reflexões realizadas através do estudo dos docu-
mentos e aplicação do diagnóstico durante este estudo, percebemos que são 
muito tristes as dificuldades em que a escola pública se encontra e que os 
limites vão além do pedagógico. Vão desde as limitações físicas até a estru-
tura familiar e acompanhamento das famílias no processo de aprendizagem 
dos seus filhos, bem como as questões sociais, o que dificulta o alcance dos 
objetivos da educação, principalmente na igualdade de oportunidades de 
formação a todos os cidadãos de forma integral.

Percebemos, também, que o lugar da arte na escola não é valorizada, 
sendo que esta, quando possui caráter instrumental, não é trabalhada como 
área do conhecimento. Entretanto, com dedicação, estudo, formação, força, 
planejamento e muita dedicação, podemos contribuir para que as crianças 
e também as professoras possam compreender a importância do ensino de 
arte na escola. 

É válido ressaltar que, diante do enfrentamento da situação da escola 
pública que encontramos e do não comodismo perante o fato, este diagnós-
tico permitiu-nos sugerir algumas possibilidades de intervenção: 
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• O espaço físico da escola pode ser melhorado se o prédio atual for com-
prado ou alocado para outro espaço, para que a escola tenha todos os 
ambientes necessários à melhoria da qualidade do ensino;

• Receber um coordenador pedagógico concursado para acompanhar o 
processo de ensino e aprendizagem, garantindo melhores resultados;

• Receber professores das diversas áreas das artes para que os alunos pos-
sam potencializar suas habilidades artísticas;

• Os documentos, como Regimento Escolar e PPP, precisam ser revisados 
e socializados com toda a comunidade escolar;

• O Pibid Pedagogia precisa estabelecer ações que favoreçam o ensino da 
arte, alfabetização e letramento das crianças para contribuir com a qua-
lidade do ensino da escola pública.

Para nós, foi de fundamental importância concretizar o diagnóstico da 
escola, que nos dará subsídio para trabalharmos durante o ano de 2014, 
realizando ações conscientes dos limites e possibilidades, tentando sempre 
superar os obstáculos e alcançar os objetivos propostos sem frustrações, 
por estarmos cientes do terreno em que estamos pisando. À guisa de con-
clusão, consideramos ainda mais relevante escrever este artigo organizando 
os achados e refletindo sobre eles, contribuindo para a nossa formação como 
professores-pesquisadores.

Referências

BARBOSA, A. M. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos.  
São Paulo: Perspectiva, 1991. 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1987.

FUSARI, M. F. de R. e; FERRAZ, M. H. C. de T. Arte na educação escolar. 2. ed.  
São Paulo: Cortez, 2002. 

GANDIN, D.; CRUZ, C. H. C. Planejamento na sala de aula. Porto Alegre: Editora 
Vozes, 1995.



274    Olhares sobre a docência

Pibid. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Disponível em: 
<http://www.prograd.ufba.br/Pibid.asp>. Acesso em: 17 jul. 2013.

PILLAR, A. D. A educação do olhar no ensino da arte. In: BARBOSA, A.M. 
(Org.). Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
p. 71-81.

RESENDE, M.; FERRAZ, M. Metodologia do ensino da arte. São Paulo: Cortez, 1993.

ROSSI, M. H. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto Alegre: Mediação, 
2003.

Subprojeto Pedagogia. - Alfabetização estética e letramento: uma relação dialética 
emancipadora, 2014.

VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-
pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2004.

VEIGA, I. P. A. (Org). Projeto político-pedagógico: uma construção possível. 3.ed, 17. 
ed. Campinas: Papirus,1995, 2004.



Para bom entendedor, meia palavra basta    275

Para bom entendedor, meia palavra basta: ditados 
populares como atividade de letramento1

Elianeide de Jesus Oliveira2

Introdução

O profissional da área da Educação tem de estar se aprimorando teori-
camente sempre. Deve conhecer o contexto sociocultural em que irá atuar, 
adequando-se ou não a ele, para que assim possa transformar e ressigni-
ficar a realidade na qual estará atuando como professor, considerando, como 
ponto de partida para o ensino, os costumes, as crenças e culturas dos seus 
discentes, ensinando-lhes sempre o respeito e a tolerância. Portanto, esse 
profissional tem o papel de apresentar o popular, o rotineiro, como forma de 
valoração da cultura, seja ela imaterial ou material, pois, como bem afirma 
Laraia (2001, p. 4),

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. 
Ele é herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 
conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas ge-
rações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa 
desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções.

Portanto, o professor tem obrigações nas esferas pedagógica, social, 
política e cultural. Com o objetivo de que licenciandos estejam inseridos no 

1 Trabalho orientado pela coordenadora do Pibid Letras − UFBA, Profª Dr. Simone Souza de 
Assumpção.

2 Bolsista do subprojeto Pibid Letras − UFBA. A bolsista é formada no Bacharelado Inter-
disciplinar em Humanidades e participou do Programa de Licenciaturas Internacionais 
(PLI) de 2010/2012, financiado pela CAPES. Hoje é licencianda em Letras Vernáculas pela 
Universidade Federal da Bahia. E-mail: Neide_oliveir@hotmail.com 
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ambiente escolar antes mesmo da conclusão de sua formação acadêmica,  
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), finan-
ciado e apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), junto à Universidade Federal da Bahia (UFBA), desenvolve 
atividades com esse fim. Quanto mais cedo o graduando estiver em contato 
com tal universo, mais intimidade e propriedade com este ele terá, já que 
tem a oportunidade de observar as aulas na sua rotina e de analisar a reali-
dade do ensino público sob um viés crítico, à luz de um universo de referen-
ciais teóricos estudados e debatidos.

As aulas observadas tornam-se alvo de reflexão, pois, através da leitura 
e discussão de textos teóricos sobre ensino de língua portuguesa, os bol-
sistas fazem considerações sobre o que foi observado. Depois do processo de 
observação e discussão de referenciais teóricos, os graduandos estão aptos 
para aplicarem as oficinas de leitura e produção de textos através da escolha 
de um gênero textual que atenda o perfil e as necessidades da turma. Como 
afirma Oliveira (2010, p. 86): 

O trabalho explícito com gêneros textuais é indispensável nas 
aulas de leitura. Na prática docente, o professor precisa apre-
sentar aos alunos gêneros diversos para eles se familiarizarem 
com formas distintas que os textos tomam para circular na so-
ciedade. Por essa razão, realizar atividades de análise de gêne-
ros é muito importante para atingir esse objetivo.

Dessa forma, o subprojeto Pibid Letras − UFBA visa “o aprimoramento 
da formação dos graduandos no que respeita ao ensino da leitura e pro-
dução textual. Em conformidade com as diretrizes curriculares oficiais (PCN), 
a Educação Básica deve preparar os alunos para o uso competente da língua 
escrita.” (CAPES, 2013, p. 1)

Assim, esses futuros profissionais da educação terão uma perspectiva 
diferenciada do ensino da língua materna, pois já na base de sua formação 
estão as práticas do ensino de leitura e escrita, conjugadas a discussões inces-
santes de referencial teórico da área. 
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A Ressignificação da Dependência, segundo a Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia, “é uma das medidas do Programa de Garantia do Percurso 
Educativo Digno que se constitui uma ação da Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia para o enfrentamento da distorção idade/série, em confor-
midade com a Lei de Diretrizes e Bases”, cujo principal objetivo é (BAHIA, 
1997)

Desenvolver uma prática pedagógica contextualizada e interdis-
ciplinar que respeite os diferentes ritmos e formas de apren-
der, por meio do atendimento individualizado, para garantia 
de aprendizagens significativas a fim de que possa assegurar 
a educação como um direito e afirmar a escola pública como 
espaço desse direito.

Tomamos como base a experiência em observações de aulas na turma 
de Ressignificação da Dependência de Língua Portuguesa, da professora e 
ex-supervisora Eriene Barbosa, com estudantes cuja faixa etária era entre 18 
e 21 anos, os quais moravam em regiões periféricas da cidade e dirigiam-
se para o Colégio Estadual Odorico Tavares, situado no Corredor da Vitória 
(Salvador-BA), centro da cidade, que entre o período de agosto 2011 a março 
de 2014 foi colégio parceiro do Pibid Letras − UFBA. Pôde-se observar, na aula 
do dia 18 de setembro de 2013, uma atividade que consistia no reconheci-
mento de ditados populares, a fim de que os alunos pudessem interpretá-los 
e perceber que existem muitas formas de expressar uma ideia. 

Gênero textual ditado popular e o seu papel sociointeracional 
na aula de Língua Portuguesa

Segundo a música Sonho de uma flauta, de O teatro mágico, de autoria 
de Fernando Anitelli (2008): “Nem toda palavra é aquilo que o dicionário 
diz”. Tal ideia nos leva a pensar que o léxico de uma língua não se prende 
ao sentido dicionarizado, mas está intimamente ligado às relações da cul-
tura do povo que faz uso desse léxico, traduzindo suas necessidades, como 
expressam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 55):
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Toda língua é um patrimônio cultural, um bem coletivo. A ma-
neira como paulatinamente nos apropriamos dela – com a 
mediação da família, dos amigos, da escola, dos meios de co-
municação e de tantos outros agentes – determina, em grande 
medida, os usos que dela fazemos nas mais diversas práticas 
sociais de que participamos cotidianamente. 

Os ditados populares, que estão cristalizados na sociedade brasileira e 
que ultrapassaram gerações, não necessariamente trazem seus sentidos cla-
ramente expressos, mas são entendidos por interlocutores que partilham da 
mesma cultura e que estão inseridos em um mesmo contexto interacional. 
Dessa forma, os ditados populares “quem não tem cão, caça com gato”, “a 
união faz a força”, “a esperança é a última que morre” estão enraizados na 
cultura popular brasileira e traduzem uma visão de mundo. De acordo com 
a linguista Irandé Antunes (2012, p. 19), “a língua deve ser vista como ativi-
dade de interação verbal, realizada sob formas de gêneros de texto, envol-
vendo interlocutores, que têm um propósito comunicativo qualquer, desde 
que relevante em um determinado evento social”. Nesse sentido, pode-se 
dizer que os ditados populares são passados de geração a geração e têm 
um propósito comunicativo; envolvem interlocutores e são expressões que 
fazem parte do muitos falares brasileiros, do seu imaginário e construção 
sociocultural. 

Trabalhar com gêneros textuais é extremante significativo na medida 
em que estes são mais próximos do convívio interacional dos alunos, já que 
diariamente eles têm contato com diversos gêneros, além de serem “for-
mações interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social e de 
produção de sentidos.” (MARCUSCHI, 2008, p. 25) Assim, o estudo da língua 
portuguesa aproxima mais o aluno desse conteúdo, pois o trabalho com 
gêneros influencia diretamente a formação social, histórica, ideológica e cul-
tural dos sujeitos falantes. Além disso, como afirma Antunes (2003, p. 42, 
grifo do  autor):

É a concepção interacionista, funcional e discursiva da língua, 
da qual deriva o princípio geral de que a língua só se atualiza a 
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serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de atua-
ção social e através de práticas discursivas, materializadas em 
textos orais e escritos. É, pois, esse núcleo que deve constituir 
o ponto de referência, quando se quer definir todas as opções 
pedagógicas, sejam os objetivos, os programas de estudo e pes-
quisa, seja a escolha das atividades e da forma particular de 
realizá-las e avaliá-las.

Dessa forma, o trabalho sobre ditados populares realizado em sala de 
aula teve o objetivo de perceber a aproximação ou distanciamento que os 
alunos tinham em relação ao gênero textual, trabalhar leituras e interpreta-
ções de textos, fazendo uma atividade interacionista funcional. Mais uma vez 
em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). 
para que o aluno possa ser efetivamente um produtor de textos, o processo 
de ensino/aprendizagem da língua portuguesa deve estar baseado numa 
interação entre língua/linguagem durante o processo discursivo.

Desenvolvimento do trabalho

Para a execução da atividade, a professora Eriene Barbosa solicitou que 
os alunos se dividissem em dois grupos: A e B. Em seguida, foi explicada a 
atividade, em que cada grupo ficaria com início e final de ditados populares 
distribuídos pela professora. Dessa forma, o grupo A perguntaria ao B o final 
de um ditado e este, além de completá-lo, deveria explicar o que entendeu. 
A explicação era sujeita à avaliação dos bolsistas Pibid presentes, Elianeide 
Oliveira, Manoela Santos, Nair Morbeck, André Alcântara e Anderson Lopes, 
que diziam se a explicação estava de acordo ou não com a expressão. 
Por exemplo:

Grupo A: É melhor prevenir [...]? 
Grupo B: [...] do que remediar. 
Assim, depois de completado o ditado pelo grupo oponente, este 

deveria explicar o que significava o ditado. Estando coerente a resposta, ava-
liada pelos bolsistas Pibid, a equipe seria pontuada e depois se inverteriam os 
papéis: quem perguntou responderia.
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Essa atividade de leitura proposta pela professora Eriene Barbosa levou 
em consideração não só o conhecimento linguístico e textual dos alunos, mas 
principalmente seu conhecimento prévio, uma vez que a leitura não é apenas 
linguística. Dessa forma, para que eles chegassem às respostas, tiveram que 
recorrer ao conhecimento de mundo, o que foi adquirido fora da escola, em 
outros contextos de leitura e práticas sociais. Nesse sentido, a professora 
criou possibilidades para a construção do conhecimento. Assim, de acordo 
com Freire (1996, p. 27), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Ou seja, envolve 
uma concepção de conhecimento de algo que não está pronto e acabado. 
Ensinar, nesse sentido, demanda respeito aos saberes que os estudantes 
já têm e exige que se cumpra o papel da escola em preparar para resolver 
problemas do dia a dia de maneira que isso contribua para um aprendizado 
significativo. Dessa forma, a supervisora, como disse Kleiman (2007, p. 1-2), 
deu preferência a: 

bagagem cultural diversificada dos alunos, que, antes de entra-
rem na escola, já são participantes de atividades corriqueiras de 
grupos sociais que, central ou perifericamente, com diferentes 
modos de participação (mais ou menos autônomos, mais ou 
menos diversificados, mais ou menos prestigiados), já perten-
cem à cultura letrada.

Todo educador de língua portuguesa deve levar em consideração para 
a construção do conhecimento do aluno o que este traz dos seus meios de 
convívio extra sala de aula, uma vez que o aluno não chega à escola como um 
papel em branco, mas com saberes a serem aperfeiçoados pelo professor. 

Resultados obtidos com a atividade

Sendo a escola um ambiente de interação social e de trocas culturais, 
as atividades realizadas pelos professores devem estimular esse intercâmbio 
cultural. Paulo Freire (1996) destaca a importância do reconhecimento da 
identidade cultural, tanto no ato de ensinar quanto no ato de aprender, como 
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fator que contribui para a “prática educativo-crítica para o sujeito assumir-se 
como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, 
criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar.” 
(FREIRE, 1996, p. 46)

A fim de estimular o convívio entre os alunos a leitura, discussão e o 
debate e, principalmente, de compartilhar conhecimentos da cultura oral e 
trabalhar interpretação de texto de uma forma criativa e dinâmica, a ativi-
dade proposta obteve resultados satisfatórios, uma vez que os alunos esti-
veram entusiasmados com a ideia de a atividade apresentar um tom com-
petitivo e de conquistarem pontos na unidade com um exercício que não se 
restringia a questionários escritos. Assim, participaram ativamente.

O objetivo que se desejava foi alcançado, já que realizaram a leitura, 
fizeram a interpretação dos textos, conheceram mais dos ditados populares 
e participaram ativamente da atividade. 

Considerações finais

Crendo que, como diz o ditado popular, “pequenos riachos formam 
grandes rios”, pode-se afirmar que a atividade de formação de leitores con-
tribuiu pedagógica e culturalmente na formação desses alunos, na medida 
em trabalhou-se a leitura numa perspectiva em que muito se considerou seu 
conhecimento, pois como afirma Oliveira (2010, p. 66):

a leitura não é uma atividade exclusivamente linguística. O pro-
fessor deve estar atento aos conhecimentos enciclopédicos e 
aos conhecimentos textuais de seus alunos. Esses dois tipos de 
conhecimentos somados aos conhecimentos linguísticos for-
mam os conhecimentos prévios de uma pessoa.

Através da afirmação de Oliveira (2010) e do exposto da aula obser-
vada, pode-se concluir que o ato de leitura não apenas pressupõe os conhe-
cimentos textuais, aqueles que se têm acerca dos elementos da textualidade, 
dos tipos e gêneros textuais, os conhecimentos linguísticos, que são os sintá-
ticos, semânticos, os morfológicos, os fonológicos e os ortográficos, mas que 
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o conhecimento enciclopédico é fundamental e deve ser considerado nas 
aulas de leitura. Assim, esse tripé é a base para que se alcancem os objetivos 
da leitura.

 Por sua vez, as leituras trouxeram temas da cultura popular oral. Dessa 
forma, a professora, por meio dos ditados populares, interagiu efetivamente 
com os alunos, uma vez que trabalhou a leitura e a interpretação, levando-os 
a uma reflexão sobre o uso da língua. 
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As contribuições do Pibid na formação do licenciado 
em Música: o ponto de vista dos bolsistas
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Introdução

Os cursos de licenciatura em Música no Brasil estão constantemente 
desafiados pela necessidade de melhorar a formação dos professores de 
música para que possam lidar com a complexa realidade da escola pública 
e outros contextos de atuação profissional. Para Grossi (2006), “nas últimas 
décadas foi produzida uma grande quantidade de literatura sobre a formação 
do educador musical e com isso veio a tona que os cursos de licenciatura 
não estão preparando adequadamente os professores para os desafios que 
encontrarão no campo profissional.” (GROSSI, 2006, p. 33) Em muitos casos, 
os conhecimentos transmitidos e aprendidos durante o curso universitário 
não estão em sintonia com aqueles que, na prática, seriam efetivamente 
necessários para as aulas de música no contexto da escola pública. É neces-
sário frisar que, para o senso comum, parece haver uma certa distância 
entre teoria e prática: enquanto a teoria remete ao conhecimento produ-
zido e ensinado por acadêmicos e, por conseguinte, restrito ao universo do 

1 Professora adjunta da Escola de Música da Ufba e atua como coordenadora de área do 
Subprojeto Música do Pibid no período de 2010-2012 e desde 2014 até hoje. E-mail:  
flaviacandusso@gmail.com 

2 Foi coordenadora de área do subprojeto Música do Pibid entre 2012-2014. É professora 
assistente da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Educa-
ção Musical pela mesma instituição. E-mail: leitejaqueline@yahoo.com.br 

3 Foi bolsista de Iniciação à Docência no subprojeto de Música e licenciou-se em Música em 
2015. E-mail: recarvalho7@gmail.com
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pensamento e das ideias, a prática está ligada exatamente a o que e como 
fazer, ou seja, ao modo mais contundente e concreto de se transmitir conhe-
cimentos, sobretudo no ambiente e dia a dia das escolas.

Como Pimenta e Lima (2004) observam, a relação teoria e prática con-
tinua dicotômica. Ouve-se frequentemente que uma profissão se aprende 
na prática, em contraposição à insuficiência profissional gerada por um 
estudo quase que puramente teórico, desconectado de sua realidade. Nas 
universidades, a falta de articulação entre teoria e prática não possibilita 
aos licenciandos uma noção concreta dos desafios da prática docente: “Até 
um ano atrás” − relata uma professora – “eu tinha certeza de que estava 
tendo uma boa formação. Agora, estou chocada com a realidade daquelas 
crianças e nem sei por onde começar. Na prática, a teoria é outra”. (PIMENTA; 
LIMA, 2004, p. 33) Esse depoimento enfatiza que, no caso da formação de 
professores, os cursos de licenciatura nem sempre oferecem as bases teó-
ricas necessárias para uma prática profissional eficaz e, ao mesmo tempo, 
não consideram a prática como referência para uma fundamentação teórica. 
No final, as autoras constatam que “[o curso] carece de teoria e de prática”.
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 33) Destacam também outro problema que diz 
respeito ao fato de que os currículos da graduação têm-se constituído, em 
muitos casos, de “um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qual-
quer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem”, e sem 
que haja um diálogo entre elas. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 33) Essa contrapo-
sição entre teoria e prática, portanto, não é meramente semântica e acaba 
sendo refletida nos espaços desiguais de poder na estrutura curricular, na 
qual a carga horária destinada à prática é vista como de menor importância. 
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 34)

Nóvoa (2009a) considera os desafios atuais através de outra perspec-
tiva. Segundo ele, nos últimos anos, a preocupação quanto à formação dos 
professores começou a ficar sob a atenção das universidades, mais especifica-
mente dos departamentos de educação, de experts internacionais (UNESCO, 
ONU, entre outras) e da indústria do ensino, responsável por livros didáticos, 
materiais pedagógicos e tecnológicos. Para o autor, “nestas três esferas de 
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acção produziu-se uma inflação discursiva sobre os professores. Mas os pro-
fessores não foram os autores destes discursos e, num certo sentido, viram o 
seu território profissional e simbólico ocupado por outros grupos.” (NÓVOA, 
2009a, p. 16)

Um paradoxo, então, começa a se estabelecer: de um lado, os acadêmicos 
foram legitimados como “experts” mesmo não tendo uma interação real com 
a profissão de ensino e nem experiência cotidiana de escola; do outro, os pro-
fessores foram deslegitimados da possibilidade de fazer intervenções em seu 
próprio campo de trabalho, sendo reduzidos a um papel secundário, tanto no 
que diz respeito à formação de professores quanto à pesquisa educacional. 
(NÓVOA, 2009a, p. 16) Por essa razão, o autor defende que a formação de 
professores seja realizada dentro da profissão, ou seja, nas escolas e tendo os 
professores como responsáveis pela formação de futuras gerações. (NÓVOA, 
2009b) Ele, no lugar de falar em competência, termo que considera inflacio-
nado e esgotado, introduz o conceito de disposição entendendo algo “mais 
«líquido» e menos «sólido», que pretende olhar preferencialmente para a 
ligação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção identitária 
dos professores”. (NÓVOA, 2009b, p. 3) Destaca cinco disposições, que dizem 
respeito ao conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho 
em equipe e compromisso social. Disposições essas que não são naturais, 
mas construídas dentro de uma “profissionalidade docente”, que se constitui 
dentro da “pessoalidade do professor”. A partir dessas disposições, Nóvoa 
(2009b) sugere cinco propostas para a formação de professores, centradas 
na componente “práxica”, a cultura profissional, as dimensões pessoais, as 
lógicas coletivas e a presença pública dos professores.

Na literatura produzida pela área de educação musical sobre a formação 
de professores, encontramos Neide Esperidião (2012, p. 33), que lembra que

deparamo-nos com novas pautas educacionais que fazem eco 
às transformações das sociedades tais como: mudança no mo-
delo e na missão da escola, nos processos de ensino-aprendi-
zagem, nos desenhos curriculares, nas metodologias, nos pro-
cessos de avaliação, na prática pedagógica de professores, nas 
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relações interpessoais entre os sujeitos da educação, nas rela-
ções da escola com a comunidade, situando-a como espaço de 
socialização de saberes.

Por conta disso, novos desafios surgiram para dar conta dessa complexa 
realidade e muitos trabalhos voltados para discussões teórico-práticas da 
música e suas formas de ensino foram realizadas, inclusive por pesquisadores 
de áreas afins. Esses estudos buscaram chamar a atenção dos educadores 
musicais para a necessidade de mudanças nas concepções e nas práticas do 
ensino da música nos contextos escolares. Para a autora, formação é “um 
processo sempre inacabado, individualizado e, ao mesmo tempo, coletivi-
zado, realizado a partir da formação inicial, não restrito apenas à sala de 
aula, mas, também, desenvolvendo-se no lócus de atuação dos professores”. 
(ESPERIDIÃO, 2012, p. 38) Essa etapa, portanto, é essencial para configurar o 
pensamento e o olhar do futuro educador.

Cereser (2004), em sua pesquisa sobre a formação inicial de professores 
de música na visão dos licenciandos, constatou que é necessário formar um 
profissional que se encontre “na perspectiva prática com enfoque reflexivo 
sobre a prática e na perspectiva de reconstrução social.” (CERESER, 2004, 
p. 32)

A Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA), por 
exemplo, até uns dez anos atrás, concentrava seus esforços na preparação 
de educadores musicais para que lecionassem em seus cursos de extensão 
ou contextos similares. Em comum, tinham estas três características, entre 
outras: turmas com poucos alunos (que escolheram estudar música), instru-
mentos musicais e o apoio dos pais. Em outras palavras, uma realidade pro-
fissional oposta àquela encontrada nas escolas públicas: turmas com 30-35 
alunos nem sempre motivados ou interessados; ausência de uma sala espe-
cífica para a aula de música; carência de instrumentos musicais; e uma visão 
muitas vezes equivocada por parte da direção e/ou coordenação quando 
tende a entender a aula de música como um espaço destinado à recreação, 
ao entretenimento, relegando ao professor o papel de animador, sobretudo 
no que se refere às apresentações musicais em festas comemorativas.
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Por causa desses motivos, muitos professores de música, hoje expe-
rientes, afirmam que seus primeiros dias de atuação em uma escola pública 
foram dramáticos, pois se deram conta de que grande parte do que tinham 
aprendido na graduação não fora útil ou adequado para lidar com aquele 
cenário profissional.

E foi visando transformar a formação de professores nos cursos de licen-
ciatura, sobretudo no que tange à articulação entre a escola pública e uni-
versidades, que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid), do qual o curso de licenciatura em Música da UFBA faz parte desde 
20104, foi instituído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), em 2007.

O objetivo deste artigo é, portanto, discutir as contribuições do Pibid na 
formação dos professores de música, considerando a perspectiva de ex-Pibi-
dianos formados, ex-Pibidianos e Pibidianos licenciandos que puderam viven-
ciar o cotidiano das escolas e das aulas de música no contexto da rede pública 
de ensino como parte de seus estudos universitários. O texto, portanto, apre-
sentará um breve histórico do Pibid Música, a metodologia de pesquisa uti-
lizada e o perfil dos colaboradores. A discussão dos dados constará de duas 
partes: a primeira referente às expectativas e à realidade encontrada pelos 
bolsistas, e a segunda referente aos saberes conceituais, metodológicos e 
políticos da formação de professores, conforme Pimenta e Lima (2004).

A trajetória do Pibid Música

O ano de 2010 foi um marco na história do curso de licenciatura em Música 
da UFBA: seu ingresso no Pibid configurou a inauguração de um novo tempo, 
um divisor de águas entre o que o curso era e o que vem se tornando. Como 
constata Candusso (2014), a escola pública até então não tinha recebido uma 
atenção consistente, sendo os cursos de música oferecidos pela extensão, 

4 O primeiro edital do Pibid UFBA foi lançado em 2009 e contemplou inicialmente três cur-
sos de licenciatura (Matemática, Física e Química). Em 2010, Música e outros 11 cursos 
de variadas áreas do conhecimento foram contemplados e atualmente, em 2014, todas 
as licenciaturas da UFBA fazem parte do universo do Pibid.
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as escolas especializadas e/ou as Organizações Não Governamentais (ONGs) 
o foco principal da formação dos licenciandos. Considerando a promulgação 
da Lei n. 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música na 
educação básica, em 2008, o edital do Pibid representou uma grande chance 
para reverter esse descompasso.

O subprojeto de Música teve início em 2010, com dez bolsistas, dois 
professores supervisores e uma coordenadora. Nesses anos, sua expansão foi 
tanta a ponto de contar atualmente, em 2014, com 31 bolsistas, que atuam 
em oito escolas, auxiliando seis professores supervisores de música, sob a 
coordenação de duas coordenadoras de área. Num levantamento feito em 
ocasião deste trabalho, contamos que, desde o ano de 2010 até hoje, pas-
saram pelo Pibid 51 pessoas entre licenciados e licenciandos. Considerando 
que hoje o curso conta com cerca de 110 estudantes matriculados e ativos, 
esse número indica que aproximadamente metade dos estudantes do curso 
tiveram a oportunidade de passar pela experiência formativa do Pibid nesses 
últimos cinco anos.

A rotina semanal dos bolsistas é dividida em várias atividades, sendo 
duas delas feitas em dias e horários determinados: a primeira diz respeito à 
sua atuação numa das escolas parceiras pelo programa, durante um turno 
no qual, junto ao professor(a) supervisor(a), são planejadas, aplicadas e ava-
liadas atividades em sala de aula; a segunda se configura numa reunião geral 
entre os bolsistas, os supervisores e as coordenadoras, que ocorre na Escola 
de Música da UFBA e onde são elaborados e discutidos os planos ou relató-
rios de trabalhos, bem como o andamento das atividades nas escolas, além 
de serem ministradas palestras ou oficinas por professores ou artistas con-
vidados tendo em vista a formação continuada dos envolvidos no projeto. 
Outras atividades são mais flexíveis, não possuindo horários e dias deter-
minados, e se referem às pesquisas feitas para a elaboração das atividades, 
às postagens semanais no blog5 dos relatos reflexivos sobre as atividades 
desenvolvidas nas escolas, dentre outras demandas − como a elaboração e 

5  http://Pibidmusufba.blogspot.com.br/
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organização de seminários internos, palestras, oficinas de formação, eventos 
de encerramento, etc.

Procedimentos metodológicos

Para realizar essa investigação, utilizamos o método survey através da 
aplicação de um formulário on-line, com perguntas abertas e fechadas, que 
buscou colher dos Pibidianos e ex-Pibidianos dados relativos ao seu perfil 
acadêmico; às suas expectativas e primeiras impressões sobre a escola; às 
suas práticas de ensino anteriores ao Pibid; às experiências realizadas junto 
aos professores supervisores na realidade escolar, destacando aspectos músi-
co-pedagógicos, sociais, culturais e políticos; mudanças na própria formação 
decorrentes da vivência no Pibid. Enviamos o formulário para 15 bolsistas 
que já se graduaram, sendo que 14 responderam, e para 36 estudantes que 
ainda se encontram no curso e que atuaram por pelo menos um semestre 
no Pibid. Desse grupo, obtivemos as respostas de 31 estudantes, sendo que 
até 2014, 25 deles estavam no Pibid, enquanto oito já tinham se desligado 
do programa.

Perfil dos sujeitos que colaboraram com a pesquisa

Para caracterizar os colaboradores da pesquisa, utilizaremos as seguintes 
categorias:

• ex-bolsistas (ou ex-Pibidianos) graduados para denominar os estudantes 
que participaram do Pibid e já se formaram;

• ex-bolsistas (ou ex-Pibidianos) licenciandos, para denominar os estudan-
tes da licenciatura em Música que participaram do programa, mas que 
por algum motivo se desligaram; 

• os bolsistas (ou Pibidianos), que são os estudantes da licenciatura em 
Música ainda ativos no programa.

Sobre os bolsistas, destacamos as seguintes informações: sexo, idade, 
ano de ingresso no curso de licenciatura em Música, ano de ingresso e tempo 
de permanência no Pibid, quantidade de ambientes escolares vivenciados e, 
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por fim, a existência ou não de experiências de ensino prévias ao programa. 
Os dados apresentados referem-se ao período entre 2010 e 2014.

Sobre os ex-bolsistas graduados, obtivemos as respostas de nove 
homens e cinco mulheres, com idade entre 22 e 38 anos, que ingressaram 
no curso de licenciatura a partir de 2006, sendo que oito entraram em 2008. 

Gráfico 1 - Ex-bolsistas graduados (14): tempo de permanência em semestres

Fonte: Subprojeto Pibid Música da UFBA.

Gráfico 2 - Ex-bolsistas graduados (14): tempo de permanência em semestres 

Fonte: Subprojeto Pibid Música da UFBA.

Uma metade do grupo participou durante um ou dois semestres, rea-
lizando suas atividades em uma escola apenas; a outra permaneceu no pro-
grama entre três e seis semestres, conhecendo a realidade de duas escolas, 
sendo que um dos ex-bolsistas graduados teve a oportunidade de acompa-
nhar e atuar em quatro escolas. Todos tiveram experiências de ensino antes 
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de entrar no Pibid, principalmente com aulas particulares de instrumento, 
bem como nos cursos de extensão da Escola de Música da UFBA e/ou escolas 
da rede privada.

No grupo dos 31 ex-Pibidianos e Pibidianos licenciandos, 24 estão ainda 
ativos, enquanto sete se desligaram do programa. No total, são 23 homens 
e oito mulheres com idade entre 19 e 46 anos − a maioria possui entre 24 e 
30 anos. Os 24 bolsistas ativos até 2014 ingressaram no curso entre 2008 e 
2013, sendo que sete desses estudantes tiveram a oportunidade de ingressar 
no Pibid já no primeiro semestre do curso, enquanto dez ingressaram no 
segundo semestre e cinco no terceiro, a grande maioria entre 2012 e 2013. 
Ao considerarmos que o curso de licenciatura oferece anualmente 20 vagas, 
podemos constatar que a ampliação do Pibid permitiu que a maior parte dos 
estudantes que entraram a partir de 2011 tivesse a oportunidade de par-
ticipar do programa desde o início de sua graduação, garantindo, além de 
um auxílio financeiro para sua permanência na universidade, sua inserção 
no ambiente da escola pública básica, seu provável lócus de trabalho num 
futuro próximo.

O Gráfico 3 mostra o período de permanência em semestres dos bol-
sistas licenciandos que estão ainda ativos, e no Gráfico 4 o tempo daqueles 
que já se desligaram.

Gráfico 3 - Bolsistas licenciandos (24): tempo de permanência em semestres 

Fonte: Subprojeto Pibid Música da UFBA.
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Gráfico 4 - Ex-bolsistas licenciandos: tempo de permanência em semestres

Fonte: Subprojeto Pibid Música da UFBA.

Dos estudantes que continuam no programa, 63% estão há três ou 
mais semestres como bolsistas; dos que se desligaram, 54% permaneceram 
durante três ou mais semestres. 69% de todos os estudantes pesquisados 
tiveram a oportunidade de realizar atividades regulares em duas ou mais 
escolas.

Gráfico 5 - Bolsistas licenciandos: número de escolas frequentadas 

Fonte: Subprojeto Pibid Música da UFBA.
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Gráfico 6 - Ex-bolsistas licenciandos: número de escolas frequentadas

Fonte: Subprojeto Pibid Música da UFBA.

Por outro lado, 85% declarou que já possuía experiência de ensino antes 
de ingressar no programa, em sua maioria com aulas particulares de instru-
mento, aulas em escolas especializadas e na extensão da Escola de Música, 
e em ONGs. Apenas cinco informaram ter tido experiências em escolas de 
educação básica da rede privada.

Apresentação e discussão dos dados 

a. As expectativas e as primeiras impressões sobre a escola pública

A imagem que alguns ex-Pibidianos tinham da escola pública era nega-
tiva, anacrônica, alienada, caracterizada como um ambiente desorganizado, 
sucateado e com infraestrutura precária, turmas lotadas e professores des-
motivados. Um ambiente, sem dúvida, cheio de desafios. Por outro lado, a 
imagem de boa parte daqueles que estudaram em escola pública remeteu 
à própria experiência, que foi qualificada através de aspectos opostos aos 
colocados pelos colegas. Síndara Ivi, por exemplo, lembrou que “Eu sempre 
estudei em escola pública e já participei de projetos maravilhosos quando 
criança. Eu sabia que era possível fazer aula de música nas escolas”. Rodrigo 
Leal também confirmou que “sempre tive uma boa imagem da escola pública, 
pois sempre estudei na mesma e tive ótimos professores”. 

Assim como os ex-bolsistas graduados, metade dos bolsistas que ainda 
estão cursando apresentou uma imagem negativa da escola pública: termos 
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como “desorganizada”, “descuidada”, “pouco colorida” e “esquecida” foram 
utilizados para descrevê-la. Os bolsistas que já foram alunos da escola pública, 
45% dos colaboradores, afirmaram que não criaram expectativas diferentes 
da realidade, contudo, alguns frisaram que vivenciar essa experiência com 
outro papel foi diferente. “Como sempre estudei em escola pública, minha 
imagem era bem real. Sabia das dificuldades em vários aspectos porque 
vivenciei isso na prática por anos. A diferença apenas se deu em pensar em 
escola pública como aluna e depois em pensá-la como professora”, explicou 
Lizandra Aquino. Alguns ainda apresentaram uma atitude positiva, como 
Rodrigo de Deus, que afirma: “Sempre vi a escola pública com bons olhos, 
pois fui fruto da mesma”. Ou como um lugar de desafios: “a imagem que 
tinha era de uma instituição emergente, com grandes desafios para serem 
superados” (JOABE MEIRA).

Mesmo aqueles que demostraram uma visão negativa, que, de certa 
forma, está relacionada ao que os meios de comunicação propagam, se mos-
traram conscientes do importante papel que a escola pública exerce para 
as classes sociais menos favorecidas, já que, para elas, a escola, mesmo em 
sua precariedade, representa uma perspectiva de um futuro melhor e uma 
melhor qualidade de vida. Por conta disso, a esperança dos ex-bolsistas gra-
duados era de conseguir contribuir nesse desafio.

As primeiras impressões dos ex e atuais Pibidianos também confirmaram 
suas expectativas, principalmente no que se refere à ausência de infraestru-
tura e ao desinteresse dos alunos, mas grande parte teve uma percepção 
positiva quanto ao comprometimento da equipe pedagógica e à organização 
da escola.

No início da vivência nas escolas, a curiosidade em descobri-la, des-
vendá-la, foi um dos sentimentos mais presentes. As primeiras impressões 
confirmaram algumas especulações acerca do ambiente e dos desafios que 
teriam ali, embora esse contato mais efetivo com a escola pública tenha cau-
sado surpresa em alguns – ali, a realidade não se apresentava tão negati-
vamente como tinham imaginado, especialmente por conta dos professores 
com os quais eles estavam em contato direto.
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Podemos destacar a fala de Herbert Cortes com relação ao engajamento 
dos professores que encontrou na escola, desconstruindo uma opinião bas-
tante difusa sobre o descompromisso ao qual estão associados: “chegando na 
escola pública, o que primeiro aconteceu foi a desconstrução da ideia da falta 
de comprometimento, pois os professores com os quais tive contato foram os 
mais comprometidos que já conheci, um exemplo para todos”. Pedro Vieira 
também menciona em seu relato impressões positivas ao chegar na escola: 
“Não me surpreendi com as questões vivenciadas pelo fato de já ter traba-
lhado em outros ambientes igualmente heterogêneos, como ONGs. A relação 
entre o bom funcionamento dos serviços e o empenho dos professores e coor-
denação foi o que mais chamou minha atenção”.

Dois sentimentos também foram mencionados: o de desafio diante das 
dificuldades e o de medo de enfrentar essa realidade. Sobre suas primeiras 
impressões da escola, Lorena Santos afirma: “É um desafio a ser encarado, 
e que deve ser encarado com muito amor e dedicação”. Essa imagem de 
desafio vem acompanhada com um senso de responsabilidade, como afirma 
Rodrigo Soares: “Desta vez, como parte do corpo docente, sinto a necessi-
dade de me inserir no contexto para poder contribuir com o trabalho. Muito 
precisa ser feito e são diversas as dificuldades”. Em relação ao medo inicial, 
a indisciplina e as experiências anteriores foram citadas como razão para tal. 
Helder Passos ressalta: “Lembrei de minha época escolar e fiquei com medo 
de sofrer bullying por ser cego. Não sabia como ia ser lidar com a indisciplina 
dos alunos”.

A partir dos relatos, é possível constatar a importância da escola como 
lócus de formação de professores. A superação de imagens negativas, a con-
firmação de expectativas positivas, o enfrentamento do medo, a quebra de 
preconceitos e o despertamento para a realidade social e suas necessidades 
são consequências da experiência de estar na escola em um novo papel. 
Ao se inserir no ambiente da escola pública por meio do Pibid, o licenciando 
é instigado a considerar aquele ambiente como um lugar de formação e futu-
ramente de atuação profissional. A escola passa assumir efetivamente o que 
Pimenta e Lima (2004) destacam como eixo político: “o ponto de partida e 
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de chegada nos estágios e nas ações de formação contínua de professores.” 
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 138) A realidade vivenciada pelos licenciandos não 
pode ser ignorada pela universidade, pelo contrário, o programa tem provo-
cado uma mudança de perspectiva e tornado o “chão da escola” referência 
para a formação acadêmica. Dessa forma, o programa apresenta-se coerente 
com a primeira das cinco propostas para formação de professores apresen-
tadas por Nóvoa (2009): “Assumir uma forte componente práxica, centrada 
na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como 
referência o trabalho escolar”.

b. Contribuições músico-pedagógicas, sociais, culturais e humanas 

“Seria impossível falar desses quatro termos separadamente” − observou 
Ana Luísa Barral – “eles estão conectados numa cadeia cíclica”. Essa afir-
mação espelha os demais depoimentos dos ex-Pibidianos e Pibidianos que 
articularam aspectos conceituais, metodológicos e políticos. Todos foram 
tocados pela necessidade de potencializar o tratamento humano e afetivo 
tão necessário para lidar com esse contexto. Tiago Monteiro se expressou 
dizendo que a experiência

Foi muito boa, pude aprender bastante com as visitas nas esco-
las, pude me emocionar com problemas dos mais diversos en-
contrados em sala de aula, problemas esses que fazem partem 
da minha cidade, da população a qual faço parte. Adquiri um 
pouco de experiência para saber lidar com as dificuldades que 
serão encontradas em sala de aula. Vi o quanto a nossa cultura 
ainda é negligenciada em detrimento da cultura midiática.

No que diz respeito aos aspectos culturais, Ísis Cardoso observou que foi 
possível confirmar “o quão forte é o movimento cultural nas comunidades da 
periferia. A cultura está impregnada nos corpos das crianças só aguardando 
uma oportunidade para aflorar”. Enquanto Géssica Santana afirmou que

Apesar de vir de uma realidade de periferia, pude perceber 
que ainda na mesma existem divisões. Famílias em situações 
críticas, crianças praticamente abandonadas, entregues a elas 
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mesmas e outras famílias que, apesar das dificuldades, lutam 
para que seus filhos tenham oportunidades. Humanamente é 
enriquecedor, pois nos motivamos a ajudar o próximo dentro 
daquilo que nos propomos a fazer. Acreditamos que a mensa-
gem que portamos é ainda mais importante que o conteúdo que 
apresentamos, na transformação destas vidas.

Nos depoimentos dos ex-Pibidianos licenciandos e dos Pibidianos, a 
preparação profissional no que diz respeito à prática pedagógico-musical foi 
a mais mencionada, como afirma Herbert Cortes:

Em termos musicais foi interessante participar dos espetáculos 
montados para finalização de semestres, tocar em sala de aula 
um repertório variado para os estudantes, em termos pedagó-
gicos, foi interessante construir uma prática com a qual eu dire-
ciono os meus trabalhos hoje em dia.

O entendimento de como funciona a escola, a forma como as crianças 
aprendem e o tempo de aprendizagem delas é destacado na fala do bolsista 
Helder Passos, quando relata que a participação no programa: “Me trouxe 
respeito às crianças, me levou a conhecê-las melhor. Acho que isso foi o mais 
forte. Antes do Pibid, eu não respeitava tanto o tempo e a forma da criança 
aprender, o seu momento, a sua vontade”. 

Muitos também destacaram que, para além dessa vivência, o programa 
proporcionou a criação de vínculos afetivos e um aprendizado em comuni-
dade, como pode ser visto na fala da bolsista Ellen Paula Santos: “a forma de 
trabalho e o compartilhamento são mais do que imaginei, o Pibid mostrou 
que os conhecimentos compartilhados e novas ideias são aceitas em uma boa 
conversa entre bolsistas, supervisores e coordenadoras”.

Sobre os aspectos sociais, o bolsista Herbert Cortes destaca: “Em 
aspectos sociais pude conviver com crianças em situação de risco, de dife-
rentes crenças religiosas e diferentes faixas etárias e pude perceber como 
lidar com essas diferenças sociais e culturais para nortear o meu trabalho 
sem perder de vista os meus ideias enquanto educador”. Essa experiência 
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fez com que alguns bolsistas percebessem outra realidade social: “O fato do 
Pibid ter me levado a alguns bairros periféricos da cidade também me for-
taleceu no sentido de entender um pouco melhor como nossa sociedade é 
estruturada e o que é negado a uma parcela da população, que vive nesses 
bairros”, relatou José Luis Oliveira, oriundo de Itabuna, que se mudou para 
poder cursar a graduação. E também notar que a educação vai para além da 
aula de música:

Nunca estudei em escola pública e nunca tinha estado em con-
tato com essa realidade, fazer parte disso tudo me ajudou a 
compreender que precisamos entender as necessidades dos 
educandos e a situação social em que eles se encontram. Tive 
a sorte de acompanhar professores que estavam realmente 
engajados com as causas das escolas, professores que não se 
preocupavam apenas em dar sua aula, mas sim em proporcio-
nar uma melhoria na vida dos estudantes. Pude aprender muito 
observando-os em ação. (Victor Porto)

Constatamos que a relação bolsista-bolsista, bolsista-supervisor, bolsis-
ta-coordenador, além de favorecer o aprendizado do futuro professor, con-
tribui para sua permanência no curso, já que se sente acolhido pelos colegas, 
por profissionais experientes e também por seus próprios professores de 
graduação. 

André Chaves pontua as contribuições do Pibid na trajetória acadêmica:

Minha experiência no programa tem sido de fundamental im-
portância na minha trajetória acadêmica. O Pibid deu vida e 
sentido ao curso. A possibilidade de aprender com os superviso-
res na prática cotidiana, as amizades sinceras de companheiros 
e companheiras que acabaram por tornar-se parceiros impres-
cindíveis em minha formação e a possibilidade de pesquisar 
coletivamente elementos constitutivos da minha prática peda-
gógica, faz do programa a espinha dorsal de minha formação 
acadêmica.
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Regiane Carvalho, que está no quarto ano de programa, considera: 
“a  partir dessa vivência estou construindo a minha identidade docente”. 

Os ex-Pibidianos e os Pibidianos foram unânimes: todos confirmaram 
quão foi importante o Pibid na formação para suas vidas profissionais. 
A partir dos depoimentos, pôde-se observar que o programa tornou-se um 
espaço para reflexão, discussão e problematização do contexto escolar, mas 
também do contexto universitário, preenchendo uma lacuna histórica no que 
diz respeito à já citada articulação entre as teorias educacionais e a prática 
pedagógica. Em geral, evidenciaram-se os seguintes aspectos: conscienti-
zação relativa ao contexto sociocultural, prática pedagógica, reconhecimento 
profissional, afetividade, respeito para com o outro, ação reflexiva e crítica e 
troca de conhecimentos.

A respeito da articulação teoria e prática, vale salientar que frequen-
temente estabelece-se uma falsa relação em que a prática torna-se apenas 
uma ferramenta utilitarista, quando entendida como levantamento e/ou 
catalogação de atividades pedagógicas, repertórios de canções e posturas 
aparentemente eficazes diante de situações de conflitos, sem análise dos 
fatores presentes no contexto. O Pibid extrapola essa experiência tecnicista, 
despertando nos envolvidos um desejo de transformação social. Esse é resul-
tado das reflexões a respeito da realidade escolar, reflexo da realidade social 
e, ao mesmo tempo, possibilidade de mudança.

Considerações finais e implicações para a educação musical

Sabe-se que a escola pública é um ambiente multifacetado, no qual a 
identidade do professor precisa ser construída e ressignificada. As contri-
buições do Pibid foram profundas em todos os envolvidos, considerando 
o desenvolvimento das práticas pedagógicas, conscientização da realidade 
sociocultural das escolas públicas, troca e produção de conhecimento, arti-
culação entre teoria e prática, permanência no curso, diálogo entre escola 
e universidade, tendo em vista uma melhor formação dos estudantes 
para interagir na complexa realidade da rede pública de ensino, aspectos 
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também identificados pelo Relatório de Gestão da Diretoria de Formação de 
Professores da Educação Básica (DEB). (BRASIL, 2013) 

O Pibid foi decisivo para a construção de uma identidade profissional 
sólida que tornou os participantes mais conscientes quanto à responsabili-
dade social, confiantes na sala de aula e comprometidos com a melhoria da 
educação nas escolas públicas. “É uma pena, contudo, que o Pibid não seja 
o cerne dos cursos de Licenciatura. É uma experiência pela qual todos deve-
riam passar”, concluiu Felipe Bittencourt, ex-bolsista graduado. 
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Concepção e prática pedagógica do Pibid  
Química da UFBA

Lailton Passos Cortes Júnior1

José Luis de Paula Barros Silva2

Edilson Fortuna de Moradillo3

Introdução

O subprojeto de Química do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência da Universidade Federal da Bahia (Pibid UFBA) pretende 
atingir os objetivos propostos na Portaria Capes n. 96/2013, fundamentados 
nos conhecimentos curriculares da licenciatura em Química da UFBA. Nesse 
sentido, propõe ações na universidade e nas escolas da educação básica que 
fortaleçam e melhorem a formação inicial dos bolsistas como professores e 
avanços na qualidade da educação básica pública das escolas parceiras.

A experiência acumulada nos cinco anos do Pibid levou-nos à consta-
tação de que um modo mais eficaz de atingir os objetivos do Pibid é inten-
sificar a realização de atividades próprias dos componentes curriculares do 
curso de licenciatura em Química da UFBA em escolas da educação básica. 
Dessa forma, entendemos que as atividades nas escolas têm como prin-
cipal eixo o currículo existente − que foi recentemente reestruturado − com 
seus desdobramentos, evitando assim que se criem atividades paralelas que 

1 Doutor em Ensino de Ciências – Ensino de Química (USP). Universidade Federal da Bahia, 
Instituto de Química, Licenciatura em Química. Coordenador do Pibid Química − UFBA 
(2013-2014). E-mail: lailtoncortes@ufba.br.

2 Doutor em Química (UFBA). Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, licencia-
tura em Química. Orientador do Pibid Química − UFBA. E-mail: joseluis@ufba.br.

3 Doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS). Universidade Federal 
da Bahia, Instituto de Química, licenciatura em Química. Orientador do Pibid Química − 
UFBA. E-mail: edilson@ufba.br.
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tendem a ser pulverizadas, contribuindo muito pouco para uma teoria peda-
gógica consistente que norteie a ação dos bolsistas.

Tal atitude procede, uma vez que esses componentes curriculares foram 
propostos e implementados visando superar a dicotomia entre conheci-
mento específico de Química e conhecimento pedagógico, de modo a con-
tribuir para a preparação de licenciandos voltados para a prática profissional 
docente em contextos reais de sala de aula. Sendo assim, os trabalhos esco-
lares de vários componentes curriculares do curso podem ser realizados 
em escolas de ensino médio, embora as ações dos bolsistas de Iniciação à 
Docência (ID) nas escolas não se limitem aos trabalhos disciplinares.

Acreditamos que associar fortemente o currículo a ações nas escolas 
conduz à elevação da qualidade da formação inicial de professores, articula 
teoria e prática e mobiliza os professores do ensino médio como coforma-
dores dos licenciandos, ampliando sua prática pedagógica e contribuindo 
para a formação continuada. Ações desse tipo também atendem aos obje-
tivos de fortalecer a integração entre a educação superior e a educação 
básica e de inserir os licenciandos no cotidiano das escolas, proporcionando-
lhes participar de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas inova-
doras que busquem superar problemas dos processos de ensino e de apren-
dizagem identificados previamente. Considera-se a possibilidade de trabalho 
multidisciplinar entre áreas de conhecimento em que atuem bolsistas de ID. 
Tudo isso só pode ser realizado pela efetivação da escola básica como prota-
gonista/lócus nos processos de formação de professores.

Vale ressaltar que na reforma realizada do currículo do curso de licencia-
tura em Química da UFBA foram propostos quatro novos eixos de discussão 
na formação do professor de Química: o ensino de Química como práxis, a 
história e a epistemologia como próprias do ensino de Química e o papel 
da experimentação e a contextualização no ensino de Química. E perpas-
sando todos esses eixos, os aspectos éticos, políticos, econômicos e ambien-
tais provenientes da apropriação e utilização dos conhecimentos científicos 
dentro de relações capitalistas de produção e reprodução da vida. Para isso, 
organizamos um conjunto de disciplinas que compõe a dimensão prática do 
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currículo − disciplinas lotadas no Instituto de Química da UFBA − em articu-
lação com outras disciplinas, principalmente as da Faculdade de Educação.

A dimensão prática do currículo procura articular o ensino, a história e a 
filosofia das ciências através de uma concepção de realidade que a entende 
como histórica, contingente e transitória e que deve ser abordada do ponto 
de vista material ou da luta dos seres humanos pela existência, isto é, tendo 
o trabalho como fundante do ser social.

Na nossa proposta de ID, consideramos os seguintes componentes cur-
riculares da dimensão prática do currículo da licenciatura em Química por 
terem maior proximidade com o ensino, visto que sua finalidade é produzir 
algo no âmbito do ensino de Química. São eles: QUI A43 − O professor e 
o ensino de Química; QUI B07 − História da Química; QUI A45 − História e 
epistemologia no ensino de Química; QUI A50 − Experimento no ensino de 
Química; QUI A47 − Ensino de Química no contexto; QUI B02 − Projeto em 
ensino de Química; QUI B03 − Trabalho de conclusão de curso.

Tais componentes articulam com aqueles de metodologia e estágio 
supervisionado da Faculdade de Educação: EDCA52 − Metodologia e práxis 
pedagógica de Química I; EDCA53 − Metodologia e práxis pedagógica de 
Química II; EDCB71 − Estágio de Química I; EDCB72 − Estágio de Química II; 
EDCB73 − Estágio de Química III; EDCB74 − Estágio de Química IV.

Para efetivação dessa proposta de ID, consideramos importante a 
vivência sistemática dos alunos bolsistas na realidade escolar, o levanta-
mento de concepções e representações sociais dos alunos e professores das 
escolas, a análise e preparação de materiais didáticos de ensino de Química e 
uma estrutura mínima nas escolas com relação às Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC). 

Desenvolvimento

A proposta aqui apresentada, de articular o currículo da licenciatura com 
a ID, torna as ações nas escolas da educação básica uma atividade curricular 
regular, de forma que também possa envolver os professores formadores de 
licenciandos em Química da nossa universidade e professores de Química do 
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ensino médio. Esse compromisso coletivo vai contribuir para a consolidação 
de uma nova cultura na formação inicial e continuada dos professores de 
Química da educação básica. 

Na perspectiva colocada acima, as ações que vêm sendo implementadas 
nas escolas conveniadas são combinadas entre estudantes, supervisores, 
coordenação, orientadores e professores dos componentes curriculares em 
foco no início de cada semestre letivo. O planejamento das ações tem como 
base os referenciais teóricos discutidos em cada componente curricular e 
procura atender às demandas dos professores das escolas participantes do 
programa. Dessa forma, pretende-se manter um diálogo constante entre 
ensino superior e ensino médio, obter maior conhecimento da realidade 
escolar e realizar atividades adequadas ao contexto de cada escola. 

As ações consideram aspectos/temáticas importantes do ensino de 
Química discutidos por educadores químicos e de ciências em eventos 
nacionais e regionais da área, a exemplo do Encontro Nacional de Ensino 
de Química (ENEQ), Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências 
(ENPEC), Encontro Centro-Oeste de Debates em Ensino de Química (ECODEC) 
e Encontro de Educação Química da Bahia (EDUQUI). Entre essas temáticas, 
estão as seguintes: práxis pedagógica; história da Química; filosofia da ciência 
e ensino de Química; ensino de Química em diversas abordagens, a exemplo 
da Ciência, Tecnologia,. Sociedade e Ambiente (CTSA) e Pedagogia Histórico-
Crítica (PHC); experimentação no ensino de Química; conceitos químicos 
estruturantes. Tudo isso vem contribuindo também para qualificar de outra 
forma o estágio curricular a ser desenvolvido nessas escolas do Pibid.

Na temática da práxis pedagógica analisam-se os Parâmetros e Orienta-
ções Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio 
de forma contextualizada − o contexto socio-histórico atual − a partir da his-
tória social do homem, isto é, da gênese e desenvolvimento do ser social, 
com ênfase na ontologia do ser social, do seu trabalho como fundante e como 
princípio educativo. A disciplina O Professor e o Ensino de Química (QUIA43) 
cumpre esse papel e é responsável por essa discussão. É importante que os 
alunos conheçam e analisem os documentos oficiais do ensino médio − à luz 
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dos aspectos lógicos (nexos e significados do real) e históricos (a historici-
dade faz com que os nexos e significados do real, no seu movimento, tenham 
sentido) da história social do homem − e a forma como interferem no Projeto 
Político Pedagógico da escola e na prática pedagógica dos professores. 

Com relação à temática história da química e filosofia da ciência 
no ensino de química, as ações estão integradas às disciplinas História da 
Química (QUIB07) e História e epistemologia no ensino de Química (QUIA45). 
Nestas, identificam-se e analisam-se alguns episódios da história da Química 
que envolveram experimentos cruciais e de grande relevância no processo 
de construção do conhecimento científico, bem como controvérsias cientí-
ficas que possam ser utilizadas para a discussão de alguns conceitos químicos 
estruturantes necessários à aprendizagem dos conteúdos químicos. Faz-se 
uma discussão de natureza epistemológica que possa contribuir para que 
os estudantes compreendam aspectos da natureza da ciência necessários à 
aquisição de uma cultura científica e de um pensamento crítico tendo como 
pressuposto teórico-metodológico que as dimensões lógica e histórica são 
constitutivas da realidade social. 

Para isso, é importante que se conheçam as concepções dos alunos 
sobre a ciência, em especial a química, o que é feito através do levantamento 
de dados em sala de aula utilizando instrumentos específicos, a exemplo de 
roteiros de experimentos, questionários, entrevistas, observação de aulas, 
trabalhos com grupos focais, filmagens, entre outros, usando referencial 
teórico-metodológico adequado a uma abordagem qualitativa. Para a ela-
boração de materiais didáticos sobre essa temática, são realizadas pesquisas 
em livros e artigos de revistas da área e na internet para o aprofundamento 
dos temas e conceitos selecionados. Para fomentar o ensino e a aprendi-
zagem dos conteúdos selecionados são utilizados filmes, programas de com-
putadores, experimentos, atividades em grupo, entre outros recursos que 
possibilitem uma maior interação e a discussão pretendida.

A disciplina Ensino de Química no contexto (QUIA47) tem como foco 
utilizar conceitos da química para entender atividades humanas e processos 
naturais. Visa um exame crítico de contextos reais envolvendo a química 
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e a identificação de implicações econômicas, sociais, éticas e ambientais 
neles presentes. As ações envolvem intervenções nas escolas abordando 
conhecimentos químicos atrelados a temas socioambientais no sentido de 
permitir que o aluno reconheça e compreenda, de forma integrada e signi-
ficativa, as interações e transformações que ocorrem no meio ambiente e 
suas relações com as dimensões econômicas, ética, política e epistemoló-
gica. Concomitantemente, busca-se que o estudante mantenha uma atenção 
permanente à formação de valores, atitudes e habilidades − capacidade de 
intervenção social qualificada − que propiciem a atuação individual e coletiva 
voltada para a transformação social na busca da emancipação humana.

Como referenciais teóricos, temos utilizado os pressupostos da peda-
gogia crítica, nas suas vertentes freiriana e histórico-crítica, e referenciais 
ligados ao movimento CTSA. Trabalha-se a formação e o desenvolvimento 
de conceitos químicos, bem como a elaboração da linguagem química, tendo 
como referência a teoria histórico-cultural da Escola de Vigotski.

Essas ações têm dois grandes objetivos: 1) executar ações pedagógicas 
que levem em consideração a contextualização no ensino de Química, propi-
ciando aos alunos oportunidades de aprendizagem acerca das relações entre 
a ciência química, inovações tecnológicas e as questões socioambientais em 
contextos reais de ordem local e global; 2) inserir a educação ambiental de 
forma transversal no currículo regular da escola, conforme determina a legis-
lação em vigor, oferecendo aos bolsistas e professores experiências e ins-
trumentos para a prática da educação química e ambiental na perspectiva 
crítica.

Outro aspecto que vem sendo trabalhado neste projeto é o emprego 
da experimentação como recurso didático no ensino de Química. Apesar 
de considerada pela grande maioria dos professores como importante para 
a melhoria da aprendizagem dos alunos, a experimentação ainda é pouco 
explorada na Química do ensino médio, quer pelas condições desfavorá-
veis de infraestrutura das escolas, quer pelo despreparo do corpo docente. 
De fato, experimentar requer desenvolver estratégias didáticas que artculem 
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os níveis do conhecimento químico, em especial os níveis fenomenológico e 
teórico-conceitual da química.

A nossa experiência com as ações desenvolvidas no Pibid nos últimos 
cinco anos mostrou a necessidade de aprofundar a discussão com os alunos 
de licenciatura e professores do ensino médio sobre os objetivos do uso desse 
recurso didático nas aulas de Química. A apresentação, de forma demons- 
trativa, de experimentos de química por si só pouco contribui para a com-
preensão da ciência química, de suas teorias, leis e modelos e da prática 
científica em química, elementos fundamentais para a educação científica. 
Nesse aspecto, as aulas experimentais devidamente mediadas pelo professor 
podem contribuir para uma imagem mais adequada da ciência química, além 
de estimular o aprendizado do aluno.

Neste projeto, procuramos aprofundar a discussão sobre esse tema 
utilizando como espaço privilegiado a disciplina Experimento no ensino de 
Química (QUIA50) na dimensão prática do currículo da licenciatura. Neste, os 
alunos matriculados, juntamente com os bolsistas do Pibid, são envolvidos na 
discussão, planejamento e implementação de ações nas escolas conveniadas 
voltadas para a utilização do laboratório dessas escolas no desenvolvimento 
de experimentos que atendam aos objetivos citados acima. Nessa perspec-
tiva, as ações, além de estarem inseridas no próprio desenvolvimento da dis-
ciplina, buscam atender, dentro do possível, às necessidades dos professores 
dentro do contexto de cada escola.

No processo de discussão sobre o uso da experimentação como recurso 
didático no ensino de Química na referida disciplina do currículo, aspectos 
como as concepções sobre o experimento em química e no ensino de quí-
mica, os objetivos pedagógicos desse recurso, a articulação entre os níveis 
macro e microscópico do conhecimento químico, a seleção dos conteúdos 
químicos mais adequados à abordagem através desse recurso didático e a 
forma com que ele tem sido apresentado nos livros didáticos são priorizados. 
Espera-se que todo esse processo contribua para a valorização da experimen-
tação como uma ferramenta didática fundamental no ensino de Química.
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Os outros dois componentes curriculares da dimensão prática, Projeto 
em ensino de Química (QUIB02) e Trabalho de conclusão de curso (QUIB03), 
colocam em evidência a pesquisa educacional. Através desse projeto, 
propicia-se aos licenciandos utilizarem as escolas do Pibid como espaço pri-
vilegiado de pesquisa, podendo contar, inclusive, com a colaboração dos 
professores supervisores das escolas em atividade de co-orientação. De 
fato, alguns professores supervisores de Química atuaram recentemente em 
bancas de Trabalho de conclusão de curso e duas já se tornaram professoras 
universitárias, uma do Instituto de Química da UFBA e a outra da Faculdade 
de Educação da UFBA.

Os componentes curriculares da Faculdade de Educação, Didática e 
práxis pedagógica de Química I (EDCA52) e Didática e práxis pedagógica de 
Química II (EDCA53), que comportam também o estágio curricular, cons-
tituem-se no ápice de todo o processo formativo em que a prática docente 
inovadora tende a emergir, a nossa experiência anterior do Pibid comprova 
isso. Pretende-se, com esse novo formato do Pibid, reforçar os pressupostos 
teórico-práticos curriculares, levando a uma prática docente referenciada 
em uma teoria pedagógica que possa propiciar uma práxis pedagógica 
transformadora.

Todas as componentes curriculares da dimensão prática do currículo 
envolvem o aperfeiçoamento do domínio da língua portuguesa, incluindo 
leitura, escrita e fala, através das atividades próprias de cada componente 
curricular. Os futuros professores também são encorajados na escrita de pro-
postas didáticas e trabalhos científicos. 

É preciso ressaltar também o papel dos professores supervisores. Todas 
essas atividades têm como mediadores os professores das escolas, que pre-
cisam se envolver com os referenciais teórico-metodológicos do nosso novo 
currículo. Além disso, são eles a apresentar as demandas específicas da sua 
realidade escolar para que possam ser analisadas e encaminhadas na sua 
solução em consonância com as demandas do currículo.

Por último, vale salientar três informações: a primeira diz respeito à 
equipe de professores do Instituto de Química que vem sustentando este 
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projeto, atuando na orientação dos bolsistas. Contamos, atualmente, com 
12 professores envolvidos diretamente com o novo currículo da licencia-
tura em Química. Desses 12, três estão credenciados no Programa de Pós-
graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal 
da Bahia da Universidade Estadual de Feira de Santana e são responsáveis 
também pelos componentes curriculares EDCA52 e EDCA53 devido à inte-
ração frutífera desenvolvida por essa equipe com a Faculdade de Educação 
da UFBA.

A terceira informação, fruto da experiência acumulada por esse grupo, 
que constituiu em 2003 o Núcleo de Pesquisa em Ensino de Química (Nupequi), 
diz respeito aos dois cursos de especialização que foram formatados para os 
professores da Rede de Ensino do Estado da Bahia, principalmente para os 
professores de Química. Os cursos, que estão aguardando financiamento do 
Instituto Anísio Teixeira (IAT/Secretaria de Educação do Estado da Bahia), são 
os seguintes: Especialização em Educação Ambiental, sediado no Núcleo de 
Estudos em Ciência e Educação Ambiental (Necea) da Faculdade de Educação 
da UFBA4, e Especialização em Ensino de Química com Ênfase em Educação 
Ambiental, sediado no Instituto de Química da UFBA. Esses cursos deverão 
consolidar uma política de formação continuada de professores de Química, 
reforçando, dessa forma, as ações do Pibid.

O processo de articulação entre o currículo e as ações nas escolas con-
veniadas demanda um aprofundamento do debate sobre vários aspectos de 
caráter epistemológico e pedagógico e, ao mesmo tempo, o seu compromisso 
político com a formação do professor e outro modo de pensar a docência. 
Optamos pela investigação coletiva e participativa articulada aos processos 
de intervenção que ampliam a compreensão de todos sobre os problemas 
comuns e tem como finalidade a transformação. A operacionalização da 
proposta teve início com o contato com as escolas e a constituição de um 

4 O Necea é um grupo de pesquisa da Faced que se constituiu em 1995 e tem a participação 
de alguns membros do grupo de Ensino deQquímica; já formou três turmas de especiali-
zação em Educação Ambiental. Essa quarta turma, que está aguardando o financiamento 
do IAT, foi formatada no próprio Necea.
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grupo de trabalho em cada uma, composto por docentes de ensino supe-
rior, docentes de ensino médio e licenciandos participantes do projeto. Cada 
equipe vem elaborando e realizando experiências didáticas relacionadas às 
atividades desenvolvidas nas componentes curriculares da dimensão prá-
tica da licenciatura em Química. Os grupos de trabalho, dentro do possível, 
também desenvolveram propostas e estratégias que foram elaboradas fora 
dos componentes curriculares, considerando as necessidades particulares de 
cada escola e o interesse dos professores de ensino médio e bolsistas. Os bol-
sistas e professores supervisores são estimulados a planejar e implementar 
ações que mobilizem o conjunto de professores e alunos das escolas.

Resultados

Nosso principal resultado alcançado foi a maior aproximação dos licen-
ciandos com a realidade escolar já nos primeiros anos de sua graduação. Esse 
contato direto sob uma perspectiva de atuação diferenciada tem permitindo 
aos bolsistas um amadurecimento da concepção de docência e do ensino de 
Química ao longo de sua formação, preparando-os para seu futuro campo de 
atuação.

A permanente atividade de reflexão e planejamento, articulada aos 
componentes curriculares da dimensão prática do currículo, permitiu um 
maior aprofundamento e compreensão dos referenciais e eixos epistemoló-
gicos que compõem o Projeto Político Pedagógico do curso, aí destacando a 
concepção de homem, natureza e sua relação, assim como a concepção de 
educação, escola e, principalmente, de ensino de Química.

A proposta de articular o currículo da licenciatura em Química com o 
Pibid apresentou avanços e perspectivas promissoras a partir das atividades 
desenvolvidas e das intervenções realizadas nas escolas, com ênfase ao 
conhecimento da realidade escolar, do trato com a história e filosofia das 
ciências/química, do uso de temas relacionados à ciência e tecnologia e de 
relevância social e ambiental e da experimentação no ensino de Química. 

De forma sintética, podemos elencar os seguintes resultados: 1) O maior 
impacto do Pibid Química está nas experiências que os bolsistas estão 
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vivenciando no ambiente escolar, nas atividades de planejar intervenções, 
executar e avaliar; 2) Os alunos bolsistas apresentaram maior interesse, 
curiosidade e motivação na aprendizagem da Química e do conhecimento 
pedagógico de determinados conteúdos químicos; 3) Os alunos bolsistas e 
professores supervisores têm relatado efetivo aprendizado e habilidade na 
escrita de trabalhos acadêmicos e apresentação oral dos relatos de experiên-
cias; 4) Valorização dos professores do ensino médio participantes do pro-
jeto, com possível oportunidade de formação continuada; 5) A presença dos 
alunos bolsistas nas escolas participantes tem apresentado efeitos positivos 
quanto à motivação dos alunos da escola; 6) Alunos bolsistas têm apresen-
tado interesse em cursar pós-graduação na área do ensino de ciências, espe-
cialmente no Programa de Ensino, História e Filosofia da Ciência da UFBA. 
Nesse momento, contamos com sete ex-alunos bolsistas cursando o referido 
programa.

Produção e divulgação científica 

Os bolsistas são constantemente encorajados a participarem de eventos, 
encontros, congressos e no exercício da escrita da redação científica para 
produção de trabalhos completos e pôsteres para divulgação das atividades. 
Trabalhos do Pibid Química da UFBA já foram divulgados na publicação 
Olhares para a docência: primeiras experiências do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência da UFBA. (ASSIS; SANTOS, 2014)

 A seguir, são apresentados os trabalhos produzidos por alunos bolsistas 
e professores supervisores no ano de 2013. Segue o link dos trabalhos para 
acesso nos anais dos eventos.

Trabalhos apresentados no V Seminário do Pibid UFBA: iniciação à 
docência. o que temos feito?5

1) Ensino experimental no nível médio de Química: a experiência no 
Colégio Central;

5 Disponíveis em: <http://www.vseminarioPibid.ufba.br/>.
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2) Iniciação à Docência no Colégio Estadual de Praia Grande: problemas 
e perspectivas;

3) Projeto Química – Colégio Estadual Odorico Tavares (CEOT);
4) Relato de intervenção pedagógica no ensino médio através do Pibid;
5) Soluções químicas no contexto da leitura de rótulos e educação alimentar.

Trabalho dos professores supervisores apresentado no VI Seminário do 
Pibid UFBA − Conversa de professor: a docência na prática.6

1) Experiências do programa Pibid QUÍMICA da UFBA: reflexões dos pro-
fessores supervisores

Trabalhos apresentados no XI Encontro de educação química da 
Bahia (Eduqui) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
Itapetinga/ BA.7

1) Concepções dos processos de dissolução e diluição dos estudantes do 
ensino médio. 

2) Concepções prévias de alunos do ensino médio sobre o conceito de 
átomo. Autores: 

3) Energia Nuclear − Radioatividade para o ensino do conceito de subs-
tância, átomos e moléculas. 

4) Introduzindo o conceito de velocidade de reação no ensino médio. 
5) Mapas conceituais como método para avaliação de aprendizagem 

significativa: utilizando alimentos e funções orgânicas. 
6) O princípio da incerteza de Heisenberg em livros didáticos de Química 

para o ensino médio. 
7) Uma proposta para o ensino de cinética química no ensino médio. 
8) A descoberta do elétron em livros didáticos de Química
9) Representações sociais da Química pelos estudantes das escolas par-

ceiras do Pibid UFBA
10) Atividade experimental problematizadora no ensino de interações 

interparticulas. 

6  Disponível em: < http://www.seminarioPibid.ufba.br/>.
7  Disponíveis em: <http://www.uesb.br/eventos/eduqui/>.
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11) Cinética química e a mediação didática. 
12) Uma intervenção didática utilizando o trabalho experimental pro-

blematizador: modelo cinético de partículas. 
13) O ENEM e os níveis do conhecimento da Química. 

Conclusão

O Pibid Química é hoje considerado no IQ/UFBA como um importante 
projeto na formação de professores de Química. O grupo Ensino de Química 
acredita que a principal contribuição do programa está em uma maior apro-
ximação das IES com a escola básica, na perspectiva do fortalecimento da 
educação e do ensino de Química na busca da transformação social. A arti-
culação do Pibid com o currículo da formação de professores de Química 
tem sido o foco e fio condutor do projeto, possibilitando uma formação de 
qualidade e condizente com as reais necessidades da atuação do profissional 
da educação e do ensino de Química.

Além disso, o Pibid tem contribuído para uma maior inserção dos estu-
dantes das instituições de ensino superior nas áreas de ensino e pesquisa, con-
tribuindo, também, com a produção científica na área do ensino das ciências.

Aqui, vale ressaltar uma das nossas dificuldades para efetivação da arti-
culação do Pibid com o currículo. Essa dificuldade está relacionada com a for-
mação continuada dos professores supervisores. Considerando os resultados 
das pesquisas em Educação, Ensino de Ciências e Ensino de Química, além 
das exigências legais na formação de professores (Diretrizes Curriculares para 
Formação de Professores), o currículo do curso de formação de professores 
de Química da UFBA tem sofrido reformulações e grandes modificações no 
que tange a concepção de homem, natureza e sua relação, com implicações 
na concepção de ensino e de aprendizagem; nesse sentido, consideramos 
que os professores da educação básica precisam de formação continuada 
para aquisição e atualização de conhecimentos e estratégias necessárias para 
a supervisão e acompanhamento do trabalho dos futuros professores, já que 
eles (professores supervisores) geralmente foram formados na perspectiva 
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empírico-analítica de caráter tecnicista, tendo dificuldade de acompanhar e 
orientar nossos alunos.

Por último, gostaríamos de chamar atenção para a necessidade do Pibid 
de se transformar com as devidas mediações necessárias desse ato, em polí-
tica de Estado, tendo as universidades públicas como referência. Entendemos 
que não podemos ter alunos de licenciatura formados em duas “categorias”: 
Pibidianos e não Pibidianos. O Pibid não pode ser um programa em paralelo 
à formação regular, ele tem que estar por dentro do currículo como atividade 
necessária para todos os alunos. Nessa institucionalização, as faculdades 
de educação devem ter seu papel de centralidade recuperado. É isso que 
estamos procurando fazer no Pibid Química da UFBA.
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Olhar da docência e da discência numa perspectiva 
da inclusão

Marcus Welby Simões Melo1

Regiane Carvalho2

Introdução

A música como conhecimento tem fundamental importância no desen-
volvimento intelectual, cultural e social do ser humano, vista então como 
eixo condutor na inserção de educadores e educandos com deficiência visual 
na sala de aula. Tem função importante nas políticas de inclusão educacional, 
social e cultural, assim como no exercício da cidadania e respeito à dignidade. 

De acordo com Swanwick (2003, p. 16), “certamente, as músicas não são 
sempre as mesmas. As diferenças culturais e pessoais influem nas grandes 
variações dos tipos de música, assim como na função social.”

O educador musical inglês Swanwick (2003) apresenta um conceito de 
música que ratifica essa ideia de compreender o ensino da música como 
importante instrumento na formação cultural do indivíduo. Conceitua, ainda, 
a música como expressão metafórica do indivíduo manifestada em seus dis-
cursos através de seu fazer musical quando afirma que: “[...] música é uma 
forma de discurso impregnado de metáfora – com as realidades do fazer 
música e do ensinar música.” (SWANWICK, 2003, p. 16)

1 Formado em Musicoterapia (UCSAL), licenciado e mestre em Educação Musical (UFBA) e 
doutor em Educação (Faced/UFBA). Orientadora: Profª. Drª. Theresinha Guimarães Mi-
randa, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e professora da Universida-
de Federal da Bahia.

2 Aluna do curso de Licenciatura em Música da UFBA e Bolsista de iniciação à docência do 
Pibid-UFBA Subprojeto de Música.
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Nesse sentido, cabe a preocupação com a educação musical para as 
pessoas com deficiência visual, assim como com a sua inclusão e valorização 
em consonância com os princípios constitucionais do direito igual para todos, 
independente de suas diferenças. 

Destaca-se, especialmente, a determinação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação 9.394/96, com a emenda de 18 de agosto de 2008 (BRASIL, 1996), 
que estabeleceu o prazo de três anos para as escolas atenderem à obrigato-
riedade da educação musical na educação básica, objetivando obedecer aos 
pressupostos legais. Faz-se necessário preparar essas escolas, na perspec-
tiva do direito ao acesso a esse conhecimento, observando todos os aspectos 
envolvidos nesse espaço, de maneira que os educadores e os educandos 
com deficiência visual tenham a mesma adequação de ensino como aquela 
educação prevista aos demais participantes desse espaço escolar. Pontua-se 
aí, também, o papel do educador que tem limitação visual, focando a expe-
riência vivenciada por mim no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid).

No Brasil existem poucas pesquisas que abordem essa temática, cito 
então obras como: Introdução à musicografia Braille, da professora Dolores 
Tomé (2002), da Universidade de Brasília; Do toque ao som: o ensino da 
musicografia Braille como um caminho para a educação musical inclusiva, de 
Fabiana Bonilha (2010), da Universidade Estadual de Campinas; e Abordagem 
musical CLATEC: uma proposta de ensino de música incluindo educandos com 
deficiência visual,3 de Brasilena Trindade (2008), da Universidade Federal da 
Bahia. Dessa forma, a reflexão em torno da acessibilidade ao conhecimento 
formal da música dentro do espaço da escola regular diz respeito à realidade 
da educação musical que não é facilmente disponibilizada na cultura brasi-
leira, ficando, por vezes, acessível apenas para aqueles que têm condições de 
pagar um professor particular de música. 

3 Consulta ao texto preliminar disponível no Núcleo de Estudos sobre Educação Inclusiva 
e Necessidades Especiais (Geine), da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA).
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A partir da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas regulares 
da educação básica, aponta-se uma possibilidade da democratização desse 
conhecimento da música, porém, no que se refere às pessoas com deficiência 
visual, para que seja possível tal democratização é imprescindível que haja 
uma verdadeira inclusão educacional.

As reflexões sobre o papel do docente com deficiência visual, assim 
como as reflexões geradas em torno da pesquisa sobre a acessibilidade nas 
aulas de música, incluíram também preocupações com elementos de suporte 
e recursos no ensino da música. Instrumentos como a musicografia braille e 
softwares de música, como afirma Bonilha (2010), são fundamentais, visto 
que no contexto da sala de aula são diversos recursos que irão contribuir 
para uma educação inclusiva satisfatória; ou, pelo contrário, a não utilização 
desses recursos poderá significar barreiras na construção de uma educação 
que beneficie a acessibilidade dos educadores e alunos com deficiência visual.

Destacam-se alguns questionamentos de grande relevância em torno do 
ensino da música que atendam de maneira satisfatória à necessidade espe-
cífica do professor e do aluno com deficiência visual no contexto da sala de 
aula. A reflexão inicial e fundamental refere-se a conhecer os recursos mate-
riais e humanos e as metodologias, estratégias e formas de ensino em sala 
de aula para educadores e educandos com deficiência visual na educação da 
música que irão permitir a acessibilidade aos conhecimentos musicais. Essa 
reflexão pode ser desdobrada, visto que a educação musical, como impor-
tante instrumento da cultura, deve proporcionar ao educador e ao educando 
autonomia, independência, autoexpressão, criatividade, sentido de estética 
e, por vezes, a profissionalização.

 Nesse sentido, tratando especificamente do educando, foi formulada 
a seguinte questão de pesquisa: como e quais formas de educação musical 
no contexto escolar permitem a acessibilidade do educando com deficiência 
visual aos conhecimentos da educação musical? 

Essa questão fundamental foi desdobrada em duas outras, de igual 
relevância: 

• Qual procedimento de ensino favorece a educação musical inclusiva?
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• Que recursos podem contribuir na acessibilidade da educação musical 
do aluno com deficiência visual? 

O presente artigo teve como pressuposto que o ensino formal da música 
é, em grande parte, visocentrista, apoiando-se na leitura e escrita da pauta 
musical, assim como o ensino da Matemática, Geografia, Física, Química, 
dentre outros que também se utilizam de códigos específicos visuais. Como 
então ensinar eficazmente música pelo docente com deficiência visual e 
como se dá a aprendizagem pelo aluno com deficiência visual considerando 
essa linguagem visocentrista do ensino da música? Quais métodos, procedi-
mentos e recursos poderão melhor contribuir em sala de aula para suprir as 
necessidades da acessibilidade à educação musical?

Dessa forma, analisou-se o processo de ensino e aprendizagem da 
música para educadores e para alunos com deficiência visual, tendo como 
objetivo geral identificar procedimentos de acessibilidade que poderão 
melhor contribuir para prática da educação musical, incluindo os possíveis 
recursos didáticos pedagógicos que já estejam sendo utilizados em sala de 
aula, e como objetivos específicos compreender como a educação musical 
está sendo ensinada pelo docente com deficiência visual, assim como sondar 
a aprendizagem dos alunos com limitação visual e verificar os recursos mate-
riais e humanos no contexto da sala de aula. Esses objetivos puderam ser 
alcançados com investigações de natureza mais teórica descritas da seguinte 
forma: compreender os paradigmas de inclusão dispostos nas leis nos dis-
cursos dos especialistas, nos parâmetros curriculares que preconizam a 
garantia do acesso e permanência da pessoa com deficiência à educação, 
em particular os educadores e os educandos com deficiência visual na aces-
sibilidade ao conhecimento formal da música como eficiente instrumento de 
equidade e cidadania no ensino regular.

A pesquisa dos educandos se deu em uma abordagem qualitativa numa 
modalidade de pesquisa de estudo de caso, com inspiração no método feno-
menológico em que buscou-se entender a realidade exposta em sala de aula 
como um constante modificar, como apresenta o professor Macedo (2010, 
p. 17), da Universidade Federal da Bahia, quando descreve que:
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Da perspectiva fenomenológica, os acontecimentos não podem 
ser considerados como fechados em si, como realidades obje-
tivas. Fazendo parte de sua própria temporalidade, a realidade 
é uma construção precária, provisória, fenomênica, como per-
cepção dos fenômenos pela consciência. 

Nessa perspectiva, foram utilizados os seguintes instrumentos: roteiro 
de entrevista com educador e roteiro de entrevista com educando, com o 
objetivo de interpretar a realidade de acessibilidade na aula de música com 
os alunos com deficiência visual, e o roteiro das observações em sala de aula 
para levantar e interpretar a realidade disposta no contexto da escola regular 
ao que se refere ao ensino da música para alunos com deficiência visual.

Os dados foram analisados a partir da escuta dos principais envolvidos 
no contexto da sala de aula, adotando como referências na área da educação 
inclusiva autores como Masini (1994), Crochik (1997), Macedo (2005), dentre 
outros. Assim como teorias educacionais sociointeracionistas fundamen-
tadas principalmente em Vigotsky4 (1997), com a ideia de que nas formas 
superiores do comportamento humano, o indivíduo modifica ativamente a 
situação estimuladora como uma parte do processo de resposta a ela. Foi a 
totalidade da estrutura dessa atividade produtora do comportamento que 
Vigotsky (1997) tentou descrever com o termo “mediação”.

Dessa maneira, a educação musical inclusiva deve ter como objetivo 
principal promover, através do ensino-aprendizagem da música, o bem-estar, 
a autoexpressão, a independência, a autonomia e inclusão no conteúdo a ser 
trabalhado em sala de aula.

No depoimento sobre a docência com a limitação visual, ressalta-se que 
há três anos como professor da disciplina específica Música, foram necessá-
rias adaptações na prática dos demais professores da classe para melhor con-
tribuir com o cotidiano da sala de aula. Os professores permaneciam em sala 
de aula enquanto a aula de música ministrada por professor com limitação 
visual estava sendo dada para os alunos.

4 Optei por fazer uso generalizado da grafia Vigotsky, seguindo recomendação da Biblioteca 
Nacional. Isso, entretanto, não ocorre quando seu nome compõe títulos de livros.
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Nesse sentido, houve autonomia para desenvolver as atividades plane-
jadas para aula de música; entretanto, a presença dos demais professores 
garantia que os educandos não se dispersassem e que, dessa maneira, a aula 
alcançasse melhores resultados. 

Os resultados deste trabalho apontam para a reflexão, compreensão 
e uma possível avaliação de uma prática na educação musical para profes-
sores e alunos com deficiência visual, com vistas a promover uma inclusão 
no campo social, cultural, educacional e profissional, visto que com a obriga-
toriedade do ensino da música aumentará significamente o número desses 
profissionais em sala de aula. 

O professor de música com deficiência visual: percepção de uma bolsista

É comum ver pessoas com deficiência trilhando carreiras de sucesso, 
mas ainda é incomum ver um professor deficiente visual que não esteja 
ensinando em escola especializada, mas sim na educação básica. A partir da 
constatação dessa realidade, surgiram alguns questionamentos, como: Como 
o professor Marcus Welby conseguiu essa trajetória e como ele foi recebido 
na escola? Essa questão despertou o interesse na busca por entender como 
foi o processo de inclusão do professor na escola e quais as percepções a 
partir do encontro entre bolsistas, supervisor e comunidade escolar. 

O professor ingressou como educador da Rede Municipal de Ensino 
no ano de 2011 em uma escola de educação básica. Ao passar no concurso, 
foi abordado para ser direcionado a uma escola específica para deficientes 
visuais, porém manifestou o desejo de trabalhar em uma escola regular 
com crianças entre 7 e 12 anos, fugindo assim da realidade vivenciada pela 
maioria dos professores com algum tipo de deficiência.

A coordenadora pedagógica da escola relatou que a comunidade escolar 
se reuniu para buscar a melhor forma de inclusão do professor com defi-
ciência. Desde a chegada do Pibid na escola, é possível perceber como esta 
apoia e ajuda na inclusão do professor. Em todas as aulas, o professor Marcus 
conta com a participação da professora regente das turmas para auxiliá-lo 
nas atividades que envolvam principalmente contato físico entre os alunos.
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 Em seus relatos, o professor Marcus transmite não só as dificuldades 
inerentes à sua condição de pessoa com deficiência visual, como também de 
que forma ele consegue lidar com as limitações que enfrenta no cotidiano 
escolar com os alunos no ensino regular. 

 Ao observar as aulas do professor Marcus, foram iniciados uma série de 
questionamentos sobre qual seria a melhor sala de aula para que ele pudesse 
exercer a docência, como planejava suas aulas, se pensava nas adaptações de 
atividades para que pudesse aplicá-las em sala, como era visto pela comuni-
dade escolar, etc. 

 Tratando de estrutura do espaço físico que a escola dispõe para as aulas 
de música, que para a maioria dos professores videntes não seria adequada 
por se tratar de uma sala com o espaço reduzido, mais tarde apelidada por um 
bolsista de “miniônibus”, esse espaço físico se torna mais apropriado, visto 
que quanto maior o espaço, mais difícil seria para ele controlar as crianças. 
Nesse pequeno espaço, ele consegue localizar com muita facilidade qualquer 
criança e, assim, dar andamento as atividades. Nesse espaço ocorre também 
o encontro entre os bolsistas, professor e alunos. 

O professor com deficiência visual em sala de aula: perspectiva do 
educador

Aqui são apresentadas algumas situações que demonstram a necessi-
dade de se atentar na inclusão do educando com deficiência visual, assim 
como se atentar para inclusão do professor de música com limitação visual. 
Essa preocupação surgiram quando o professor se deparou com a situação 
de ter um bolsista do Pibid com deficiência visual no contexto de sala de 
aula, visto que, a atuação como professor com limitação visual não foi sufi-
ciente para que se percebesse as readaptações necessárias para uma prática 
docente com autonomia e independência.

Durante os três anos de atuação pela rede municipal, o professor ainda 
não havia refletido sobre as dificuldades no domínio de turmas do funda-
mental I e de que maneira precisaria adaptar para conseguir controlar todo o 
ambiente no contexto do ensino de música. Posição de carteiras, localização 
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dos alunos, condição sonora do espaço, movimentação dos alunos, dentre 
várias situações que acontecem no cotidiano do espaço da educação musical.

Na prática, o professor atuava com autonomia, mas não tinha cons-
ciência do quanto isso era uma tarefa desafiadora, pois fazia planejamentos 
e os executava de forma espontânea, com objetivo de musicalizar os edu-
candos, de maneira o oferecer condições para comandar as dinâmicas e 
estratégias de aula.

Na participação dos bolsistas do Pibid, foi possível ao professor com-
preender que ele havia superado as dificuldades de ensino para alunos com 
idades entre 6 e 12 anos do fundamental I, mas sem refletir o quanto significa 
uma tarefa de enormes desafios e encorajamentos. O bolsista, também pro-
fessor de música em processo de formação, permitiu ao professor observar 
que são muitas barreiras, as quais podem ser superadas a partir de adapta-
ções e suportes de recursos materiais e humano.

O bolsista inicialmente ficava na sala de aula, mas não comandava 
nenhuma atividade. Então, passei a estimular sua participação de maneira 
mais ativa. Pedi para que ele preparasse algumas dinâmicas, pois em algum 
momento seria convidado para executar atividades no processo de ensino 
de música com os alunos, visto que até então ele só tocava o instrumento 
acompanhando as atividades executadas em sala de aula. 

Os demais bolsistas do Pibid Música sem deficiência visual, já haviam 
tomado a iniciativa de apresentar dinâmicas na aula, pois não apresen-
tavam embaraços para comandar o grupo dos alunos. Com uma projeção 
vocal adequada, os demais bolsistas traziam propostas e as executavam com 
muita autonomia. Porém, o bolsista com deficiência visual não participava de 
maneira ativa, apenas ficava dando suporte na execução dos instrumentos.

Foi então que ficou claro o quanto era desafiante comandar uma turma 
de crianças sem estar olhando para as posições, os movimentos e as inquie-
tações dos alunos.

Foi proposto ao bolsista com deficiência visual realizasse sua primeira 
dinâmica durante o processo de aula. Assim, ele deu início a um processo 
de autonomia no comando da turma. Na primeira atividade, ele ainda 
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apresentava dificuldades na colocação da voz, na observação dos movi-
mentos dos alunos e nas execuções das dinâmicas. Entretanto, a continui-
dade na sua prática lhe foi dando maior segurança e autonomia.

Nesse sentido, a atuação desse bolsista provocou a reflexão do quanto 
é difícil proporcionar a inclusão do educador com deficiência visual na pro-
fissão docente, visto que na ausência do olhar com a retina, os movimentos 
e inquietações dos alunos aumentam significativamente, fazendo-se neces-
sário adaptações para conseguir controlar as atividades musicais, assim como 
perceber os seus resultados.

Portanto, assim como é necessário discutir a inclusão de alunos com 
deficiência visual no contexto da sala de aula, faz-se necessário refletir mais 
profundamente sobre como incluir o professor com deficiência visual na prá-
tica da docência.

Considerações finais

Na conclusão deste estudo, fica a sugestão de que a acessibilidade na 
aula de música para educadores com deficiência visual passe por várias refle-
xões de conceitos sobre educação inclusiva, acessibilidade, pessoa com defi-
ciência, além de reflexões em torno dos contextos socioculturais, políticos, 
éticos e humanos sobre o ensino de música para professores com deficiência 
visual que apresentem dificuldades que não estão no indivíduo, mas sim nas 
formas de como os recursos são disponibilizados, o que resulta em barreiras 
de diversas naturezas. Por vezes, essas dificuldades do educador com defi-
ciência visual não são de ensino e de aprendizagem, visto que seu cogni-
tivo, sua percepção dos outros sentidos que não da visão, está integralmente 
preservado. Sendo assim, os entraves podem ser resultados da ausência de 
recursos materiais e humano ou de contextos desfavoráveis a uma apro-
priação satisfatória daqueles saberes disponibilizados no espaço escolar.

Esses desdobramentos fazem parte de um pensar educacional de 
maneira humana, democrática e acessível. Acrescento apenas que essa inves-
tigação foi pensada no intuito de contribuir com aqueles que fazem a edu-
cação musical acontecer de maneira satisfatória, visto que os pontos teóricos 
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discutidos são importantes para refletir e renovar as práticas musicais que 
tornem acessíveis os espaços destinados para aquisição de novos saberes. 

Ressalto, assim, que a democratização e a humanização de instituições 
de ensino que são regidas pelo Ministério de Educação dependem, dentro de 
uma proposta educo-acessível, da relação em rede das atitudes, dos recursos 
comunicacionais e arquitetônicos e das ações didáticas pedagógicas em cada 
região. São aqueles que estão ali envolvidos no espaço escolar, funcionários, 
professores, coordenadores, diretores, que poderão tornar real a prática de 
uma educação musical que vise alcançar a todos os seus integrantes.

É importante fomentar pesquisas no campo da educação musical inclu-
siva, visto que quanto maior for o número de publicações em torno desse 
tema, maior será o referencial teórico, visando melhores práticas pedagó-
gicas em torno do ensino musical especial, sobretudo na Rede Pública de 
Ensino como um emergente mecanismo de inclusão socioeducativa. 

Foi nesse quadro de dificuldades sobre a compreensão conceitual da 
formação em música no ensino escolar que este estudo investigou a acessibi-
lidade no contexto da educação em música, compreendendo essa acessibili-
dade de uma maneira bem mais ampla que apenas o acesso, mas, além disso, 
uma apropriação satisfatória, autônoma e independente. 

Foi nessa realidade da educação musical que se deparam, de modo 
entrecruzado, duas modalidades de ensino: a musical e a inclusiva. A edu-
cação musical visa à formação do educando no contexto dos conhecimentos 
específicos da música e a educação inclusiva se propõe permitir ao educador 
o domínio satisfatório dos conhecimentos disponibilizados no contexto 
escolar. 

Dessa forma, nos espaços que existam o educador ou o educando com 
deficiência visual faz-se necessária a consciência e amadurecimento sobre 
as práticas inclusivas a fim de proporcionar um espaço favorável para o pro-
fessor com limitação visual e impedir a exclusão dos alunos com deficiência 
visual. Por exemplo, observa-se que, em várias escolas, encontram-se alunos 
com deficiência e não há, entretanto, matrículas com identificação de sua 
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condição, com finalidade de que lhes seja proporcionado atendimento edu-
cacional especializado.

Destaca-se que na rede municipal existe em maior número de educa-
dores de música do que na rede estadual, porém, a quantidade de alunos 
com deficiência visual é menor devido à referida questão sobre a não identi-
ficação desses educandos, e entre os poucos listados, ainda há um significa-
tivo número de evasão. A realidade observada no contexto do atendimento 
educacional especializado dessas escolas é que os professores ficam respon-
sáveis em realizar a inclusão desses alunos. Assim, essa forma de incluir pode 
significar uma enorme lacuna devido às dificuldades já existentes no interior 
desses espaços, tais como: salas superlotadas, mobiliários mal-distribuídos 
por falta de espaço, ausência de suporte material e humano e, por vezes, 
esse professor sem nenhuma orientação prévia sobre as especificidades 
desse aluno.

Na rede particular de ensino, encontra-se uma realidade com melhor 
adequação nas escolas, visto que, apesar de não terem sala multifuncional 
para atenderem seus alunos com deficiência visual, era estabelecida uma 
parceria com o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) a fim de qualificar seus 
professores e atender melhor esses educandos. Porém, nas entrevistas e 
observações, identifica-se que antes da presença desses alunos não existia 
nenhuma preocupação sobre o atendimento educacional especializado e, ao 
recebê-los, motivados pelas necessidades de atender determinações legais 
sobre a inclusão e também pressionados pelos pais desses alunos, essas 
escolas procuraram essa orientação que o ICB disponibiliza para todas as 
escolas de Salvador. 

Esse comportamento em buscar, posteriormente, adequação para aten-
dimento específico dos alunos com deficiência visual não corresponde ao 
conceito sobre a educação inclusiva, visto que o preparo das escolas deve 
acontecer antes do ingresso do aluno com necessidade educacional especial. 
(CORREIA, 2008; RODRIGUES, 2006)

Acredito que este estudo cumpriu com as etapas e com os objetivos tra-
çados desde o projeto da pesquisa até o desfecho nas entrevistas, observações 
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e, finalmente, com processo de interpretação dos dados colhidos, pautados 
na fundamentação teórica utilizada. Fica em aberto a possibilidade de imple-
mentação de novas pesquisas na área da educação musical para alunos com 
deficiência visual, focalizada na inter-relação entre os recursos materiais e os 
recursos humanos com a finalidade de proporcionar uma educação acessível 
não apenas no contexto do ensino regular, mas em estudos voltados para 
área profissional, cultural e social na prática da música.
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Sendo assim, elaboramos a seguinte pergunta norteadora: qual a importância 
do diagnóstico para a construção do plano de ação utilizado pelo Programa 
de Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (Pibid) do curso de Pedagogia 
possibilitando o planejamento de atividades que contribuam para o desen-
volvimento das crianças? Entendemos que responder a essa pergunta é de 
suma importância para direcionar o nosso trabalho na unidade escolar, uma 
vez que estaremos alinhando a proposta do Pibid Pedagogia, que tem como 
projeto trabalhar a dimensão estética na alfabetização e letramento das 
crianças, com a realidade da comunidade em que estamos inseridos.

 A palavra “diagnóstico” é utilizada por profissionais de diversas áreas 
sempre se referindo ao conhecimento prévio necessário para a tomada de 
decisão. Segundo Vasconcelos (2012), o diagnóstico não é um simples retrato 
da realidade ou um mero levantamento de dificuldades. Para ele, o diag-
nóstico é, “antes de tudo, um olhar atento à realidade para identificar as 
necessidades radicais, e/ou o confronto entre a situação que desejamos viver 
para chegar a essas necessidades”. (VASCONCELOS, 2012, p. 190) Enquanto 
Pimenta e Lima (2008, p. 223) dizem que “o diagnóstico não se limita a uma 
visão inicial, mas se realiza como processo permanente de identificação das 
necessidades e possibilidades que permitam rever ou reafirmar as opções, 
uma vez que a realidade é dinâmica, viva, mutável.” 

Tais autores compartilham da mesma ideia de que o diagnóstico irá pos-
sibilitar uma mudança na realidade apresentada e que deve ser realizado 
constantemente, uma vez que a realidade muda a todo momento e é cons-
tituída por múltiplas determinações do real. Nessa perspectiva, buscou-se, 
através desse diagnóstico, construir possibilidades que contribuíssem para a 
mudança das práticas pedagógicas da instituição, considerando a esfera da 
objetividade e subjetividade dos sujeitos históricos que constituem o cenário 
socio-histórico.

Dessa forma, a partir de uma análise criteriosa do diagnóstico efe-
tuado, é possível traçar metodologias que efetivamente colaborem com o 
aprendizado desse público, visto que, partindo de sua realidade e o conhe-
cendo bem, tal aprendizado se dará de forma mais significativa. Sendo assim,  
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a prática social influenciará diretamente na metodologia a ser utilizada na 
realidade escolar.

Partindo desse princípio, constata-se o quão fundamental é a investi-
gação do contexto social em que a escola está inserida para que possamos 
trabalhar em cima dessa realidade a fim de formarmos indivíduos críticos e 
dispostos a interferir e dialeticamente dialogar com o meio em que vivem 
numa dimensão transformadora.

É mister analisar o contexto social de forma ampla, pois sabemos que o 
Brasil é um país semicolonial marcado por profundas desigualdades sociais, 
fruto da lei histórica do capitalismo, ou seja, o desenvolvimento desigual e 
combinado, resultando, de um lado, a concentração da riqueza nas mãos 
de poucos e, de outro lado, a miséria atingindo grande parte da população, 
reforçando a necessidade de aplicação de políticas públicas para a população 
desassistida. O que se observa é falta de assistência necessária e básica a esse 
contingente expressivo de pessoas, tais como: saúde, moradia, transporte e, 
finalmente, a educação. A propriedade privada dos meios de produção é o 
principal responsável pelo aprofundamento das desigualdades sociais.

Sendo a educação um importante complexo social no processo de repro-
dução da sociabilidade, se situando na esfera da superestrutura, merece uma 
análise profunda, particularmente articulada a outros fatores: social, econô-
mico político e cultural.

Convém destacar a importância de inclusão de problemas reais na esfera 
da atividade educativa para desenvolver uma relação dialética entre sujeito e 
sociedade. Isso se torna real ao passo que, por meio do diagnóstico feito da 
escola, as carências e características da comunidade em questão são conhe-
cidas. Os profissionais da educação precisam desse diagnóstico para que seja 
profícua sua ação, que haja articulação entre necessidades e possibilidades.

A inexistência de um diagnóstico que dialogue com a ação do professor 
em sala de aula pode levar à desarticulação da escola em relação à reali-
dade social dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Temos que 
irromper com práticas reprodutoras que formam sujeitos educandos passivos 
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e conformados com sua realidade, naturalizando os problemas sociais fruto 
da exploração do capital sobre o trabalho.

 A seguir, observaremos as características socioeconômicas existentes 
na Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes, que resultaram na ação do grupo de 
bolsistas do Pibid responsáveis por atuar nessa unidade.

Contextualização do lócus da pesquisa

A atual escola municipal Iacy Vaz Fagundes, assim como o bairro em 
que se encontra localizado, passou por transformações. Inicialmente, de 
acordo com relatos feitos por moradores do bairro e profissionais que atuam 
na instituição desde a sua fundação, o local onde está situada a escola era 
utilizado para venda de mercadorias ilícitas, mas foi comprado pela senhora 
Iacy Vaz Fagundes, que, tocada com a situação do bairro, decidiu adquirir o 
imóvel para montar uma escola que anteriormente se chamava: Escola Israel 
Santos (antigo proprietário do local) e era mantida pelo Estado. Cinco anos 
depois, em novembro de 1992, a escola foi municipalizada, passando a ser 
administrada pela prefeitura já com o nome atual: Escola Municipal Iacy Vaz 
Fagundes, em homenagem à compradora do local.

Convém destacar que a tendência à municipalização ocorreu exata-
mente em meados da década de 1990, resultante da implantação do ideário 
neoliberal aplicada à educação, reduzindo os gastos do Estado na esfera 
social; portanto, a municipalização da escola encontra respaldo nesse con-
texto histórico.

A escola trabalha com educação infantil (grupos 4 e 5), ensino funda-
mental I (1º ao 5º ano) nos turnos matutino e vespertino, acolhendo em seu 
funcionamento 364 alunos distribuídos nos dois turnos.

A instituição possui quatro pavimentos interligados por escadas que 
dão acesso ao primeiro, segundo e terceiro andar. No primeiro andar está 
situada a biblioteca, a coordenação, a sala destinada aos professores, um 
banheiro para uso dos funcionários, dois banheiros para alunos e o refei-
tório. No segundo pavimento funciona a fundação José Silveira, que atende 
ao público daquela região com um projeto social. No terceiro pavimento 
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estão distribuídas quatro salas de aulas e mais dois banheiros, e no último 
pavimento encontramos as outras quatro salas e mais dois banheiros. 
Identificamos que a escola não possui rampas de acesso para pessoas com 
deficiência física.

As instalações sanitárias apresentadas na instituição ficam localizadas 
no térreo, terceiro andar e quarto andar. Vale salientar que os funcionários 
e os docentes compartilham do mesmo ambiente e que este necessita de 
reparos. O mesmo ocorre com os bebedouros encontrados na escola. Nela, o 
único ambiente destinado aos eventos escolares (esporte e lazer) é o pátio, 
que apresenta uma estrutura coberta e alguns mobiliários como mesas e 
cadeiras, onde os alunos interagem. Esse espaço é pequeno, o que prejudica 
a realização desses tipos de atividade na unidade escolar. Expõe-se, assim, 
um fator limitador no ambiente escolar, particularmente por ter um público 
concentrado no período da infância.

A instituição apresenta um ambiente não muito favorável para o desen-
volvimento dos trabalhos dos seus docentes, tendo em vista que a sala dos 
professores não possui equipamentos adequados para o planejamento das 
aulas e atividades extraclasses. Essa descrição revela o desmonte material da 
escola associado ao desmonte social vivido pelos educandos, contribuindo 
para a reprodução ampliada das desigualdades sociais.

Na observação das salas de aula, percebemos que todas apresentam 
mobiliário adequado, porém, sem ventilação. As aulas se tornam muitas vezes 
incômodas devido ao calor. A instituição não apresenta laboratórios de infor-
mática, possui uma biblioteca com dois jogos de mesa e um acervo composto 
por livros didáticos, literatura infantojuvenil, jornais locais e revistas informa-
tivas para professores e alunos. Os materiais disponibilizados na biblioteca 
são custeados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que tem 
como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por 
meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos educandos da edu-
cação básica. Todos esses problemas levantados incidem sobre o processo de 
aprendizagem.
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No mesmo prédio da escola, é disponibilizado um espaço para o Projeto 
da Fundação José Silveira, Projeto Vale das Muriçocas (PVM), que, desde o 
ano 2000, tem a missão de desenvolver ações sociais promovendo a edu-
cação, capacitação profissional e a geração de renda para a comunidade do 
Vale das Muriçocas. A partir do ano de 2009, o PVM passou a fazer parte dos 
projetos da Unidade de Assistência Social (UAS), desenvolvendo atividades 
que têm por finalidade atuar de forma concreta na demanda comunitária 
das seguintes áreas: saúde, educação, capacitação profissional e geração de 
renda.

Atualmente, o PVM realiza atividades através da brinquedoteca e de 
alguns grupos que movimentam o espaço, como: o grupo de Mães, o grupo de 
Convivência Alvorada com o Curso de Dança de Salão, do grupo de Produção 
em Costura e da Oficina de Ideias.

Nesse mesmo prédio funciona a brinquedoteca, que atende 40 crianças 
da comunidade, entre 3 e 4 anos, para realização de atividades pedagógicas 
lúdicas e diversificadas. O trabalho desenvolvido se embasa no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e, também, na Constituição Federal.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão – Constituição Federal, Art. 227. (BRASIL, 1988)

As brinquedotecas se constituem num importante espaço de desenvol-
vimento infantil. São através dos brinquedos e brincadeiras que as crianças 
irão construir e reconstruir significados. Sendo assim, elas realmente se 
socializam nesse espaço e começam a vivenciar a rotina escolar, o que facilita 
a adaptação quando saem da brinquedoteca para ingressar na escola (geral-
mente, a grande maioria das crianças da brinquedoteca ingressa na Escola 
Municipal Iacy Vaz Fagundes na educação infantil). Há uma oferta de vagas 
para creche inferior à demanda e a brinquedoteca cumpre um papel social 
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muito importante nessa comunidade. Podemos também destacar que a qua-
lidade do serviço ofertado para esse público é muito boa, o que contribui 
significativamente para o trabalho realizado pela escola.

Ainda na Fundação José Silveira, existe o grupo de Mães: fonte de vida 
que é composto por mães e responsáveis pelas crianças participantes da brin-
quedoteca, esse grupo visa se reunir para participar de oficinas pedagógicas, 
palestras informativas e cursos de capacitação promovidos pelo projeto. 
Assim, através do grupo, os participantes (pais também são bem-vindos) for-
talecem o laço com o desenvolvimento socioeducacional dos filhos e parti-
cipam de atividades que ampliam conhecimentos e promovem a elevação da 
autoestima.

Perfil dos educandos

Os educandos atendidos pela instituição possuem a faixa etária de 4 a 
14 anos de idade, distribuídos entre a educação infantil e o ensino funda-
mental I nos turnos matutino e vespertino, correspondendo um total de 364 
alunos. Na sua maioria, são criados pelos avós ou mães, a figura paterna não 
é tão presente em suas vidas. Vêm de uma realidade muitas vezes caracteri-
zada por violência física ou verbal.

São crianças de baixa renda, algumas já trabalham em atividades infor-
mais (como oficinas, borracharias, lava jatos, reciclagem) e desde cedo vivem 
situações de privações elementares, e outros infelizmente já estão envol-
vidos com a marginalidade (o que muitas vezes os leva a abandonar a escola, 
visto que já tivemos cinco alunos evadidos em decorrência desse envolvi-
mento nesse ano). Mas o que mais chama a atenção dessa comunidade de 
educandos é realmente a falta de acompanhamento familiar. Isso significa 
dizer que as famílias expressam a degradante situação que a sociedade capi-
talista as legou. Daí não se pode condenar essas famílias por não acompa-
nharem os filhos no processo de escolarização, uma vez que há necessidades 
vitais para serem solucionadas. Mensuramos que cerca de 60% desses alunos 
não possuem acompanhamento da família nas suas atividades escolares, o 
que reflete nos resultados. Muitos de seus familiares não acompanham por 
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serem semianalfabetos ou com baixa escolarização, tornando-se mais vítimas 
do que culpadas por esse desmonte social. Percebemos, ainda, que cerca de 
20% dos alunos apresentam alguma dificuldade de aprendizado. Apesar de 
os alunos serem encaminhados para instituições visando o diagnóstico e tra-
tamento dessas dificuldades, apenas 2% do total de alunos possui laudo e 
realiza acompanhamento.

Diante do contexto apresentado, os resultados escolares desses alunos 
estão muito aquém das metas estabelecidas. O Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) projetado para o município de Salvador no ano de 
2013 foi de 3,9, e a escola alcançou a pontuação de 3,6. Sabemos que esse 
resultado reflete muito mais do que meramente dificuldades cognitivas que 
alguns alunos apresentam e a falta de acompanhamento familiar; reflete, 
acima de tudo, a fragilidade da relação estabelecida entre o corpo docente e 
discente no que se refere ao processo de ensino aprendizagem.

O sistema capitalista não oferece condições igualitárias para atendi-
mento às demandas de saúde da população, de forma que as comunidades 
carentes ficam desassistidas, uma vez que a oferta do serviço não supre as 
demandas reais. Muitas famílias são encaminhadas para o diagnóstico das 
necessidades de acompanhamento especializado para os seus filhos, mas, 
devido à demora do agendamento de cada consulta com especialistas de 
diferentes áreas para as quais as crianças são direcionadas, ocorre uma impa-
ciência e desistência, provocando o abandono do tratamento no meio do 
caminho.

O diagnóstico do lócus de pesquisa – novas possibilidades

A comunidade na qual a escola está localizada, apesar de estar próxima 
a bairros movimentados de classe média, apresenta um acentuado grau de 
pobreza, com crianças apresentando sinais de maus-tratos e até certo aban-
dono com sua higiene pessoal. Em muitos casos, por exemplo, mães levam 
seus filhos à escola somente para que eles tenham um lugar para ficar para 
que a mesma possa trabalhar ou simplesmente para que o aluno possa fazer 
uma refeição. Essa situação é muito comum, pois reflete agudos problemas 
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que as famílias enfrentam, particularmente as mulheres que têm que com-
patibilizar a maternidade com a intensa jornada de trabalho para garantir a 
reprodução social de sua família. Devemos enxergar nesses exemplos o des-
caso do poder público e a relação da sociedade com a maioria explorada.

Identificamos que a escola conta com um quantitativo de funcionários 
para serviços gerais aquém da sua demanda e que isso reflete diretamente 
na qualidade do serviço ofertado pelos profissionais existentes na unidade 
escolar. Toda a área da escola é mal-cuidada. Seus banheiros, salas, mesas 
e cadeiras, bem como todas as dependências da unidade escolar, retratam 
essa falta de higiene. Isso gera insatisfações mútuas. Professores e alunos 
reclamam das condições impróprias de limpeza, e os funcionários se queixam 
quanto à demanda excessiva de trabalho. Essa insatisfação se reflete nas 
relações interpessoais estabelecidas entre funcionários e professores e fun-
cionário e alunos.

Especificamente em relação ao espaço para a prática pedagógica, per-
cebemos grandes limites, como: salas de aula sem ventilação adequada, com 
pouca iluminação e pouco espaço. Não há uma área ampla para atividades 
corporais e de recreação tão necessárias para o desenvolvimento infantil, 
além da quantidade insuficiente de recursos didáticos, como projetor, apare-
lhos de som e computadores. Grandes são as dificuldades encontradas pelas 
escolas públicas no Brasil que não dão um suporte adequado para aqueles que 
a frequentam, desde os recursos mais básicos aos mais sofisticados. Segundo 
Leão (2010), presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, as pessoas que estão em uma situação econômica de classe média 
baixa são as que frequentam as escolas públicas e vivenciam as dificuldades 
destas, tais quais estruturais e funcionais. O autor destaca que o funciona-
mento das mesmas prevalece pela solidariedade dos profissionais da edu-
cação e não pelas políticas públicas que deveriam ser aplicadas. 

Nós, antes mesmo de chegarmos à instituição, tínhamos algumas expec-
tativas com relação à realidade escolar, já era de conhecimento de todos os 
bolsistas as dificuldades enfrentadas pela comunidade. No entanto, poder 
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vivenciar de fato nos propiciou compreender e experienciar como se dá real-
mente o funcionamento de uma instituição da rede municipal.

De acordo com Oliveira (2005), o sistema educacional geralmente impõe 
padrões de conduta que as escolas devem seguir. Esses padrões, muitas 
vezes, são fora da realidade particular de cada escola, o que gera tensão, 
desmotivação e incapacidade de realizar a contento o trabalho pretendido.

Nessa falta de diálogo contextualizado com a realidade, alguns docu-
mentos oficiais desconsideram as dificuldades enfrentadas pelo cotidiano 
escolar, dentre as quais: turmas numerosas, falta de materiais, estrutura 
física inadequada, falta de recursos financeiros, iluminação deficiente, pátios 
pequenos, dentre outros agravantes.

Contudo, mesmo em meio a tantas dificuldades, nos comprometemos 
a apresentar uma proposta diferenciada de intervenção que, de certa forma, 
procura deixar de “lado” os obstáculos, dando margem a um processo de 
ensino/aprendizagem para nós enquanto bolsistas, estudantes em processo 
de formação, e para os alunos que experimentam seus primeiros contatos 
com os elementos artísticos.

Sendo assim, planejamos nossas atividades alinhadas com as possibili-
dades ofertadas pelo ambiente escolar, visando oferecer aos alunos envol-
vidos no programa uma proposta que oportunize uma vivência com a arte 
(que lhe é cerceada pela sua realidade social), propiciando novas possibili-
dades e experiências significativas que estão contextualizadas com a sua rea-
lidade (daí a importância do diagnóstico na nossa prática), com a sua vivência 
e com os seus interesses, gerando assim uma aprendizagem prazerosa, que 
desenvolve o espírito de coletividade e a autonomia desses alunos.

Percebemos que a ação do Pibid nessa comunidade é de suma impor-
tância, uma vez que trazemos algo novo quando não usamos a arte apenas 
como instrumento para suprir as demandas da escola (das festividades, do 
desenho mecânico e outras ações) de forma descontextualizada, o que tem 
sido feito historicamente, mas sim como possibilidade de uma leitura de 
mundo, desenvolvendo as múltiplas inteligências do educando, um diálogo 
entre a alfabetização estética e o letramento de forma dialética, promovendo, 
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assim, atividades emancipadoras e desenvolvendo sujeitos históricos críticos 
e ativos na nossa sociedade.

Segundo o PCN-Arte (1997, p. 15):

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamen-
to artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido 
às experiências das pessoas: por meio dele, o aluno amplia a 
sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender 
arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e 
refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refle-
tir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas 
individuais e coletivas de distintas culturas e épocas. 

Durante as intervenções feitas semanalmente, buscamos trabalhar 
os elementos constituintes das artes visuais pautadas na autora Ana Mae 
Barbosa (2009) através da sua Proposta Triangular (ler, fazer e contextualizar). 
Sendo assim, oportunizamos ao educando o contato com a obra, fazendo 
sua apreciação e leitura, estabelecendo conexões com sua vivência, apresen-
tando o autor e contextualizando o momento histórico em que ela foi conce-
bida; e somente após a leitura e a contextualização, exploramos os limites e 
possibilidades do fazer através da releitura feita por esses educandos.

Corpo docente – reflexos da nossa história

A referida unidade escolar conta com um corpo docente composto por 
13 professores titulares. Dos dez professores titulares, sete são concursados 
pelo município, graduados em Pedagogia, e todos com especializações em 
área de gestão ou área educacional. Os outros três professores são concur-
sados pelo estado. Uma possui graduação em Letras, outra possui graduação 
em História, e a terceira está concluindo o curso de Pedagogia. Ambas 
haviam feito o curso do magistério, que até alguns anos atrás era suficiente 
para ingressar no serviço público para o exercício da docência, situação que 
só se modificou a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Os três professores das 



354    Olhares sobre a docência

disciplinas complementares são graduados em Artes Plásticas, Educação Física 
e Letras com ênfase em língua estrangeira. Porém, há aproximadamente um 
ano e meio não podemos contar com as aulas de artes para as crianças, pois 
a professora se afastou da unidade escolar durante um longo período por 
motivo de doença e atualmente encontra-se em readaptação com atividade 
restritiva à sala de aula. Como duas professoras do estado estão gozando de 
licença prêmio, no momento duas − que possuem formação em Pedagogia − 
de contrato em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) também 
estão fazendo parte do corpo docente da unidade escolar.

A concepção pedagógica das regentes é heterogênea, de forma que 
(por não seguirem orientações expressas no Projeto Político Pedagógico) 
cada professor utiliza a metodologia que mais se adequa às suas concepções 
de ensino. E são muitas as concepções. Podemos perceber essa diversidade 
devido à própria história da educação no nosso país e às lacunas no processo 
formativo dos docentes

Como sabemos, os jesuítas inicialmente eram os responsáveis por desem-
penhar esse papel aqui no Brasil. Desde então, a educação é funcional, a lógica 
das elites dominantes é feita com uma intencionalidade, seja de catequização 
ou manutenção do “status quo” dominante. Foram mais de dois séculos de 
hegemonia da Companhia de Jesus na educação brasileira

Percebe-se que os professores não são valorizados e que essa desvalo-
rização, associada às precárias condições de trabalho e à ausência de polí-
ticas públicas educacionais, contribui para práticas mecânicas esvaziadas de 
conteúdos sociais e historicamente construídas. Essa desvalorização não é 
recente, mas reflexo do nosso processo histórico de um Brasil colônia que 
exportava a educação europeia, que nenhuma relação tinha com a nossa rea-
lidade social, ou seja, a proposta educacional no Brasil esteve ligada nesse 
contexto aos interesses do capital internacional e dos mercados, como ocorre 
até os dias atuais.

Até a década de 1920 não se punha em questão a existência de uma 
ciência pedagógica e então o curso de Pedagogia teve o seu início aqui no 
Brasil apenas no ano de 1939. Desde o seu início até os dias atuais, o seu 
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currículo sofreu diversas modificações e adaptações e ainda hoje podemos 
perceber as suas lacunas e ineficiências.

Vale ressaltar que a criação desse curso foi para atender a uma demanda 
de qualificação de mão de obra dos educadores, uma vez que havia uma 
necessidade de melhoria da educação que o progresso impunha, que sugeria 
a renovação de técnicas já existentes visando alfabetizar a população brasi-
leira, que nessa época era, em sua maioria, não alfabetizada. Apesar do oti-
mismo pedagógico através do Manifesto dos Pioneiros de 1932, que defendia 
a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita, podemos 
constatar que até o momento atual não alcançamos esse objetivo, uma vez 
continuamos com um olhar sobre a educação que se preocupa apenas com a 
sua expansão quantitativa e não qualitativa, que promove automaticamente 
os educandos, que são empurrados pelo sistema no modelo de aprovação 
automática, mas que acabam abandonando os estudos devido ao desestí-
mulo por não acompanharem o desenvolvimento do grupo, fato que con-
tribui para que continuemos com um alto índice de analfabetos funcionais.

É na década de 1970 e na de 1980 que, apesar do regime militar, começa 
a haver uma maior organização dos profissionais do ensino e uma abor-
dagem de teoria socio-histórica da educação. Surge, então, a necessidade de 
reformular o curso de Pedagogia. Assim, um grupo de filósofos e pedagogos 
formado por Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, Carlos Roberto Jamil 
Cury, entre outros, se propõe a revisar essas teorias e adequá-las à nossa 
realidade, e essa “nova” pedagogia recebe o nome de “pedagogia histórico-
crítica”. “A pedagogia histórico crítica procurava reter o caráter crítico de 
articulação com as condicionantes sociais que a visão reprodutivista possui, 
vinculado, porém à dimensão histórica que o reprodutivismo perde de vista.” 
(SAVIANI, 1991, p. 75) 

Nesse período há um movimento de revalorização da escola pública 
que tende a contrariar as ideias impostas pelo sistema capitalista. Assim, em 
meados da década de 1980, o curso de Pedagogia passou a ter um currículo 
voltado para a formação do docente (séries iniciais do ensino fundamental e 
curso de magistério). A concepção teórica estava apoiada, entre outras, nas 
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grandes contribuições de Paulo Freire, uma vez que os seus ideais estavam 
contextualizados com a realidade do nosso país. Ele trata a Pedagogia de 
duas formas: a pedagogia do dominante e a pedagogia do oprimido, onde a 
educação deve ser exercida como prática da liberdade.

Mesmo nos dias atuais, sabemos que continuamos com atuação dos 
educadores reproduzindo a educação tradicional e que esta não possibilita 
a emancipação e libertação de nenhum dos entes envolvidos. A ineficiência 
da formação de professores na graduação reflete na prática de professores, 
que se limitam a reproduzir o que já encontram como modelo de atuação 
regente. A falta de investimentos significativos por parte do governo e os 
baixos salários ofertados aos professores muitas vezes limitam as possibili-
dades de continuação dos estudos dos professores já formados.

Não diferente da realidade do país, os professores da unidade escolar 
precisam de um processo de formação continuada, visando suprir a lacuna 
existente na sua formação, uma vez que sabemos que não temos uma for-
mação em nível superior coerente com a realidade da educação, onde o pro-
fessor é polivalente e deve ensinar as diferentes disciplinas, mesmo sem pos-
suir formação para exercer tal função do primeiro ao quinto ano do ensino 
fundamental.

Outro fator limitante para a melhoria da qualidade do serviço ofertado 
refere-se à estrutura de carreira do professorado, que é baseada no seu 
tempo de carreira e não nos seus resultados. Essa falta de incentivo certa-
mente leva ao desânimo e à desmotivação de uma boa parte dos professores 
concursados.

O Pibid possibilita aos supervisores participantes do programa construir 
um processo contínuo de formação, visto que durante os encontros realizados 
nas universidades, juntamente com os coordenadores do programa, nós for-
talecemos essa prática, sendo ela necessária, inclusive, para que possamos 
estar embasados teoricamente para a construção de artigos, resumos expan-
didos, seminários, etc. Essa formação qualifica a prática desse profissional, 
bem como a dos bolsistas que estão em processo de formação docente.
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Projeto político pedagógico: do papel à realidade

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento de suma impor-
tância no contexto de uma instituição escolar. De acordo com Sá (2008, p. 1):

O Projeto Pedagógico pode ser entendido como um instrumen-
to de balizamento, uma orientação para as ações pedagógicas 
de uma instituição ou curso [...] o Projeto Pedagógico institui 
as diretrizes, as linhas gerais para a proposta curricular como 
um elemento norteador/sinalizador das ações pedagógicas e 
curriculares [...].

Com o exposto acima, é possível compreender que o PPP é responsável 
por orientar as ações do processo educativo. Com base em Vasconcelos 
(2009), o PPP se constitui como um plano global da instituição. Nele está con-
tido a sistematização de um planejamento coletivo e ele também é um ins-
trumento de caráter teórico e metodológico que visa intervir para melhorar 
a realidade.

O PPP da instituição da qual esse artigo faz referência traz como marco 
referencial para a proposta pedagógica a alfabetização na perspectiva do 
letramento com base em Paulo Freire, que trabalha com a leitura crítica do 
mundo, e também em Magda Soares, que defende que a alfabetização não 
se resume apenas ao aprendizado da leitura e da escrita, mas que engloba 
também a utilização dessas práticas como instrumentos de comunicação nas 
diferentes situações sociais. Sobre esse aspecto, devemos destacar que nós, 
enquanto bolsistas, vivenciamos alguns momentos nos quais o ensino da lei-
tura estava sendo realizado de forma mecânica, pautado na decodificação 
das palavras, e o ensino da escrita baseado na cópia sem nenhuma reflexão 
sobre o que se estava escrevendo, o que não condiz com a proposta curri-
cular. Nesse sentido, é necessário conhecer a referência sobre os propósitos 
da escola, sobre a clareza do que se pretende e as formas de mediação peda-
gógica. Essa é uma importante reflexão para tencionar a realidade.

O documento em destaque concebe o educando como agente ativo 
da sua aprendizagem que se desenvolve na interação com os outros. 
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Nesse  ponto, o que percebemos no cotidiano da instituição é que há pouco 
espaço para essa interação e as práticas pedagógicas são tradicionais. Isso 
expressa descompasso com o acúmulo no campo teórico já produzido na 
literatura em nível nacional e internacional, bem como nas praticas peda-
gógicas. Reflete também o descaso do poder público com a educação dos 
filhos da classe trabalhadora e demais explorados, revela as contradições 
e desagregação da educação pública. O documento também destaca que a 
instituição acredita que cada educando tem seu próprio ritmo de aprendi-
zagem e, com isso, o professor deve oferecer acompanhamento individua-
lizado. Porém, podemos perceber que nas salas há uma superlotação de 
educandos em diferentes níveis de aprendizagem e o professor sozinho não 
consegue fazer esse acompanhamento. Outro aspecto destacado se refere 
ao desconhecimento de determinadas teorias, como todo acúmulo e legado 
de importantes autores a exemplo de Vygostky e Walon, que são superfi-
cialmente apresentados no processo de formação dos professores dada suas 
concepções ligadas às tradições marxistas que questionam a escola capita-
lista profundamente classista.

Ao falar da avaliação, o documento evidencia a importância de realizar 
a avaliação diagnóstica por meio de registros do desempenho dos educandos 
nas atividades realizadas, buscando perceber suas dificuldades. Em seguida, 
o PPP também destaca que as avaliações da escola devem levar em consi-
deração os parâmetros estabelecidos pelas avaliações externas para a ela-
boração de instrumentos que auxiliem os alunos na realização desse tipo 
avaliação. Sobre esse aspecto, é importante salientar que, muitas vezes, os 
parâmetros das avaliações externas não coincidem com a nossa realidade 
escolar, e a avaliação da aprendizagem se constitui como: “um ato subsidiário 
à prática pedagógica, com vista a obtenção de resultados os mais satisfató-
rios possíveis diante do caminho de desenvolvimento de cada educando.” 
(LUCKESI, 2005, p. 33) Portanto, o verdadeiro papel da avaliação da aprendi-
zagem é perceber as dificuldades do educando para poder repensar a prática 
pedagógica para a superação dessas dificuldades. Nada obsta afirmar que 
a avaliação numa sociedade classista assume caráter excludente e reforça 



A avaliação diagnóstica da Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes    359

a meritocracia, desconsiderando a realidade objetiva e subjetiva dos sujeitos 
em processo de avaliação. Processo e produto estão desarticulados.

Vale ressaltar que, além da demora na concessão do PPP, o mesmo 
se encontra defasado, faltando páginas, o que gerou uma lacuna na com-
preensão das informações, e muitas coisas que estão postas no documento 
não estão presentes na realidade da instituição. O PPP representa a identi-
dade da instituição e, como destaca Vasconcelos (2009), não deve ser enten-
dido como um documento de longas páginas de intenções, mas sim com 
alguns pontos fundamentais que devem ser incorporados pelos professores e 
demais seguimentos da escola. Com isso, o PPP direciona a escola, na medida 
em que nele estão organizadas as ações pedagógicas no intuito de superar 
os problemas. Portanto, faz-se necessário que os segmentos que compõem 
a Escola Municipal Iacy Vaz Fagundes se articulem para a construção de um 
novo PPP, mas para que essa construção aconteça, deve-se “Ter claro o que 
se deve fazer e porque fazê-lo. Assim, o projeto não se constitui na simples 
produção de um documento, mas na consolidação de um processo de ação-
-reflexão-ação que exige o esforço conjunto e a vontade política do coletivo 
escolar.” (VEIGAS, 2001, p. 56)

A partir disso, fica evidente que o PPP é um documento que deve refletir 
no coletivo, ou seja, sua construção deve abranger a participação de todos. 
Nesse sentido, ainda na ótica de Veigas (2001), pensar o PPP de uma escola 
significa refletir sobre o coletivo e também sobre sua função social. Desse 
modo, se essa reflexão for realizada com a participação de todos que fazem 
parte da escola, possibilitará a construção de um Projeto Político Pedagógico 
consistente e possível.

Considerações finais

Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que o diagnóstico é um 
processo muito importante dentro do planejamento, pois é nesse momento 
em que se levantam os problemas que a escola possui e se traçam estratégias 
para superá-los. Ele é um passo fundamental que orienta o professor a decidir 
quais metodologias devem ser adotadas; entretanto, devemos realçar que a 
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metodologia deve estar subordinada ao conteúdo, objetivo pretendido no 
processo de aprendizagem. Não podemos esvaziar a prática educativa, refor-
çando o relativismo cultural. Os filhos da classe trabalhadora precisam ter 
acesso àquilo que de melhor a humanidade produziu. Precisamos elevá-los a 
um outro patamar cultural, apresentá-lo uma obra de arte é tão importante 
quanto trabalhar com os clássicos.

O diagnóstico possibilita uma tomada de decisão prévia quanto a que 
formação queremos oferecer para sujeitos de aprendizagem. Uma educação 
emancipadora, libertadora? Uma educação tradicional, perversa, excludente, 
reprodutora da perversa lógica do capital?

Entendemos que vencer o desafio de se propor uma qualidade de 
ensino perpassa pelo conhecimento que se tem do aluno, do contexto no 
qual está inserido. Logo, o diagnóstico contribui para a melhoria do aprendi-
zado e deve ser realizado de forma sistemática nas escolas.

Na nossa experiência, essa prática (diagnóstico) nos possibilitou conhecer 
o nível cultural e as condições de vida dos alunos que frequentam a escola, 
além do perfil social e familiar em que estão inseridos. Permitiu-nos conhecer 
e refletir sobre a atuação dos educadores, percebendo que as limitações de 
sua prática estão associadas a um processo histórico e à realidade política da 
nossa sociedade. Essas observações nos levaram a fazer uma escolha quanto 
à formação que desejamos oferecer aos nossos alunos. Escolhemos formar 
seres críticos, autônomos, omnilaterais, objetivando uma melhoria de suas 
vidas e potencializando suas relações sociais.

Entendemos que, ao fazermos essa escolha, sugerimos uma prática 
pedagógica nessa instituição que valoriza o ser humano. Assim, o diagnós-
tico proporcionou fazermos escolhas no ato de construção do nosso plano 
de ação, intitulado “Pintando, brincando e aprendendo − alfabetizando e 
letrando através das artes visuais contextualizadas com brincadeiras infantis”, 
tais como o nosso tema de trabalho, a metodologia utilizada, os autores tra-
balhados, as obras escolhidas, os objetivos geral e específicos e o material a 
ser usado nas nossas intervenções.
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Dessa forma, constatamos que um diagnóstico da situação real dos 
educandos, percebendo as particularidades de cada turma, é indispensável 
para orientar a prática pedagógica contemplando os objetivos necessários 
para o desenvolvimento das crianças envolvidas no processo de ensino 
aprendizagem. Com base neste, consideraremos não somente os conteúdos 
contemplados, como também a situação social e as áreas de interesse dos 
alunos, possibilitando um trabalho dialético. Temos ciência da necessidade 
de ampliar e aprofundar questões ainda não desenvolvidas neste artigo.
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A diversidade étnico-cultural no ambiente escolar: 
descortinando possibilidades na formação docente 
através de vivências do Pibid Filosofia da UFBA
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A prática é fonte, impulso e sanção epistemológica da teoria. 
Condensação e guia da prática, a teoria se converte em força 
da história.

Jacob Gorender

Introdução

O presente texto visa refletir acerca das vivências no ensino de Filosofia 
desenvolvidas no Colégio Estadual Ruth Pacheco, em Salvador, Bahia, envol-
vendo um professor de Filosofia da rede estadual e estudantes do curso de 
licenciatura em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) através do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), no qual atuam como bolsistas. Assim, a 
ponderabilidade aqui presente terá como pressupostos as tensões existentes 
no ensino de Filosofia na escola pública estadual, com uma aproximação na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e suas especificidades.

Sabe-se que no dia 2 de julho de 2008, o presidente da República em 
exercício, José Alencar, sancionou a lei que tornou obrigatório o ensino de 

1 Bacharel e licenciado em Filosofia, especialista em História Social, supervisor do Pibid 
Filosofia – UFBA. E-mail: ramiresfsilva@gmail.com

2 Licenciando em Filosofia, bolsista do Pibid Filosofia – UFBA. E-mail: thiafelima@yahoo.
com.br
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Filosofia nas escolas públicas e particulares de nível médio. A reinserção da 
Filosofia no currículo do ensino médio já vinha sendo feita desde 1980, mas 
de maneira muito instável porque ficava na dependência de recomendações 
das Secretarias Estaduais de Educação. 

O ensino médio passa por um quadro de massificação intenso, incluindo 
os estudantes da EJA, que geralmente vivenciam a vulnerabilidade social e 
possui uma matriz étnica não reconhecida como elemento constitutivo do 
currículo escolar. Trabalhar no magistério público hoje coloca o educador 
diante de uma concretude real ao ser necessário lidar com estudantes que 
trazem marcas de suas histórias de vida, muitas vezes calcadas em dificul-
dades econômicas. Por isso, intentamos fazer uma aproximação necessária 
entre formação de professores e repertório étnico do alunado.

Trata-se de um fenômeno inusitado, pois, tradicionalmente, o conhe-
cimento filosófico finca-se no território erudito da cultura, no qual se exige 
uma elaboração mais complexa que, segundo alguns teóricos, não estaria ao 
alcance de todos, somente aos especialistas.3 Nesse sentido, os profissionais 
em educação se veem num espaço de tensão. Vejamos o que nos diz a pro-
fessora Lídia Maria Rodrigo, do Departamento de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp):

A difusão do saber filosófico para um público mais amplo do 
que o grupo restrito dos especialistas apresenta-se como uma 
exigência democrática; a democratização da cultura tem como 
pressuposto que esta seja direito de todos e não privilégio de 
alguns. Por isso, a inscrição da filosofia em um projeto de de-
mocratização do saber levou o pensador francês Jacques Der-
rida a proclamar o ‘direito à filosofia para todos’. (RODRIGO, 
2009, p. 2)

3 Segundo Dermeval Saviani, “escola”, em grego, significa “o lugar do ócio”. Tempo desti-
nado ao ócio. Aqueles que dispunham de lazer, que não precisavam trabalhar para so-
breviver, tinham que ocupar o tempo livre, e essa ocupação do ócio era traduzida pela 
expressão “escola”.
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Ora, como os saberes filosóficos podem ser acessíveis aos estudantes 
da Educação de Jovens e Adultos de origem afrodescendente? De que 
maneira os professores em formação percebem tal tensão e de que forma 
essa percepção contribui no desenvolvimento dos futuros profissionais em 
educação? Como viabilizar para esse segmento de estudantes uma proposta 
de saber ultrapassando as dificuldades materiais desses sujeitos sociais? 
Enfim, a Filosofia é ensinável ao segmento de ensino já que esse alunado não 
desfruta do ócio? 

A hipótese que desenvolveremos é a de que o Pibid, além de fornecer 
instrumentos pedagógicos para viabilizar o ensino de Filosofia nesse seg-
mento, oferece situações pedagógicas satisfatórias para formação de novos 
professores. Assim, o programa possui relevância para a consolidação de um 
projeto democrático de acesso ao conhecimento elaborado, elevando, com 
isso, a qualidade da educação básica. 

A escola contemporânea: mobilizadora de símbolos 

Observa-se que a escola pública da atualidade é configurada por proce-
dimentos vinculados, sobretudo, pelo aspecto da informatização, permitindo 
explorar novas dimensões do conhecimento. A imagem projetada por essa 
dinâmica nos faz crer na aceitação dos códigos culturais integrados em redes 
através das transformações tecnológicas informacionais. 

Nessa perspectiva, a chamada “aldeia global”, em que o mundo se inter-
liga via rede de computadores e outras variáveis tecnológicas inseridas no 
espaço escolar, leva a um olhar de aceitação pedagógica calcada na possibili-
dade de participação global dos educandos, isto é, plugado na rede mundial 
de computadores, o estudante estaria vivenciando globalmente o processo 
de aprendizagem. 

A prática pedagógica instituída nas escolas legitima o uso das novas tec-
nologias como forma de linguagem, chamada do “mundo pós-moderno”, em 
detrimento das práticas sociais que emergem de outras vivências. 

A operacionalização das tecnologias usadas nas escolas ganha status 
simbólico, principalmente num mundo onde a imagem é tida como um 
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elemento basilar no processo de aprendizagem do educando. Claro que a 
utilização de tecnologia na escola como uma ferramenta pedagógica, ser-
vindo como elemento auxiliar ao trabalho do professor, é imprescindível na 
labuta educacional, entretanto, quando essa ferramenta irradia um simbo-
lismo – não ela em si, mas, sobretudo, a postura do professor – que inibe 
a capacidade crítica do estudante, torna-se preocupante, principalmente 
num segmento populacional em que o modelo simbólico está ancorado em 
relações sociais vinculadas à dimensão do trabalho e da ancestralidade, caso 
específico da EJA.

Símbolo de uma cultura pragmática, utilitária e ideologicamente apli-
cada para se manter um status quo educacional no qual estaria amarrada 
num modelo homogêneo, a escola contemporânea, e quase toda a sua 
complexa engrenagem curricular, impõe maneiras de convivências a partir 
do princípio da necessidade,4 inibindo, assim, afirmação de procedimentos 
deliberativos de origem africana. Narcimária Correia do Patrocínio Luz (2004, 
p. 37) é taxativa:

A questão que nos incomoda esta aí: a perspectiva una e tota-
litária de educação fixada no universo de valores midiático, um 
dos mais promissores de onde se desdobra formas e produtos 
da tecnocultura, no dizer de Muniz Sodré ‘uma das últimas uto-
pias do capital’. Mais que isso, acredito que é o centro absoluto 
da ‘ordem e progresso’ da onipotência técnico-científica e do 
espaço e tempo histórico-evolucionista. 

As simbologias embutidas nos procedimento de supervalorização no 
uso de novas tecnologias carregam um discurso que desestabiliza toda uma 
tentativa desencadeadora de reconhecimento de uma pedagogia de recria-
ções do legado africano no Brasil. Por trás de procedimentos de avançadas 
tecnologias, estaria uma ideologia de exclusão de comportamentos socioi-
dentitários, vinculados às práticas de recriação ou reorganização de valores 

4 O filósofo grego Aristóteles nos ensina que o princípio da necessidade é aquilo que é e 
não pode ser de outra forma. A deliberação é inexistente. 
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civilizatórios não pertencentes ao modelo “pós-moderno”, isto é, valores de 
matriz africana. 

Pois bem,

O capital tende a superar as barreiras espaciais. Anular o es-
paço pelo tempo, através dos meios de com unicação e de 
transporte, é uma exigência interna da organização capitalista 
do mundo. Para isto são convocadas as mais diversas tecnolo-
gias, correspondentes ás necessidades das diferentes fases da 
expansão capitalista. Em todas elas, desenha-se a ideologia 
desterritorializante dos livres fluxos mercantis, que procuram 
acabar com as territorialidades culturais, com o enraizamento, 
com as relações físicas e sagradas entre indivíduos e seu espaço 
circundante. (SODRÉ, 1988 apud. LUZ, 2004, p. 26-27)

A escola pública na contemporaneidade, e principalmente a modali-
dade Educação de Jovens e Adultos, obedece à zona às vezes invisível dos 
paradigmas constituídos a partir de uma proposta vinculada a um tipo de 
racionalidade instrumental, isto é, uma educação de resultados, que tenha 
uma utilidade imediata, nutrindo, assim, uma negação de reflexões sobre o 
fazer educação de forma plural – sabemos que essa é uma característica fun-
dante do fazer filosofia na escola. 

Os paradigmas criam conceitos que se operacionalizam através de dis-
cursos naturalizantes. Com isso, modelos edificados a partir destes discursos 
determinam quais objetos devem estar sujeitos às observações educacio-
nais. A esse respeito vale destacar que:

[...] o ‘grande paradigma do Ocidente’, formulado por Descartes 
e imposto pelo desdobramento da história europeia a partir do 
século XVII. O paradigma cartesiano separa o sujeito do objeto, 
cada qual na esfera própria: a filosofia e a pesquisa reflexiva, 
de um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro. Esta dis-
sociação atravessa o universo de um extremo ao outro: sujei-
to/objeto, alma/corpo, espírito/matéria, qualidade/quantidade. 
(MORIN, 2002, p. 26)
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Percebe-se nesse sentido que o modelo pedagógico racionalista que 
visa resultados cria uma relação lógica de obediência ao currículo consti-
tuído, pois o contrário estaria desvinculado da convenção aceita socialmente 
e hegemonicamente estabelecida. Irradiar de maneira determinante o con-
teúdo dos paradigmas se tornou uma das funções básicas do universo educa-
cional. Afinal, a manutenção de determinados modelos explicativos obedece 
a uma dinâmica universalizante que tenta abarcar as particularidades.

O paradigma que vigora na educação pública obediente a uma lógica 
financeira do capitalismo contemporâneo, tendo as novas tecnologias papel 
determinante na condução dos processos educacionais, não contempla de 
modo significativo o contexto vivenciado por crianças, adolescentes e jovens 
brasileiros no intuito de fornecer sentidos a sua própria realidade histórica. 
Esse paradigma nega a valorização da pluralidade como elemento nuclear 
dos processos educacionais, haja vista a necessidade de uma retórica unitária 
que exalta os conformismos cognitivos e intelectuais. Enfim, o paradigma 
dilui as especificidades culturais.

Além disso, diante da relevância das práticas educativas na constituição 
da subjetividade do educando, principalmente o afro-brasileiro, torna-se 
nítida a influência do modelo homogêneo na construção e reconstrução 
dessa identidade, causando um ônus enorme para esse segmento da popu-
lação brasileira e para toda a sociedade, tendo em vista ser a discriminação 
um obstáculo efetivo de uma sociedade democrática. 

E essa sociedade que se diz democrática deveria ser, no sentido de reco-
nhecer na espécie humana a capacidade de entender a diversidade cultural, 
geradora de saberes múltiplos na complexidade contemporânea. 

A diáspora da humanidade não produziu nenhuma cisão gené-
tica: pigmeus, negros, amarelos, índios, brancos vêm da mesma 
espécie, possuem os mesmos caracteres fundamentais da hu-
manidade. Mas levou á extraordinária diversidade de línguas, 
culturas, destinos, fontes de inovação e de criação em todos os 
domínios. A riqueza da humanidade reside na sua diversidade 
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criadora, mas a fonte de sua criatividade está em sua unidade 
criadora. (MORIN, 2002, p. 65) 

Uma esfera educacional geradora de símbolos que direcionam as várias 
maneiras de se enxergar a realidade para apenas uma única forma de con-
ceber o mundo se transforma num espaço totalizante e excludente, pois se 
cria compartimento pedagógico, cuja função central é manter um status quo 
educacional que se nutre de um modelo absoluto. 

A educação das relações étnico-culturais no universo da Educação de 
Jovens e Adultos impõe mudanças na abordagem dessa temática com pro-
jetos para a edificação de reflexões e ações sobre as melhores maneiras de se 
combater a discriminação em nossa sociedade e valorizar os conhecimentos 
trazidos para dentro da escola por esse alunado para além da complexidade 
curricular. Dito de outra forma, facilitar o empoderamento do alunado no 
processo educativo.

 A escola não tem tarefa exclusiva nessa empreitada. Contudo, é uma 
instituição social que tem obrigação coletiva de combater todas as formas 
de discriminações no seu interior, contribuindo, assim, para que o educando 
egresso possa colaborar significativamente em outras esferas sociais, tais 
como: família, meios de comunicações, espaços de trabalho, entre outras. 
Enfim, a escola não pode se omitir desta responsabilidade: promover um 
ambiente de respeito à diversidade. E o Pibid Filosofia − UFBA apresenta-
se exatamente nesse vácuo, com propostas, sobretudo, de abrir fissura na 
parede hegemônica do pensamento padronizante. 

Vale ressaltar a dimensão do universo simbólico do educando afro-brasi-
leiro e trabalhador de cuja ancestralidade não ganha a devida relevância nas 
políticas públicas educacionais – que nos últimos anos vêm sofrendo ataques 
para que mude seus horizontes – e sofre com o modelo de origem positivis-
ta-evolucionista, procurando, de todas as formas, criar canais de legitimação.

Sabe-se que tais universos simbólicos são estruturados a partir, também, 
de elementos desencadeados pelos processos pedagógicos efetivados pelos 
professores. Mas qual a formação do professor que remeta a contemplar 
as raízes da cultura brasileira que têm origem africana? Quais métodos são 
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ensinados na universidade brasileira para que sejam desenvolvidos aspectos 
do continuum africano reelaborado no Brasil? A pesquisadora Narcimária Luz 
(2001, p. 24) nos oferece algumas pistas:

Certa vez, realizei um estudo envolvendo futuras pedagogas 
baianas, visando identificar se ao longo de sua formação, ha-
viam elaborado um discurso próprio ancorado na territoria-
lidade baiana. Apesar de suspeitarmos de antemão da não 
existência de uma elaboração teórico-metodológica original en-
riquecida pelo ethos envolvente, ficamos perplexos ao consta-
tarmos que os futuros pedagogos sabiam repetir de forma me-
tonímica, sem nenhuma emoção, teorias e jargões técnicos da 
territorialidade euro-americana; e nada, nada mesmo sabiam 
dizer ou expressar sobre a nossa realidade de base africana. E o 
pior, não tinham adquirido competência para extrair, da terri-
torialidade baiana, elementos pedagógicos necessários ao for-
talecimento da identidade infanto-juvenil da nossa população. 

A tendência que prevalece nos cursos de formação de professores no 
Brasil obedece a uma lógica neoliberal em que a matriz dos procedimentos 
pedagógicos é herdada da Europa. Os educadores ficam submetidos a essa 
proposta, que não privilegia a realidade étnico-cultural. Os impactos do nosso 
legado colonial ainda estabelecem os valores do currículo na contemporanei-
dade, causando, na academia, um certo fascínio pelo o que é produzido fora 
do nosso contexto.

Destarte, o paradigma surgido na contemporaneidade, tendo como 
mote principal as inovações tecnológicas na esfera educacional, na verdade, 
a nosso ver, são aparências não só do avanço do conhecimento humano, mas 
principalmente de uma essência construída a partir de uma epistemologia 
voltada exclusivamente para fundamentos cartesianos. Aqui, cabe lembrar 
um estudo executado pela educadora Ana Kátia Alves dos Santos (2006, 
p. 132), analisando a epistemologia utilizada no ensino fundamental nas 
escolas de Salvador:
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[...] separação sujeito/objeto, como fundamento da Ciência da 
Educação. A epistemologia do educador, no contexto baiano, 
não contempla a experiência da criança afrodescendente [nem 
do adulto] porque seu fundamento de base é o cartesianismo. 
Essa forma de pensar os sujeitos, separa-os de sua experiência 
vital, acaba gerando o fortalecimento do silenciamento, do pre-
conceito e da negação a que estas crianças estão submetidas. 
Nesse sentido, elas são apenas produtoras de habitus, visto que 
lhes cabe apenas produzir representações e ideias abstratas. 
O acesso à sua experiência é negado. Colabora para esta situa-
ção, o olhar distraído dos educadores sobre a realidade. 

O cotidiano escolar necessita ser ressignificado no seu âmbito de cons-
truções e trocas de valores para que a pluralidade esteja no centro das ativi-
dades pedagógicas, assim como para que a valorização do território de matriz 
cultural africana e aborígine tenha a mesma visibilidade que a matriz euro-
peia, contemplando, assim, uma educação de fundamentos democráticos.

Afinal, não podemos ficar amarrados somente ao discurso das habili-
dades cognitivas dos alunos como ponto determinante do desenvolvimento 
do educando. A discussão cultural sendo lastro para o desenrolar de uma 
identidade não pode ser colocada em posição secundária haja vista a cons-
trução e reconstrução de subjetividades no território escolar ser um fato. 
Precisaríamos encontrar equilíbrio entre tais procedimentos: razão e corpo, 
ser humano e mundo, sujeito e experiência. 

Portanto, fomentar ferramentas plurais na escola: eis o desafio do Pibid 
Filosofia − UFBA. O olhar dos licenciandos possui o auxílio de uma lupa cha-
mada criticidade, alimentada por um núcleo de atores da universidade através 
de reuniões e eventos regionais e nacionais, além do supervisionamento do 
professor da educação básica, que oferecem, juntos, os nutrientes necessá-
rios para uma formação de qualidade e transformação dessa realidade. 

Diversidades estéticas e culturais: um horizonte a ser atingindo 

O médico e etnólogo baiano Thales de Azevedo, no início de sua 
obra chamada Democracia racial: ideologia e realidade, afirma o seguinte: 
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“O negro representa um elemento tão significativo na vida brasileira que não 
é possível escrever uma história da cultura no Brasil ou discorrer sobre a his-
tória nacional sem abrir um capítulo a esse tema.” (AZEVEDO, 1975, p. 11) 
Mais que um capítulo, a participação do africano e seus descendentes na 
cultura brasileira é um fenômeno que precisa de muitos livros para mostrar 
toda a potencialidade desse grupo humano.

O ser humano de tez escura no Brasil sempre foi objeto de discrimi-
nação desde a sua chegada até os dias atuais, variando apenas a intensidade. 
Esse segmento populacional sofre com violência física e psicológica no per-
curso da sua existência. Daí afirmar que o racismo está continuamente se 
reorganizando através de estratégias dissimuladas e sutis, dificultando um 
mapeamento mais preciso, e a escola contribui para isso. 

Constata-se no decorrer da investigação que o espaço da educação 
formal, especificamente na Educação de Jovens e Adultos, não contempla 
as necessidades da população afro-brasileira, pois a escola está estruturada 
numa visão ainda eurocêntrica, cuja racionalização inibe qualquer manifes-
tação de perspectiva plural. 

Num primeiro momento, percebe-se uma educação fundada na frag-
mentação e separatividade, traços característicos bem próprios da raciona-
lidade moderna europeia, que é absorvida de modo “natural” por nossos 
educadores, replicando, assim, modelos teóricos. O início das atividades 
escolares para o afro-brasileiro é o momento da tentativa de uma assimilação 
da ideologia do branqueamento, na qual os primeiros indícios de reconheci-
mentos de valores identitários africanos são suprimidos em favor de valores 
convencionais e hegemônicos, fruto de um discurso educacional.

É exatamente esse movimento que a investigação tentou captar, evi-
denciando as contradições oriundas desse discurso, calcadas numa suposta 
superioridade de valores culturais europeus, e tentando mostrar como a 
uniformização seria “benéfica” para os ditos “inferiores”, ou seja, existe um 
modelo a ser seguido de maneira hierárquica no qual a dimensão dialética 
estava excluída. Com isso, se evidencia também, de maneira não tão explícita, 
a inibição de traços identitários desse segmento populacional diretamente 



A diversidade étnico-cultural no ambiente escolar    373

afetado: os africanos e seus descendentes contemporâneos, isto, é estu-
dantes que frequentam a EJA. 

Quando se nega a possibilidade de reconhecimento de sua história ou 
da história das ideias dos seus antepassados, inviabiliza-se toda e qualquer 
manifestação de autoestima e pertencimento a uma matriz cultural e suas 
consequências são nefastas com relação à dignidade humana. O rompimento 
de vínculos cria sujeitos desvinculados com sua temporalidade ancestral, o 
que é terrível para condição humana. 

Algumas considerações das pesquisadoras Nilma L. Gomes e Petronilha 
B. Gonçalves e Silva (2006, p. 22-23) são fundamentais para entender o que 
isso significa.

A sociedade brasileira é pluriétnica e pluricultural. Alunos, pro-
fessores e funcionários de estabelecimentos de ensino são, an-
tes de tudo, sujeitos sociais – homens e mulheres, crianças e 
adolescentes, jovens e adultos pertencem a diferentes grupos 
étnico-raciais, integrantes de distintos grupos sociais. São sujei-
tos com história de vida, representação, experiência, identida-
des, crenças, valores e costumes próprios que impregnam os 
ambientes educacionais por onde transitam com suas particu-
laridades e semelhanças, compondo o contexto da diversidade. 
Por isso ao planejar, desencadear e avaliar processos educati-
vos e formadores, não podemos considerar a diferença como 
um estigma. Ela é, sim, mais um constituinte do nosso processo 
de humanização. Por meio dela, nós nos tornamos partícipes 
do complexo processo da formação humana.

Nesse sentido, urge a discussão sobre uma postura realmente educativa 
por parte da escola e dos operadores da educação em torno da diversidade. 
A diversidade deve ser uma competência político-pedagógica a ser adquirida 
pelos profissionais que atuam na educação, multiplicando a relação demo-
crática nos espaços sociais. 

A escola brasileira contemporânea possui uma lacuna que inviabiliza 
procedimentos ancorados no respeito das distintas matrizes culturais for-
madoras da sociedade brasileira. Esse espaço precisa ser preenchido por 
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encaminhamentos educacionais, cujo lastro não cabe à uniformização que 
nega a pluralidade. Essa escola deve estar aberta para reelaboração cultural 
e estética de uma ancestralidade que insiste no seu reconhecimento existen-
cial. Eis uma constatação. 

É a partir dessa constatação que a atuação do Pibid Filosofia − UFBA 
vem tentar romper com essa realidade, através de projetos que respeitam a 
pluralidade étnica na escola e contribuam para a formação multirreferencial 
do licenciando. 

Vale sublinhar a observação de que a identidade escolar afro-brasileira 
ainda não se configurou de forma plena em virtude da presença de obstá-
culos variados, por exemplo, o aspecto político, na medida em que o Estado 
brasileiro foi formado com elementos constitutivos que tinham como refe-
rência valores racistas na sua gênese. Daí a necessidade da elite dirigente 
utilizar procedimentos de um modelo sincrético para caracterizar a unidade 
nacional. A chamada cultura nacional inibiu a pluralidade de identidades que 
existiam e ainda existem no Brasil para alcançar uma unidade hegemônica. 

Essa posição “assimilacionista” foi posta em prática, segundo o antro-
pólogo Munanga Kabengele, por vários intelectuais da história recente do 
Brasil, tais como Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro, que tinham como principal 
finalidade definir uma identidade nacional baseada na miscigenação do 
povo brasileiro. Daí a conceituação do Brasil como uma “democracia racial”, 
negando o caráter conflituoso das relações raciais no país. 

Outra barreira para a configuração plena da identidade afro-brasileira 
é um modelo de unidade nacional que é baseado na determinação unívoca 
em detrimento da pluralidade cultural. Ou seja, cria-se uma concepção de 
nação ideal para que toda a população se sinta fazendo parte dessa unidade, 
no entanto, a realidade efetiva mostra uma pequena parcela privilegiada da 
população, edificando modelos culturais e políticos e impondo ao restante 
da sociedade seus interesses, causando, assim, um não reconhecimento da 
população afro-brasileira nos valores instituídos na sociedade.

Os indivíduos afro-brasileiros sentem-se inferiorizados, pois, não se 
reconhecendo com os referenciais brancos, limitam-se a absorver tais 
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modelos. Urge, portanto, uma ruptura epistemológica na concepção tanto 
de educação quanto de procedimentos sociais. Inserir de maneira efetiva a 
diversidade cultural na pauta das discussões é imprescindível para alcançar 
um grau mínimo do que chamamos democracia plena.

Detectamos, também, através das análises dos textos que tratam o 
assunto da identidade afro-brasileira, que a arte afro-brasileira possui sua 
gênese na liturgia de matriz africana, daí um conteúdo intensamente identi-
tário. É a partir dos objetos sagrados do povo africano e seus descendentes 
que se inicia um discurso acerca da definição da arte afro-brasileira. Então, 
não se pode dissociar o estatuto do belo no olhar africano de seus rituais 
sagrados, pelo menos na origem da arte afro-brasileira. 

Essa perspectiva estética da identidade afro-brasileira, a partir de uma 
africanidade simbólica, faz deste indivíduo possuidor de ancestralidade um 
referencial, cuja função é, além de reverenciar suas divindades, tornar público 
objetos artísticos criados numa dimensão distinta do modelo padronizado de 
beleza. O artista se preocupa, nas suas incursões imagéticas, em alcançar um 
território do belo, e o belo também é receptáculo do divino, num perspecti-
vismo de uma África tradicional recriada no novo mundo, no Brasil. 

Portanto, percebe-se a necessidade de reavivar a memória estética 
como arranjo de se manter vivo todos os elementos do estatuto do belo de 
matriz africana. Tal belo, como foi visto, não é propriedade e nem aceita uti-
lização por nenhum grupo social, não existe uma objetividade racional da 
beleza. Há, sim, uma sensibilidade que se apropria do belo como forma de 
prazer estético e isso não é negado a nenhum grupo humano, tendo em vista 
uma racionalização padronizada da beleza europeizada. 

Enfim, rediscutir as implicações sociais advindas da negação histórica 
que a população africana e seus descendentes sofreram é imprescindível na 
construção de uma escola democrática que respeite a diversidade cultural. 

A violência se irradiou para todo o modo de vida, alcançando sua alma, 
aliás, que foi negada, pois o mundo religioso criado naquele momento 
– Brasil colônia – pela cristandade não percebia qualquer tipo de humani-
dade no africano escravizado, vendo-o de uma “peça” para o trabalho no 



376    Olhares sobre a docência

recém-território colonizado. Essa violência pavimentou um caminho percor-
rido pela intolerância, desrespeito e ganância que se perpetuaram na menta-
lidade da elite brasileira até os dias atuais. A hostilidade a esse segmento da 
população brasileira foi construída historicamente por uma razão europeia 
que se queria universal, subordinando todos os chamados “diferentes”.

Esse modelo não aceitava nada do que estivesse fora do seu alcance. 
O enquadramento do mundo a partir de uma racionalização ocidental se 
tornou o traço característico do colonialismo efetuado na América portu-
guesa. Tudo era mensurável sob os critérios dessa razão. Não foi diferente 
com o africano que aqui chegou; tiveram que se adaptar a um terrível 
esquema escravista, mas mesmo assim lutaram de forma ativa através de 
várias maneiras – as manifestações culturais no seu aspecto de recriação 
foram uma das formas de resistir. 

Assim, cabem às pessoas interessadas em uma equidade social – e nós, 
educadores do programa–, reverter a atual situação em que se encontram 
as relações étnicas na escola pública. Vale ressaltar um enunciado exemplar:

[...] A nossa responsabilidade social como cidadãs e cidadãos 
exige mais de nós. Ela exige de todos nós uma postura e uma to-
mada de posição diante dos sujeitos da educação que reconhe-
ça e valorize tanto as semelhanças quanto as diferenças como 
fatores imprescindíveis de qualquer projeto educativo e social 
que se pretenda democrático. (GOMES; SILVA, 2006, p. 31) 

Os bolsistas enquanto pessoas envolvidas na formação de pessoas têm 
o dever existencial de contribuir para modificar o quadro de negação do 
outro por sua tez escura ou por sua origem ancestral; a sociabilidade humana 
reivindica algo que transcenda esse tipo de comportamento. 

Enfim, a escola não pode ser o espaço de sínteses do senso comum, 
mas o lugar onde todos os indivíduos tenham direitos de acesso aos conhe-
cimentos produzidos pela humanidade, entre eles o conhecimento filosó-
fico, possibilitando, assim, autonomia intelectual e emancipação crítica dos 
estudantes. 
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Equacionando problemáticas educacionais possíveis:  
uma proposta Pibidiana

O Pibid tem como um dos objetivos fornecer ferramentas pedagógicas 
para uma formação de qualidade dos licenciandos de Filosofia da UFBA, 
além de propor ações que provoquem o interesse do professor regente, cha-
mado de supervisor, pela formação continuada, a partir, principalmente, do 
contato com olhares distintos sobre o fazer docente lançados pelos licen-
ciandos. Ambos objetivos delimitam-se num campo fértil na modalidade de 
ensino EJA, pois, como foi dito anteriormente, esse segmento populacional 
que frequenta a escola à noite é oriundo das classes populares – carentes de 
serviços sociais elementares – e sua maioria é constituída por afrodescen-
dentes. Essa atmosfera educacional nos encaminha necessariamente para 
uma abordagem histórico-crítica, no sentido de compreender dialeticamente 
que a escola atual é fruto de mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Imbuídos dessa compreensão, os bolsistas do Pibid Filosofia – UFBA, 
com seus projetos pedagógicos, visam não apenas aplicá-los para dar conta 
de conteúdos exigidos pela tradição filosófica, mas, sobretudo, acompa-
nhar as relações sociais da e na escola pública. Essa preocupação surge a 
fim de evitar que certos conteúdos trabalhados em sala de aula não passem 
por obsoletos ou desinteressantes por parte dos estudantes preocupados, 
também, em sua maioria, com outros afazeres, seja no trabalho ou nos 
domicílios. 

Para o professor de Filosofia, é muito mais interessante e produtivo 
provocar diálogo e reflexão ainda que seja sobre temas extracurriculares, 
mas condizentes com a disciplina, onde todos participem e partilhem suas 
vivências, possibilitando oferecer as condições que retirem o indivíduo do 
lugar comum. Tal atitude pretende provocar no estudante a compreensão de 
sua realidade: por isso, em alguns casos é necessário abordar acontecimento 
da atualidade e da sua história em vez de algo contido no planejamento da 
unidade previamente estabelecido. Na expectativa de resultados efetivos, os 
projetos Pibidianos em Filosofia almejam provocar nos estudantes a obser-
vação de sua prática social e tentar, de algum modo, uma transformação 
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dessa realidade. A respeito dessa noção de “acompanhar a realidade”, já nos 
alertava Walter Kohan e Silvio Gallo (2000, p. 182):

Um professor que apenas reproduza, que apenas diga de novo 
aquilo que já foi dito não é de fato, um professor de filosofia; 
o professor de filosofia é aquele que dialoga com os filósofos, 
com a história da filosofia e, claro, com os alunos, fazendo da 
aula de filosofia algo essencialmente produtivo. 

Para melhor alcançar a meta intencionada, antes de tudo, é necessário 
um trabalho de observação atenta por meio de uma sensibilidade apurada da 
realidade escolar e dos comportamentos dos estudantes. Não havendo essa 
preocupação, todo trabalho pode estar lançado à sorte, podendo ou não dar 
certo, mas com chances bem maiores ao fracasso do que ao êxito. Ao cons-
tatar a realidade na escola, analisando os meios, carências e experiências já 
realizadas, será possível ao bolsista traçar um projeto que tenha mais aplica-
bilidade e que cumpra seus fins almejados.

Assim, podemos afirmar que os procedimentos pedagógicos efetivados 
pelo programa priorizam o estudante em seu ambiente concreto de aprendi-
zagem, falando a sua linguagem, indo ao encontro dos seus anseios buscando 
sempre relação com dimensões dialéticas. Todo esse trabalho de reflexão cui-
dadosa na elaboração dos projetos que leva em consideração a realidade do 
estudante é relevante se quisermos de fato tocá-lo e fazer com que ele possa 
usufruir de um saber filosófico. Portanto,

Diante de um estudante que não possui as qualificações reque-
ridas para apropriação do saber filosófico [por motivos histó-
ricos], compete ao professor produzir mediações pedagógicas 
capazes de reduzir a distância entre o precário universo cultural 
do aluno de nível médio e as exigências da reflexão filosófica 
[sem sermos elitista]. (RODRIGO, 2007, p. 42)

No intuito de produzir mediações pedagógicas é que aparecem os 
projetos pedagógicos capazes de facilitar a aprendizagem por parte do 
educando. Esse aprender, no entanto, é vinculado não só às vivências dos 
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estudantes, mas ao que se espera da Filosofia enquanto disciplina disposta 
nos parâmetros curriculares. Nesse sentido, as ações visam valorizar o legado 
da tradição filosófica e da tradição africana sem deixar de estarem ligadas ao 
cotidiano do estudante. Essa preocupação também é fruto de um bom senso 
entendido como umas das exigências da aprendizagem. Paulo Freire (1996, 
p. 63-64) evidencia esta questão:

 É meu bom senso, em primeiro lugar, o que me deixa suspeito-
so, no mínimo, de que não é possível à escola, se, na verdade, 
engajada na formação de educandos educadores, alhear-se das 
condições sociais culturais, econômicas de seus alunos, de suas 
famílias, de seus vizinhos. Não é possível respeito aos educan-
dos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua identidade 
fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em 
que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos 
“conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à escola.

Como educadores, acreditamos também que, para promover o conheci-
mento filosófico, é necessário valorizar a cultura do educando e a partir dela 
tirar um proveito maior do que simplesmente “transferir conhecimentos”,  
o que muito conta em uma realidade tão multifacetada donde pode se extrair 
diversos elementos úteis ao aprendizado, inclusive elos culturais enraizados 
nos costumes dos educandos.

Ações Pibidianas: oportunizando aprendizagens 

A regulamentação do ensino de Filosofia nas escolas traz, além da novi-
dade de um componente curricular diferenciado para os alunos, uma série 
de desafios que algumas instituições de ensino não estão preparadas para 
confrontar. Por ser ainda uma disciplina relativamente nova nos currículos 
escolares, nem sempre é possível encontrar materiais didáticos apropriados. 
Sendo assim, é necessário ir em busca de meios facilitadores capazes de 
gerar uma dinâmica propícia capaz de promover o aprendizado vinculado à 
realidade cultural do alunado.
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Como já foi descrito anteriormente, os projetos aqui propostos são pen-
sados de maneira atenta à realidade do aluno, com a preocupação em vin-
cular a didática usada ao saber filosófico e cultural. Dessa concepção, aflora 
a criatividade, tão querida e necessária na elaboração dos nossos projetos. 
Aqui, cada bolsista Pibidiano é “livre” para elaborar suas ações e propor ao 
professor supervisor, e juntos avaliarão a viabilidade e condições para exe-
cução dos projetos, bem como os recursos didáticos empregados. 

Num contexto em que se pode constatar a existência de vários pro-
blemas de ordem social, é um desafio criar uma condição favorável ao apren-
dizado. A dificuldade aumenta quando se constatam, também, características 
como uma baixa autoestima oriunda principalmente da condição socioeco-
nômica e do preconceito existente desde a cor da pele à crença nas religiões 
tradicionais de matriz africana. Trata-se de um desafio posto ao educador, 
que necessita se movimentar para atingir algum êxito em sua missão: ressig-
nificar a realidade educacional. 

Filosofia com toques musicais: sonoridade no aprender

A utilização do livro didático de Filosofia é uma questão polêmica entre 
os profissionais dessa área no Brasil, de modo que não convém abordar a 
temática nessas linhas por delimitação de assunto e pelas diversas nuances 
que é capaz de sugerir. Os professores em geral tendem a uma flexibilidade 
no manuseio do livro didático fazendo uso de outros recursos didático-peda-
gógicos, o que não apresenta problemas sérios se devidamente trabalhado. 

Os projetos do Pibid Filosofia − UFBA atuam como ferramentas didá-
ticas em formação nas aulas de Filosofia ou até mesmo fora delas, enrique-
cendo as atividades docentes do professor. Não visam minimizar as aulas, 
mas completá-las. Fruto da criatividade e empenho dos bolsistas, por meio 
de suas observações, aptidões e vivências, esses projetos sob a anuência do 
professor supervisor vêm, aos poucos, dando resultados e agregando expe-
riência aos mesmos. 

Nessa perspectiva, os filósofos antigos escreveram que para a Filosofia 
acontecer é necessário que o homem “se espante” com a realidade, ou seja, 
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que algo lhe “chame atenção”. A gênese da Filosofia está na admiração. Como 
encontramos na Metafísica de Aristóteles, a informação que “foi pela admi-
ração que os homens começaram a filosofar”. O verbo grego “thaumazein” 
pode traduzir esse espanto ou admiração capazes de motivar o filosofar. 

Nessa ótica, valorizando certas vivências do cotidiano do estudante, 
como a musicalidade, é possível encontrar na música um rico canal de pos-
sibilidades capazes de atrair e encantar naturalmente os estudantes, pois 
em geral é algo bem-visto e aceito culturalmente. É característica natural da 
música encantar quem ouve. Nas culturas mais diversas, ela sempre falou 
ao íntimo do humano com incrível capacidade de provocar “admiração” e 
“encantamento”. De modo que Nietzsche, no século XIX, declarara que “sem 
a música a vida seria um erro”. Em primeira instância, essa experiência do 
encantar provocada pela música é bem semelhante ao “espanto” grego capaz 
de gerar a experiência filosófica porque motiva a fazer algo educativo depois 
da audição musical. Como o “thaumazein” motiva o filosofar, a música, com 
toda a sua capacidade de sensibilizar, pode provocar no estudante um inte-
resse e gosto pela Filosofia se nela existir algo que remeta à disciplina. 

A música existe para que possamos sentir o eco do Universo, vi-
brando através de nós. Para captar essas vibrações, precisamos 
de uma música arrojada – estimuladora da mente, heurística, 
imaginativa –, uma música na qual mente e corpo se unam em 
ações de autodisciplina e descoberta. (SCHAFER, 2011, p. 283)

A música poderá “encantar” o estudante e despertar nele essa admi-
ração para a atividade filosófica. Isso será possível uma vez que ela traz algo 
do cotidiano que nos pode ser útil na abordagem de temas estudados pela 
filosofia. A música no ambiente de aprendizagem é capaz de dar um novo 
significado aos métodos utilizados, corroborando, inclusive, para melhores 
níveis de aprendizado. Poderá, ainda, facilitar o acesso à vasta cultura musical 
do alunado. 

Pretende-se mesmo é sensibilizar o estudante através da musicalidade 
e, por meio dela, motivá-lo e facilitar o seu ingresso na atividade do filosofar. 
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Por descrever a realidade e abordar a manifestação de sentimentos, a música 
pode ser objeto não só de estudo da Filosofia sob as vias da estética, como já 
tem sido feito, mas também um instrumento para promover atividades com 
política, metafísica, teoria do conhecimento, ética, direitos humanos, diversi-
dade cultural, entre outros. 

Num cenário educacional diversificado, perpassado pelas tradições 
negras, em que a musicalidade é fortemente presente, a utilização da música 
em prol da aprendizagem valoriza não apenas essa herança cultural do estu-
dante, mas possibilita uma aproximação do que se pretende ensinar com a 
realidade do aluno. 

Na população baiana, em geral, o gosto pela música é algo tão comum 
que, ao utilizá-la na escola, torna-se evidente um apreço maior pelas aulas 
e pelo conteúdo disciplinar ali ministrado. Como pode ser constatado assis-
tindo aos relatos de experiência dos mais diversos especialistas em educação, 
abordar letras de músicas e ritmos em sala de aula não é nada tão novo e 
original. No entanto, o diferencial está justamente em usá-la num contexto 
social carente, permeado pela apatia em relação à disciplina de Filosofia, em 
que a presença em sala de aula pode acabar sendo obrigatória apenas para a 
obtenção de uma certificação. 

Como já prenunciada, a estratégia consiste no aprendizado da Filosofia5 
por meio de letras de canções da Música Popular Brasileira em seus diversos 
gêneros musicais, em que, após a escuta e leitura, identifica-se a temática a 
ser trabalhada. Essa é a maneira para “encantar” os estudantes e motivá-los 
a pensarem filosoficamente. Porque é necessária a motivação? Os alunos da 
escola chegam cansados da rotina diária de trabalho e nem sempre estimu-
lados.6 Chegam, ainda, repletos de pré-noções acerca do componente curri-

5 Filosofia aqui significa um discurso constituído de criticidade, na qual o esclarecimento 
sobre sua história é elemento basilar na compreensão do presente. 

6 Vale ressaltar uma premissa fundante para o contexto atual da educação básica brasileira, 
afirmada pelo pensador Dermeval Saviani (2008, p. 45): “Se os membros das camadas 
populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem valer seus interesses, 
porque ficam desarmados contra os dominadores, que servem exatamente desses conte-
údos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação”.
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cular, precisando de algo que os motive ou justifique a sua participação efe-
tiva nas aulas de Filosofia. 

Com a utilização de músicas, os estudantes passam a se interessar 
pelos conteúdos filosóficos via audição musical como porta de entrada para 
a experimentação filosófica. Ao ler a letra da canção, identificam palavras 
ou expressões desconhecidas, motivando, assim, a interpretação e o acrés-
cimo de palavras ao vocabulário pessoal do aluno. Em seguida, percebem o 
tema filosófico em questão e é proposto o debate qualificado com base no 
que aquele estudante compreendeu sobre a narrativa da canção. Ouve-se 
novamente a música e partilham-se as impressões. Nessa atividade, é pos-
sível que o aluno desenvolva sua capacidade de argumentação pelo diálogo 
motivado na discussão da música, bem como uma leitura mais atenta e com-
preensível do texto filosófico. 

As orientações curriculares para o ensino médio publicadas pela 
Secretaria da Educação Básica atentam que:

Cabe, então, especificamente à Filosofia a capacidade de análi-
se, de reconstrução racional e de crítica, a partir da compreen-
são de que tomar posições diante de textos propostos de qual-
quer tipo (tanto textos filosóficos quanto textos não filosóficos 
e formações discursivas não explicitadas em textos) e emitir 
opiniões acerca deles é um pressuposto indispensável para o 
exercício da cidadania. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
2006, p. 26)

No sentido explicitado pelas diretrizes básicas da educação, compreen-
demos que o uso de músicas como forma textual, sob uma análise racional e 
crítica, pode não apenas ser útil ao desenvolvimento da criticidade do estu-
dante, mas ter uma contribuição para pensar uma cidadania a ser exercitada. 
Ao usar música na sala de aula, é possível, ainda, estabelecer diálogos fru-
tíferos com outras disciplinas, fazendo da interdisciplinaridade um procedi-
mento didático e produtivo no processo de desenvolvimento formativo do 
aluno. Pensar em trabalhar músicas nas aulas de Filosofia não é abandonar a 
tradição filosófica com seus escritos já consagrados, mas poder contar com 
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um elemento musical capaz de ajudar a entender o legado filosófico e o con-
texto social em que vivemos. 

Sobre a temática a ser trabalhada em Filosofia, até o presente momento 
parece não haver um consenso geral entre os especialistas em Filosofia da 
Educação no Brasil. Embora exista um direcionamento por parte dos parâ-
metros curriculares, em consonância com Adorno (2006, p. 53) concordamos 
que: “Não queremos impor aos nossos estudantes a deformação profissional 
daqueles que automaticamente consideram sua área de atuação como sendo 
o centro do mundo. A filosofia só faz jus a si mesma quando é mais do que 
uma disciplina específica”. 

Também não significa o abandono do livro didático de filosofia e dos 
temas filosóficos já postos. Assim, não abandonamos a tradição filosófica, 
assegurando que:

[...] não é possível fazer Filosofia sem recorrer a sua própria his-
tória. Dizer que se pode ensinar filosofia apenas pedindo que 
os alunos pensem e reflitam sobre os problemas que os afligem 
ou que mais preocupam o homem moderno sem oferecer-lhes 
a base teórica para o aprofundamento e a compreensão de tais 
problemas e sem recorrer à base histórica da reflexão em tais 
questões é o mesmo que numa aula de Física pedir que os alu-
nos descubram por si mesmos a fórmula da lei da gravitação 
sem estudar Física, esquecendo-se de todas as conquistas ante-
riores naquele campo, esquecendo-se do esforço e do trabalho 
monumental de Newton. (NASCIMENTO apud SILVEIRA, 1991, 
p. 142)

Por outro lado, não é possível fazer Filosofia apenas com “história da 
filosofia” ou consultando a enciclopédia de filósofos já consagrados facil-
mente encontrados nos bons manuais de Filosofia. O bom senso, já mencio-
nado anteriormente, tem o seu lugar ao montar o conteúdo programático da 
disciplina mediando a temática filosófica clássica com questões da realidade 
do aluno igualmente filosóficas. Tal como os textos da tradição filosófica não 
são dogmas, as letras das canções também não são. Cada canção expõe um 
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ponto de vista, em geral do compositor, que serve, assim como os textos dos 
filósofos, de ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada. A escolha 
musical deve ser feita de forma criteriosa por parte do professor. Este deve 
prever futuras interpretações e estar atento para que a música possa induzir 
o estudante a pensar criticamente. 

Na atividade, o professor deverá motivar leitura, interpretação e instigar 
o debate confrontando os pontos de vista e até propiciar um ar de curiosi-
dade, sempre ressaltando que o conteúdo a ser estudado, de certa forma, 
está na música. Alguns estudantes já se espantaram, dizendo “a gente canta 
isso e nunca parou para pensar!” ou “nunca tinha notado isso na letra desta 
música”. Expressões assim são apenas reações possíveis de quem se dedica 
a estudar algo tão cotidiano que às vezes aparenta até mesmo banalidade. 

Por acreditar na possibilidade de um pensar filosófico a partir da “rea-
lidade atual”, valorizando certos aspectos da cultura como a musicalidade, 
havendo em mente um interesse nosso pela participação do aluno nas aulas, 
é que optamos por utilizar recursos didáticos totalmente acessíveis. Mais do 
que a ludicidade, nos é muito cara a praticidade e a simplicidade da ativi-
dade com as letras das canções que em momento algum visam transformar 
as aulas em algum tipo de espetáculo musical ou “aulas-shows”, voltadas a 
decorebas de conteúdos, em que o professor toma a função de “apresen-
tador” ou “artista”. 

É esperado que o estudante perscrute a música deixando se embalar 
nesse universo simbólico, em que a intuição e emoção foram capazes de 
registrar todo um sentimento em relação ao mundo e às questões mais 
existenciais do ser humano por parte de quem escreveu e cantou. Universo 
também permeado pela razão, que permite uma crítica bem-elaborada do 
mundo, estabelecida pela reflexibilidade através dos acordes filosóficos. 
Assim, a partir desse exercício, extrair o que é útil e aproveitar em sala de 
aula os elementos julgados necessários pelo professor em forma de atividade 
pedagógica, sem perder o rigor da filosofia, unindo teoria e prática reconhe-
cidas nas vivências do aluno, que ouve as mais diversas canções e através 
delas reelaboram seus universos simbólicos. 
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É possível, com a música, adentrar nessa diversidade étnico-cultural7 do 
ambiente escolar já discutida na parte inicial deste texto e ainda usá-la para 
tornar possível o aprendizado de Filosofia nesse mesmo ambiente, o que não 
gera nenhuma incompatibilidade ou estorvo se feito de maneira metódica e 
organizada. 

Não por acaso, um dos deuses gregos da sabedoria, Apolo, é também 
o deus da música, o que nos assinala por uma metáfora mito-poética que é 
possível e harmonioso a junção de cultura e de Filosofia nas mais diversas 
realidades e situações de aprendizagens. 
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A produção de vídeos educativos sobre ciências com 
estudantes de licenciaturas na Univesidade Federal da 
Bahia: os professores comunicam

Rejâne Maria Lira-da-Silva1, 
Mariana Rodrigues Sebastião2,
Mariana Menezes Alcântara3, 
Simone Terezinha Bortoliero4 

Relatamos aqui a experiência de incluir na formação dos licenciandos 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), futuros professores da educação 
básica brasileira, as oficinas de vídeos intituladas EducomCiência: profes-
sores comunicam. A ideia nasceu de uma parceria com o grupo de pesquisa 
em Cultura e Ciência da Faculdade de Comunicação da UFBA, no âmbito do 
projeto Percepção pública da ciência através dos meios de comunicação: o 
uso de tecnologias emergentes (celulares) na produção de vídeos científicos 
para público jovem na Bahia.

As oficinas foram organizadas e planejadas com base nas contribui-
ções de educomunicação, área de inter-relação entre a Comunicação e a 
Educação, sobretudo as apreciações deixadas por Mario Kaplún (1923-1998), 
radialista argentino e precursor do campo na América Latina em seu livro El 
Comunicador Popular (1987).

1 Bióloga, professora associada do Instituto de Biologia da UFBA, bolsista de produtividade 
CNPq em Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora e ex-bol-
sista coordenadora do Pibid Biologia − UFBA (2010-2014). E-mail: rejane@ufba.br.

2 Jornalista, comunicóloga e mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências/UFBA. 
E-mail: marianasebastiao@gmail.com.

3 Jornalista e mestre em Cultura e Sociedade/UFBA. E-mail: alcmariana@gmail.com.

4 Jornalista, professora associada da Faculdade de Comunicação da UFBA. 
 E-mail: bortolie@ufba.br.
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Foram realizadas quatro oficinas nos anos de 2010, 2011, 2013 e 
2014. Os participantes eram estudantes bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da UFBA, criado em 2009 pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
que é promissor e tem como finalidade fomentar a iniciação à docência e 
melhor qualificá-la, visando à melhoria do desempenho da educação básica. 
Como metas, inclui a inserção do licenciando no cotidiano escolar público, 
propiciando oportunidades de criação e participação em experiências meto-
dológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e disciplinar 
que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensi-
no-aprendizagem. Por meio da participação numa atividade educomunica-
tiva, os futuros professores tiveram a oportunidade de conhecer formas de 
ensinar e aprender ciências através da comunicação.

O campo de inter-relação entre a Comunicação e a Educação, ou sim-
plesmente educomunicação, designa, segundo Soares (2011), um campo 
de ação emergente entre dois campos tradicionais. Hoje, esse novo campo 
se apresenta como um caminho de renovação das práticas sociais que têm 
como meta a ampliação das condições de expressão de todos os seguimentos 
humanos, em especial da infância e da juventude.

No seu livro Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação: 
contribuições para a reforma do ensino médio (2011), Soares parte de dois 
axiomas para construir o diálogo entre a Comunicação e a Educação. O pri-
meiro afirma que a educação só é possível enquanto “ação comunicativa”, 
uma vez que a comunicação está presente em todos os modos de formação 
do ser humano; o segundo afirma que toda comunicação enquanto produção 
simbólica e transmissão de sentido é em si uma “ação educativa”.

Em Educomunicação: um campo de mediações (2003), o autor afirma 
que o campo da Educomunicação está em pleno processo de consolidação, 
e não apenas como nova disciplina a ser acrescentada nos currículos esco-
lares, mas que inaugura um paradigma discursivo transverso, com conceitos 
interdisciplinares: “A interdiscursividade, vale dizer, o diálogo com outros dis-
cursos, é a garantia de sobrevivência do novo campo [...]”. (SOARES, 2003, 
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p. 22) A prática se configura por colocar a comunicação no eixo do processo 
educativo:

Não se trata, pois de educar usando o instrumento da comuni-
cação, mas que a própria comunicação se converta no eixo ver-
tebrador dos processos educativos: educar pela comunicação 
e não para a comunicação. Dentro desta perspectiva da comu-
nicação educativa como relação e não como objeto, os meios 
são ressituados a partir de um projeto pedagógico mais amplo. 
(SOARES, 2003, p. 20)

Descrevendo os âmbitos do agir educomunicativo, Soares (2011, p. 47-48) 
apresenta as suas áreas de intervenção. São elas: a) área da Educação para a 
Comunicação, que está voltada para a compreensão do fenômeno da comu-
nicação, tendo como consequência o estudo do lugar dos meios de comuni-
cação e seu impacto na sociedade; b) área da expressão comunicativa através 
das artes, voltada ao potencial criativo das variadas formas de manifestação 
artística no âmbito educativo como meio de comunicação acessível a todos; 
c) área da mediação tecnológica na educação, que compreende os procedi-
mentos e reflexões do uso das tecnologias nos processos educativos, garan-
tindo acessibilidade e formas democráticas de sua gestão; d) área da peda-
gogia da comunicação, que se mantém atenta à educação formal, prevendo 
a multiplicação da ação dos agentes educativos, isto é, professor e aluno tra-
balhando juntos; e) área da gestão da comunicação no espaço educativo, com 
o planejamento e execução de processos articulados no âmbito das demais 
áreas de intervenção; e f) área da reflexão epistemológica, isto é, estudo 
sobre a inter-relação Comunicação/Educação, dando atenção à coerência 
entre teoria e prática.

A respeito do uso da comunicação em sala de aula, Caldas (2010) ressalta 
a importância dos professores dominarem minimamente as ferramentas da 
Comunicação, tentando fazer com que os estudantes aprendam a construir 
o seu próprio conhecimento e desenvolvam uma visão cidadã do mundo que 
os cerca. A construção do conhecimento através da utilização de recursos 
didáticos oferecidos pelos meios de comunicação “[...] pode representar a 
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possibilidade de uma apropriação do conhecimento e eventual intervenção 
transformadora no ambiente em que vive.” (CALDAS, 2010, p. 151)

Gaia (2005) também corrobora com a ideia, afirmando ser importante 
aos profissionais que atuam na escola o reconhecimento de que os discursos 
da mídia fazem parte do cotidiano dos estudantes, e se usados em sala de 
aula, podem garantir uma prática pedagógica que envolva construção de sig-
nificados como parte central do processo ensino-aprendizagem.

Schneider (2009) vai mais além e ressalta a importância em disponibi-
lizar situações e atividades através das mídias nos espaços educacionais para 
o jovem desde a sua formação fundamental até o término do ensino supe-
rior. Isso possibilitaria a eles “[...] estímulo para interferir na melhoria das 
condições de vida da sua comunidade, conscientizando-o do seu papel como 
cidadão.” (SCHNEIDER, 2009, p. 198-199)

Ainda tratando das possibilidades da comunicação educativa, Soares 
explica: “Afirmamos, reiteradamente, que a educomunicação trabalha a 
partir de uma perspectiva transdisciplinar.” (SOARES, 2011, p. 73) O autor 
afirma que o princípio é válido, sobretudo para o tratamento de assuntos 
complexos no âmbito dos temas transversais, os quais podem se aplicar a 
questões como saúde, multiculturalismo, ética, meio ambiente, entre outros.

Caldas (2010) então indaga: “De que forma a mídia e os recursos da 
área de comunicação podem contribuir com a escola na formação de uma 
cultura científica nacional? Como motivar, com criatividade, professores e 
alunos?”. (CALDAS, 2010, p. 150) Respondendo as suas próprias indagações, 
a autora afirma que existem pelo menos duas possibilidades do uso peda-
gógico da mídia em espaços educativos: a primeira, a utilização em sala de 
aula dos conteúdos dos veículos de comunicação; a segunda, a produção de 
conteúdos utilizando os recursos comunicacionais.

Caldas (2010) indaga: Como transformar a enxurrada de assuntos 
científicos vistos na escola e na mídia em algo que faça sentido e permita 
o desenvolvimento de uma visão crítica da ciência por parte da juventude? 
A autora afirma que para o educador científico, seja ele professor de ciências, 
divulgador científico, jornalista científico ou monitor de museus e centros de 
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ciências, os caminhos são inúmeros. Um deles, ainda pouco explorado pelos 
professores de ciências, pode ser o uso das ferramentas de comunicação 
para o aprendizado. Nesse caso, trata-se da “utilização criativa dos recursos 
e procedimentos da produção da notícia para o processo do aprendizado.” 
(CALDAS, 2010, p. 161)

Como precursores do campo da Educomunicação estão nomes que 
tiveram contribuições teórico-práticas, elaborando reflexões e implemen-
tando metodologias. Dois nomes latino-americanos representam o campo: 
Paulo Freire e Mario Kaplún. Esse último é a base teórica principal das ofi-
cinas do EducomCiência: professores comunicam relatadas neste artigo.  
Em toda a sua atuação com a Comunicação educativa, Mario Kaplún (1923-
1998) recorreu aos pensamentos e métodos de Paulo Freire.

Mario Kaplún e a comunicação educativa e popular no  
El Comunicador Popular (1987)

Mario Kaplún (1923-1998), radialista argentino, realizou, na década 
1970, atividades de Comunicação com grupos populares em vários países da 
América Latina. A partir das suas ações nesses países, elaborou uma reflexão 
sobre a Comunicação educativa, propondo metodologias de leitura crítica 
da mídia. Essas experiências, segundo Bortoliero (1996), impulsionaram 
a estreita ligação entre a Comunicação e a Educação popular e ativaram 
métodos de leitura crítica dos meios de comunicação de massa.

Kaplún preocupava-se em discutir um modelo de comunicação que 
representasse os excluídos socialmente. Seu objetivo era tornar os recep-
tores mais críticos e participativos, garantindo que a cidadania fosse exercida 
no processo de recepção. Ainda, que esses grupos de excluídos, a saber, as 
organizações populares rurais e urbanas, pudessem participar como emis-
sores dos processos de produção de programas radiofônicos, televisivos ou 
de meios alternativos. Essa comunicação estimularia a promoção comuni-
tária e a educação de adultos.

Na década de 1980, a publicação do livro El Comunicador Popular, 
de Mario Kaplún, representou grande contribuição para os movimentos 
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populares da América Latina. De acordo com Bortoliero (1996), a obra é uma 
referência para os que atuam com grupos populares. O livro sugere como 
trabalhar com a Comunicação popular através de diversos meios, sejam eles 
audiovisuais, artísticos ou impressos. Kaplún (1987) afirma que suas refle-
xões significam uma tentativa de construir uma pedagogia e uma metodo-
logia de Comunicação popular e ressalta que não existem regras fixas, e sim 
sugestões.

A Comunicação popular é baseada no modelo de educação com ênfase 
no processo, nascido na América Latina, e que tem Paulo Freire como um 
dos aportes teóricos. A base está na formação de pessoas para levá-las à 
transformação da sua realidade. Nesse modelo, enfatizar o processo signi-
fica, segundo Kaplún (1987), ver a educação como um processo permanente, 
em que o sujeito faz o seu conhecimento e o educador está para estimular 
o processo de análise e reflexão e aprender com o educando, construindo 
junto com ele.

A organização das oficinas EducomCiência: professores 
comunicam com base nas contribuições de Mario Kaplún

As oficinas EducomCiência: professores comunicam nasceram no 
âmbito do projeto Percepção pública da ciência e tecnologia nos meios de 
comunicação: o uso de tecnologias emergentes (celulares) na produção de 
vídeos científicos para o público jovem na Bahia. Este foi submetido ao edital 
de Popularização da Ciência e Tecnologia (2009), da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), e aprovado. O seu objetivo principal 
era conhecer e avaliar as imagens que os jovens da rede pública de ensino 
da Bahia têm sobre a ciência e a tecnologia, como também ver o nível de 
interesse desse público por assuntos dessa natureza veiculados nos meios 
de comunicação. Após conhecer esses interesses, o objetivo foi capacitá-los 
para a produção de vídeos científicos utilizando celulares para democratizar 
o uso de tecnologias e garantir o acesso ao conhecimento científico.

Dado o sucesso das oficinas, realizadas também em instituições particu-
lares, o projeto foi convidado a ministrar a orientação de produção de vídeos 
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para estudantes integrantes do Pibid UFBA, organizada pelo Pibid Biologia − 
UFBA. Foram, então, realizadas quatro oficinas: em 2010, para 10 estudantes 
de Ciências Biológicas; em 2011, para 15 estudantes de cursos de licencia-
tura em Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais; em 2013, 
para 18 estudantes de Ciências Biológicas, com participação de alguns estu-
dantes de Jornalismo, Medicina Veterinária e Bacharelados Interdisciplinares 
em Ciência e Tecnologia e Biotecnologia; e em 2014, para 40 pessoas, das 
quais a maioria era estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, quatro 
professoras-supervisoras das escolas parceiras, dois estudantes de Farmácia 
e um estudante da educação básica (bolsista de iniciação científica júnior). 
Esse último foi apoiado pelo projeto Rede colaborativa universidade-escola 
de educação, vocação e divulgação científica na Bahia, aprovado no edital 
MCTI/CNPq/SECIS n. 90/2013, Difusão e Popularização da Ciência.

Cada passo das oficinas foi baseado nas contribuições de Comunicação 
educativa e popular de Kaplún (1987). Três das oficinas, especificamente as 
realizadas em 2011, 2013 e 2014, tiveram duas fases: a produção de vídeos 
utilizando desenhos e a produção de vídeos em campo, em diferentes for-
matos, tendo cada participante uma função específica no trabalho: cinegra-
fista, produtor, repórter, etc. A primeira oficina, realizada em 2010, foi com-
posta de apenas uma fase, que constituiu a produção dos vídeos utilizando 
desenhos.

O primeiro momento das oficinas sempre foi o processo de pré-alimen-
tação. De acordo com Kaplún (1987), esta deve ser considerada a etapa inicial 
do processo comunicativo e consiste em conhecer os participantes da ativi-
dade, ao mesmo tempo em que os educomunicadores se apresentam. Todas 
as oficinas foram ministradas por duas jornalistas, que apresentaram a pro-
posta da atividade, gerando um diálogo com os participantes e entendendo 
os seus pontos de vista sobre determinados assuntos. A pré-alimentação 
permite que no desenvolvimento das atividades na oficina, as mensagens 
produzidas pelos participantes os representem e os reflitam.

No segundo momento, após a interlocução estimulada pelo processo de 
pré-alimentação, os participantes foram convidados a reunir-se em grupos 
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para começar a produção do vídeo de desenho. O objetivo de submetê-los ao 
trabalho em equipe foi o de favorecer a interlocução e evitar a manipulação 
nas mensagens, observações importantes feitas por Kaplún (1987). Uma vez 
que a construção de toda mensagem passa pelo filtro dos critérios de quem 
a elabora e ainda levando em consideração que os comunicadores também 
podem falhar, Kaplún ressalta a importância de sempre formar equipes para 
decidir em conjunto sobre a seleção e combinação das partes da mensagem: 
“Cuanto más participativa sea la comunicación, cuanto más compartido sea 
el proceso de elaboración del mensaje, tanto menos expuesta estará al error 
personal.” (KAPLÚN, 1987, p. 231)

Também faz parte do segundo momento a escolha do tema a ser traba-
lhado no vídeo de desenho. Por serem estudantes de licenciaturas em ciên-
cias, salvo um mínimo de exceções, os participantes das oficinas, de maneira 
geral, optaram por trabalhar temas das suas áreas de estudo. A ideia era 
trazer os temas escolhidos para uma linguagem apropriada ao público-alvo 
de cada vídeo, detalhe escolhido pelas pessoas do próprio grupo. Os parti-
cipantes foram estimulados a escolher temas que fizessem parte do dia a 
dia da sociedade em que estão inseridos, incentivando uma linguagem que 
promovesse a divulgação científica.

Acerca disso, Kaplún (1987) afirma que os temas para as nossas obras 
devem ser tomados da realidade: “Pueden ser inspirados em hechos da 
actualidad, o bien en las tradiciones culturales y en la historia de nuestra 
región.” (KAPLÚN, 1987, p. 93) Por esse motivo, houve uma busca constante 
para que os assuntos científicos fossem diretamente ligados ao cotidiano, 
com o objetivo de trazer a ciência à realidade do público-alvo de cada um 
dos vídeos.

O terceiro momento da oficina consistiu em todo o processo de pro-
dução do vídeo de desenho, desde a construção do roteiro até a produção dos 
desenhos e a edição do material. Nessa etapa, vários detalhes eram levados 
em conta. Kaplún (1987) alerta os comunicadores a respeito da mensagem 
construída e do seu impacto para o público escolhido, exortando-os a revisar 
permanentemente os seus textos: “¿Esta palabra será suficientemente clara y 
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familiar para nuestra comunidad; será comprensible? ¿Esta idea no se podrá 
codificar em términos más sencillos y accesibles?” (KAPLÚN, 1987, p. 154) 

Além disso, era necessário prestar atenção no que Kaplún (1987) chamou 
de “formação pedagógica da mensagem”, a saber, a maneira problematiza-
dora de apresentar os fatos, de modo a suscitar reflexão. Segundo o autor, 
os fatos e experiências trazidos pelo comunicador a respeito de determinado 
assunto devem ser apresentados de maneira que a comunidade possa vê-los 
com outra perspectiva crítica: “[...] analizarlos, discutirlos, reflexionarlos, 
emitir um juicio [...]”. (KAPLÚN, 1987, p. 102)

Em todo esse processo houve uma preocupação constante de que os 
assuntos científicos escolhidos para serem abordados nos vídeos fossem 
passados claramente, com linguagem apropriada a cada público, suscitando 
reflexão e, acima de tudo, promovendo implícita ou explicitamente um diá-
logo com o destinatário. A esse respeito, Kaplún (1987) ressalta que o mate-
rial de comunicação, no caso dessas oficinas, o vídeo, não deve ser uma série 
de afirmações e conclusões já previamente processadas. É importante que 
o destinatário se reconheça, intervenha e vá fazendo perguntas que cada 
novo elemento lhe suscita: “Codificar en esta concepción es, sobre todo, ir 
dando estímulos, elementos para que el destinatario vaya procesándolos por 
sí mismo y haga su proprio camino de razonamiento.” (KAPLÚN, 1987, p. 169)

Essas preocupações perpassaram todas as fases das oficinas. Na oficina 
que contemplou somente a fase de vídeos de desenhos, realizada em 2010, 
todas essas contribuições foram levadas em conta. Do mesmo modo, nas 
outras três oficinas que tiveram também em sua programação a produção de 
vídeos em campo em diferentes formatos (minidocumentário, reportagem, 
vídeo com entrevistas, ficção, etc.), realizadas em 2011, 2013 e 2014, as 
observações propostas por Kaplún (1987) foram o principal direcionamento 
das fases, desde a pré-alimentação entre os participantes até a edição e apre-
sentação do material para os outros colegas.

O processo foi totalmente acompanhado pelas duas jornalistas minis-
trantes das oficinas, tidas na atividade, de acordo com Kaplún (1987), como edu-
comunicadoras. “Nosotros somos los FACILITADORES, los ORGANIZADORES, 
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los ANIMADORES de esa comunicación” (KAPLÚN, 1987, p. 77), ressalta ao 
tratar do papel do educomunicador no processo produtivo da comunicação. 
O autor reafirma que o educador está presente para estimular, facilitar o pro-
cesso de busca, problematizar, fazer perguntas, escutar, ajudar o grupo a se 
expressar e aportar a eles a informação que necessita para que avance no 
processo. Isso significa que o educador não é aquele que ensina e dirige, mas 
sim o que acompanha o outro: “El próprio sujeto es el que tiene que hacer 
su proceso de cambio; nosotros, en cuanto educadores-comunicadores, solo 
podemos estimularlo e acompañarlo en él.” (KAPLÚN, 1987, p. 183)

O último momento das oficinas constituiu a chamada retroalimentação. 
Nesse momento, todos os vídeos produzidos foram exibidos e uma nova 
interlocução é estimulada entre os participantes e os educomunicadores. 
A ideia é ouvir as opiniões dos participantes sobre a atividade que fizeram 
parte e assistir o material produzido. De acordo com Kaplún (1987), “Todas 
esas opiniones nos sirven para mejorar [...]” (KAPLÚN, 1987, p. 90) O obje-
tivo é que cada vez mais o comunicador responda às necessidades e aspira-
ções do grupo com o qual está trabalhando. Isso porque, segundo o autor, o 
processo de Comunicação educativa e popular não é nunca algo definitivo e 
acabado. Está sempre em permanente e dinâmico processo de mudança e 
reformulação. Devido a isso, é necessário que todos os que trabalham com 
Comunicação educativa e popular o corrijam e o completem: “[...] que, en 
la confrontación con nuevas prácticas y nuevas experiencias, éstas lo vayan 
modificando y enriqueciendo.” (KAPLÚN, 1987, p. 263) No total, foram pro-
duzidos 21 vídeos e duas edições do Jornal Natural. 

Na primeira oficina, realizada em 2010, foram produzidos três vídeos:

• Biodiversidade, extinção e conservação, de autoria de Alex Oliveira Lago, 
Bruno Rafael Oliveira Paixão e Patrícia Souza da Mota.

• Energia positiva, de autoria de Lívia Maria Santos Assunção, Maria Braga 
Brito Alves, Gabriel de Lima Santos e Rafaela Santos Chaves.

• Evolução geológica da Chapada Diamantina, de autoria de Elisa de Araú-
jo Gallo, Isa Milena Machado e Jessica Cruz Santos.
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Figuras 1 - Imagens do vídeo Biodiversidade

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA.

Figuras 2 - Imagens do vídeo Biodiversidade

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA.

Figuras 3 - Imagens do vídeo Energia Positiva

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA.
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Figuras 4 - Imagens do vídeo Energia Positiva

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA.

Figura 5 - Imagem do vídeo “Evolução Geológica da Chapada Diamantina

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA.

Figura 6 - Evolução Geológica da Chapada Diamantina

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA.
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Na segunda, realizada em 2011, os cinco vídeos produzidos foram: 

• Afinal, o que querem os sexos?, de autoria de Daniel Souza Hipólito, Dan-
dara Baldez, Caio de Souza Silva, Leanderson da Conceição Oliveira e Taís 
Silva Marques.

• Bebida e direção andam na contramão, de autoria de Amanda Alves 
Barreto Souza, Caren Queiroz Souza, Gabriel Oliveira Rocha e Gilcimar 
Queiroz Santos.

• Biologicamente falando, de autoria de Amanda Alves Barreto Souza, Ca-
ren Queiroz Souza, Gabriel Oliveira Rocha e Gilcimar Queiroz Santos.

• Entendendo o câncer de próstata, de autoria de Daniel Souza Hipó-
lito, Caio de Souza Silva, Leanderson da Conceição Oliveira e Taís Silva  
Marques.

• Eureka, de autoria de Claudiane Lima, Danilo Souza da Silva, Gilcimar 
Queiroz Santos, Manoela de Jesus Sousa Argolo e Rogério Campos  
Oliveira.

• Vida no Zoo, de autoria de Claudiane Lima, Danilo Souza da Silva, Mano-
ela de Jesus Sousa Argolo e Rogério Campos Oliveira.

Figuras 7 - Imagens do vídeo Afinal, o que querem os sexos? e Imagens do vídeo Afinal, o que 
querem os sexos?

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=e0BWep9J_jw>.
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Figuras 8 - Imagens do vídeo Bebida e direção e Imagens do vídeo Bebida e direção

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=e6Rc2TlUr6g>

Figuras 9 - Imagens do vídeo Biologicamente falando Figuras e Imagens do vídeo 
Biologicamente falando

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=iGKT4vQ8SAo>

Figuras 10 - Imagens do vídeo Entendendo o câncer de próstata e Imagens do vídeo 
Entendendo o câncer de próstata 

Fonte:<https://www.youtube.com/watch?v=F5OVfFUFToY> 
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Figuras 11 - Imagens do vídeo Eureka! e Imagens do vídeo Eureka!

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=vaJfZh8eEVY >.

Figuras 12 - Imagens do vídeo Vida no zoo e Imagens do vídeo Vida no zoo

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=rglqfBE61Og >

Os vídeos produzidos em 2010 e 2011 foram lançados em DVD na série 
Educomciência: professores comunicam.

Figuras 13 - Imagens do DVD EducomCiência
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Fonte: Lira-da-Silva (2011)

A terceira oficina, realizada em 2013, gerou três vídeos:

• Sujeira no mar, de autoria de Ana Maria Souza Marques, Cyntia Aniceto 
Sizilio, Edvan Lessa, Daniele Silva Souza e Driely Oliveira.

• Cuidado com o alface!, de autoria de Cândido Dias Ferreira Neto, Gracie-
le Oliveira Nunes, Joisilene de Jesus dos Santos, Maria Juliete de Jesus e 
Thayse de Jesus.

• O caso da falsa coral, de autoria de Beatriz de Lima Vieira, Daiana Oli-
veira Nunes, Larissa Simões Cerqueira Bispo e Leanderson da Conceição 
Oliveira.

Jornal Natural UFBA − Primeira edição, composto por três reportagens:

•  Parque Zoobotânico de Salvador: Nativos e exóticos no zoológico de Sal-
vador;

•  O público e os maus-tratos aos animais;

•  Jardim zoológico como ferramenta de educação ambiental; 
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Editoras-chefe: Mariana Menezes Alcântara, Mariana Rodrigues Sebastião.  
Apresentação: Larissa Simões Cerqueira Bispo e Leanderson  
da Conceição Oliveira.  
Reportagem: Cyntia Aniceto Sizilio, Lidiane Cunha e Thayse de Jesus.  
Produção: Ana Maria Souza Marques, Beatriz de Lima Vieira, Cândido Dias 
Ferreira Neto, Daniele Silva Souza, Driely Oliveira, Graciele Oliveira Nunes, 
Jemima Martins e Joisilene de Jesus dos Santos. 

Figuras 14 - Imagens do vídeo Sujeira no mar e Imagens do vídeo Sujeira no mar

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=_8IKsdwy8KQ> 

Figuras 15 - Imagens do vídeo Cuidado com o alface e Imagens do vídeo Cuidado com o alface

Fonte: < http://www.youtube.com/watch?v=kP4I79ozpt4>
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Figura 16 - Imagens do vídeo O caso da falsa coral e Imagens do vídeo O caso da falsa coral

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=R8801tg6cz0> 

Figura 17 - Imagens do Jornal Natural e Imagens do Jornal Natural

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=1Fj84NiJaO4>

A quarta oficina, realizada em 2014, gerou 10 vídeos: 

• A família Adams do Sertão, de autoria de Aglai Raiane Miranda Correia, 
Leandro da Silva Cerqueira, Andréia Moraes, Micheli Ferreira Fonsêca, 
Pedro Santana Sales Lauria e Rafael Duarte Silva de Miranda.

• A importância da chuva para a agricultura, de autoria de Daiana Andra-
de Gondim, Maria Célia Freire de Pinho, Matheus Reis Santos Aguiar, 
Patrícia Alice Borges Coelho e Patrícia de Sousa Lima.

• Plantas medicinais, de autoria de André Luís Melo dos Santos, Vincent 
Malheiros Knaebel, Tales Barros Andrade, Felipe Barbosa Dias, Camila 
Felix de Lima Fernandes, Lain Blanco de La Peña e Josenai da Silva Penha.
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• Como fazer a sua própria horta?, de autoria de Alexandre Galvão, Evilla 
Wanda Reis de Lima, Rosári Lima Alves, Charlton Hebert Ribeiro Santia-
go, Milena São Leão, Ana Carolina Moreira Santos de Oliveira e Milena 
Vieira.

• O homem veio do macaco?, de autoria de Ivana Patrícia Ribeiro Correia, 
Lani Almeida, Larissa Lima Santos, Ivson Santos Gomes, Bruna Bahiana 
Marques Santos, Paulo Davi Santana.

Jornal Natural UFBA − Segunda edição, composto por cinco reportagens:

• Desafios no ensino superior

• Você sabe o que é um SAF?

• Sol: benefícios e malefícios

• Forrageio das formigas do gênero Atta

• Poluição nas praias
 

Direção: Mariana Menezes Alcântara, Mariana Rodrigues Sebastião e 
Rejâne M. Lira da Silva  
Apresentação: David Santana Lopes   
Edição: Mariana Rodrigues Sebastião  
Produção: Aglai Raiane Miranda Correia, Alexandre Galvão, Aline Soares, 
Ana Carolina Moreira Santos de Oliveira, André Luís Melo dos Santos, 
Andréia Moraes, Bruna Bahiana Marques Santos, Camila Felix de Lima 
Fernandes, Charlton Hebert Ribeiro Santiago, Daiana Andrade Gondim, 
Daniele Almeida, David Santana Lopes, Evilla Wanda Reis de Lima, Felipe 
Barbosa Dias, Ivana Patrícia Ribeiro Correia, Ivson Santos Gomes, Jocyel de 
Brito Oliveira, Joisilene de Jesus dos Santos, Josenai da Silva Penha, Lain 
Blanco de La Peña, Lani Almeida, Larissa Lima Santos, Leandro da Silva 
Cerqueira, Maria Célia Freire de Pinho, Maria Juliete de Jesus, Matheus Reis 
Santos Aguiar, Micheli Ferreira Fonsêca, Milena Pereira São Leão, Milena 
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Vieira, Patrícia Alice Borges Coelho, Patrícia de Sousa Lima, Patrick Rocha, 
Paulo Davi Santana, Pedro Santana Sales Lauria, Rafael Duarte Silva de 
Miranda, Rosári Lima Alves, Rosemeire Machado da Silva, Simone Bernardes 
de Almeida, Tales Barros Andrade, Thayse Silva de Jesus e Vincent Malheiros 
Knaebel.

Figura 18 - Imagens do vídeo A família Adams do Sertão e Imagens do vídeo A família Adams 
do Sertão

Fonte: acervo do Subprojeto Pibid Biologia – UFBA 

Figuras 19 - Imagens do vídeo A importância da chuva para a agricultura e Imagens do vídeo 
A importância da chuva para a agricultura

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=s4-GEXW00qk> 
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Figura 20 - Imagens do vídeo Plantas medicinais e Imagens do vídeo Plantas medicinais

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=BTnBcOWwZFA>. 

Figura 21 - Imagens do vídeo Como fazer sua própria horta 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=RcmeXWJpP0E>. 

Figura 22 - Imagens do vídeo O homem veio do macaco? e Imagens do vídeo O homem veio 
do macaco?

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Gus-tbKEE8E>. 
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Figura 23- Imagens Jornal Natural, segunda edição e Imagens Jornal Natural, segunda edição

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=drOXlqtNQaE>.

Para assistir aos vídeos, visitar o canal EducomBahia no YouTube.5 
O número de vídeos gerados e a qualidade desses materiais reforçaram 

a afirmação de Kaplún (1987) a respeito da produção de materiais de comu-
nicação. O autor explica que para ter bons resultados não é necessário ter 
equipamentos e materiais sofisticados. A criatividade é essencial para se tra-
balhar com as possibilidades de poucos recursos: “[...] con creatividad e ima-
ginación, investigando y experimentando soluciones artesanales, es posible 
lograr sorprendentes resultados con equipos pobres y recursos materiales 
modestos.” (KAPLÚN, 1987, p. 243) As produções das oficinas de 2010 e 2011 
foram reunidas no DVD EducomCiência: professores comunicam, com o apoio 
do Pibid Biologia − UFBA (campus Salvador), que é constantemente distri-
buído em escolas da rede pública de Salvador, nas quais mantém parceria, 
além de serem exibidos em eventos de divulgação científica.

Ressaltamos o impacto que essa atividade formativa teve nas escolas, 
uma vez que dois bolsistas do Pibid Biologia promoveram essas oficinas em 
suas escolas, que geraram a produção dos vídeos:

• Sustentando uma ideia, curta metragem produzido pela aluna Tiana de 
Jesus, do Colégio Estadual Thales de Azevedo, e Elisa de Araújo Gallo, 
bolsista do Pibid∕Biologia − UFBA, com a orientação da Profª. Simone 
Moraes (IGEO/UFBA).

5 <https://www.youtube.com/user/EducomBahia>.
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Figura 24 - Conjunto de imagens do vídeo Sustentando uma ideia

Fonte: Acervo Pibid Biologia

• Viagem de Darwin, dois minivídeos produzidos pelos alunos Jaqueline 
Carvalho, Beatriz Ventura, Felipe Fernandes, Jean Medeiros, Gabriel Lu-
cas e Jefferson Coutinho e Renato, Rosana, Roberto e Stefane, todos do 
Colégio Estadual Odorico Tavares, orientados por Patrícia Souza da Mota, 
bolsista do Pibid Biologia, com a orientação da Profª. Rejâne Maria Lira 
da Silva (IBIO/UFBA).
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Figura 25 - Imagens do vídeo Viagem de Darwin e Imagens do vídeo Viagem de Darwin

Fonte: Acervo Pibid Biologia 

Considerações finais

A participação de futuros professores da educação básica brasileira, 
especificamente da educação pública baiana, nas oficinas de produção de 
vídeos de ciências originou várias implicações e reflexões. Nos tempos atuais, 
a mídia e os recursos de comunicação caminham paralelamente com a escola 
na formação de uma cultura científica em meio aos estudantes. Partindo 
desse aspecto, percebe-se a importância de capacitar os educadores no uso 
de tecnologias da comunicação para, entre outras coisas, suscitar em seus 
alunos reflexões acerca dos conteúdos científicos divulgados pela grande 
mídia.

O domínio dos recursos de comunicação entre os professores, mesmo 
que minimamente, pode ajudar no processo de construção do conhecimento 
por parte do estudante, estimulando-o a desenvolver uma visão crítica do 
mundo no qual está inserido. Essa visão crítica gera, consequentemente, 
uma visão cidadã e estimula um comportamento transformador. Ainda é inci-
piente a utilização de recursos da comunicação, a exemplo dos métodos da 
produção de uma notícia, para o aprendizado nas escolas. No entanto, optar 
por essa prática pode, entre muitas outras coisas, melhorar a capacidade de 
expressão e socialização dos estudantes.

Nesse tipo de atividade, educadores têm a oportunidade de garantir 
o desenvolvimento da criatividade dos estudantes e garantir que eles 
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compreendam a essência do conteúdo a ser trabalhado, construindo o seu 
conhecimento de forma crítica e autônoma. Por essas e outras justificativas, 
mostra-se fundamental aproveitar os recursos que os meios de comunicação 
oferecem e explorar as possibilidades da mídia.

Outra implicação de grande importância que se configura com essa 
atividade é a de que é possível afirmar que o modelo de educomunicação 
proposto por Kaplún possibilita a construção do conhecimento científico por 
parte dos participantes da oficina. Isso é possível devido às preocupações 
que são levadas em conta na hora de construir o material de comunicação: 
linguagem apropriada, informações relevantes, diálogo com o destinatário 
do vídeo, etc. A atividade contribui para a formação de uma consciência crí-
tica dos futuros educadores frente a assuntos científicos divulgados na escola 
ou pela grande mídia, e a intenção é que esses professores levem à frente 
esse mesmo processo para o estímulo da visão crítica da ciência em seus 
estudantes.

Tais discussões nos permitem considerar a importância de continuidade 
de ações educomunicativas em espaços educativos, sobretudo a capaci-
tação de professores para o exercício dessas atividades. Além das contribui-
ções já levantadas, iniciativas como esta podem funcionar como parâmetro 
para compreender cada vez mais as interpretações que a juventude tem da 
ciência, com o intuito de criar e consolidar uma cultura científica para esse 
público.
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Novas metodologias de ensino usadas pelo Pibid 
Matemática da UFBA: o origami como material de 
apoio nas aulas
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Juliana Nascimento Carvalho Silva4

Samanta Barbosa dos Santos5
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Fundamentação Teórica

O construtivismo é uma teoria piagetiana do desenvolvimento do conhe-
cimento na qual o indivíduo constrói ativamente novos saberes, combinando 
suas experiências práticas com o conhecimento previamente adquirido. Esta 
teoria sugere que o conhecimento não é simplesmente transmitido para o 
indivíduo, mas construído passo a passo, ou seja, os novos saberes resultam 
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yahoo.com.br 

 

7 Aluna da Licenciatura em Matemática, Bolsista do Pibid-Matemática, ivanasantos482@
gmail.com
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de um processo de análise de novas experiências usando todo o conheci-
mento e experiências passadas já adquiridas. Esta análise é muito importante 
e resulta de um processo de tentativa e erro no processo de criação com o 
objetivo de estabelecer uma cadeia de causas e efeitos que farão parte da 
sua rotina de aprendizagem, estendendo a seguir esta percepção para um 
ponto de vista mais abstrato.

A Teoria Construcionista proposta por Seymour Papert, como descrita 
em Papert (1986), estende a Teoria Construtivista mediante a aplicação de 
ações concretas que resultam em produtos reais. Mesmo sabendo que o 
aprendizado acontece dentro da cabeça do indivíduo, este aprendizado é 
mais sedimentado e mais profundo quando é resultado de uma ação cons-
trutiva útil vivida pelo indivíduo. 

Qualquer aprendizado pode se tornar uma tarefa fácil ou prazerosa con-
soante seja possível o seu enquadramento em ações concretas. Neste sen-
tido, o que o indivíduo pode aprender e como ele pode fazê-lo, depende dos 
modelos concretos que ele tem à sua disposição. Estes modelos concretos 
podem ser quaisquer tipos de construção, material lúdico ou mesmo aplica-
ções a problemas reais da sua vida cotidiana. No artigo “Ensinando crianças 
a serem matemáticas versus ensinando matemática a elas” de Papert (1972), 
ele salienta a importância da aprendizagem através de experiências reais, ao 
contrário de simplesmente absorver conhecimentos abstratos. 

Apesar da grande resistência a mudanças que há nas Escolas e no sistema 
de ensino como um todo, Papert (1972) afirmava ter grande confiança na 
competência e dedicação dos professores para a aquisição de novos conheci-
mentos interdiciplinares. Esta interdiciplinaridade, por sua vez, é usada como 
nova abordagem prática ou construtiva para substituir as antigas formas de 
ensino. Esta nova técnica pedagógica visa um conhecimento dinâmico, na 
direção do aprendizado prático para o aprendizado abstrato. O sistema de 
ensino brasileiro na área de Matemática, atualmente, aborda unicamente 
o ensino abstrato. Mesmo na área de Geometria Plana, que tem um forte 
apelo prático e intuitivo, os tópicos são ensinados de uma forma demasia-
damente abstrata, tornando seu aprendizado difícil, senão impossível. Não 
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é de espantar que a Geometria seja a área onde os alunos têm os piores 
rendimentos acadêmicos. 

Construir algo ou um objeto é uma poderosa expressão do intelecto. 
Este processo gera autoria dando muita satisfação ao indivíduo, mesmo que 
o objeto criado não seja perfeito. Porém, a inteligência não está apenas no 
ato de construir, mas também em aprimorar o nosso intelecto com mate-
riais e ferramentas interessantes. Quando estas ideias são aplicadas de forma 
recorrente, estes materiais e ferramentas passam a fazer parte do laboratório 
intelectual que pode ser usado para resolver uma variada gama de problemas 
da nossa vida cotidiana. 

Neste sentido, vamos mostrar neste trabalho como o origami pode ser 
usado para construir modelos geométricos e, portanto, ensinar conceitos 
fundamentais em Geometria. Essas ações práticas, desenvolvidas pelo Pibid 
de Matemática da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tem como objetivo 
sedimentar e aprofundar todo o conhecimento previamente adquirido em 
sala de aula. 

Uma pequena história do Origami

Pouco se sabe sobre a origem do origami, mas especula-se que esta 
palavra japonesa é uma composição de duas outras palavras. A primeira, ori, 
simboliza uma mão e significa “dobrar”. A segunda, kami, simboliza a seda e 
significa papel. Daí que origami também é conhecido como a arte das dobra-
duras. O origami é a arte de representar objetos, seres ou figuras geomé-
tricas do nosso universo utilizando-se, para isso, de um conjunto de dobras 
em papel sem o uso de quaisquer ferramentas ou cola. 

Apesar de hoje o origami ser conhecido como arte japonesa, estima-
se que esta arte tenha começado na China após a invenção do papel por 
volta do ano 105 d.C. No século VI, os monges budistas chineses levaram 
a técnica de fabricação de papel para o Japão. Mais tarde, no século VII, os 
árabes também desenvolveram esta técnica. Já na Europa, esta técnica de 
fabricação de papel só chegou no século XII, propagando-se para todos os 
reinos cristãos pelos dois séculos seguintes. Porém, nem sempre o papel 
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oferecia a qualidade suficiente para permitir dobras sem que ele quebrasse. 
Somente na China e no Japão a fabricação de papel era tão bem desenvolvida 
que, desde os primeiros momentos, era possível criar dobras geométricas 
perfeitas. 

Alguns livros japoneses do século XVII relatam que alguns modelos 
de origamis, como copos de saquê com borboletas, foram introduzidos em 
festas religiosas cerimoniais. Também se sabe que os samurais costumavam 
enfeitar os presentes com noshi, pedaços de papel dobrados em leque. 

Durante séculos, não havia instruções de como criar origamis. Nessa 
época, esta arte era transmitida verbalmente de uma geração para as gera-
ções seguintes. Somente no século XVII se tem notícia do primeiro livro em 
japonês contendo um conjunto de instruções para se criar o origami de um 
pássaro sagrado do Japão. No século XIX, o livro Kan no mado apresenta 
as instruções completas para cerca de 150 modelos de origamis. Porém, 
somente no século XX, o japonês Akira Yoshizawa, hoje conhecido como o 
pai do origami moderno, criou toda uma linguagem origamística com sím-
bolos que indicam toda uma sequência de dobraduras necessárias para se 
obter o produto final. Esta invenção é a maior contribuição possibilitada pelo 
origami, uma vez que permitiu a difusão rápida e simples de várias criações.

A importância do Origami nas ciências

Até muito recentemente, o origami era visto apenas como um hobby 
ou como atividades artísticas, onde se podia ver um conjunto de pássaros, 
aviões de papel ou outra coleção de brinquedos que servem apenas para 
diversão. Porém, devido ao forte apelo matemático do origami, alguns mate-
máticos, como Thomas Hull, origamistas por tradição, começaram a estudar 
sua fundamentação teórica e viram que era possível descrever as dobraduras 
usando alguns princípios matemáticos - veja o livro Thomas Hull (2006). Estes 
princípios deram origem às Leis Fundamentais que todo origami deve satis-
fazer. Esta fundamentação teórica permitiu criar um algoritmo (sequência 
de passos definidos na solução de problemas) de construção de origamis 
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bastante complexos mediante a sua divisão em passos cada vez menores e 
mais simples de realizar. 

Esta automatização levou à criação de origamis especialmente requi-
sitados pela indústria. Dentre estes, podemos citar o origami chamado de 
“Dobra Miura” inventada pelo origamista Koryo Miura na década de 1980 e 
hoje é usada na estrutura dos painéis solares. Outra aplicação interessante 
foi na construção de um ambicioso telescópio com lentes de até 100m de 
diâmetro. Este telescópio deveria ser levado para o espaço, porém nenhuma 
aeronave comportaria um objeto tão grande. A solução apresentada foi cons-
truir o telescópio com dobras de forma que pudesse ser transportado e final-
mente “desdobrado” no espaço. 

O Origami como nova ferramenta de ensino de Matemática 
nas salas de aula 

O origami pode ser aplicado a várias áreas da Matemática: Geometria, 
Álgebra, Cálculo, Teoria de Números, Combinatória, etc. Neste trabalho, nosso 
objetivo é destacar a importância do origami como material de apoio para 
reforçar o ensino de Geometria nas salas de aula do Ensino Médio e Fundamental. 
Este estudo é fruto de ações investigativas do Pibid de Matemática da UFBA em 
algumas Escolas Públicas de Salvador. 

Observamos que, na maioria dos casos, a Geometria é ensinada de uma 
forma muito abstrata com uma ênfase fortemente algébrica. No entanto, a 
Geometria é a área da Matemática com o maior apelo gráfico e intuitivo. Desta 
forma, é bastante natural criar modelos geométricos que darão suporte ao 
desenvolvimento da intuição e visualização, possibilitando ao aluno estender 
os conceitos abstratos aprendidos durante uma aula tradicional. Para atingir 
este objetivo, o origami é uma das melhores ferramentas por ser simples 
e acessível a todos: uma simples folha de papel devidamente usada pode 
ajudar a explicar vários conceitos de Geometria. Com descreveu Lang (2003), 
“muito do fascínio que o origami proporciona está na sua simplicidade, por 
se tratar de, em geral, um quadrado de papel que é transformado em algum 
objeto por meio de dobras manuais”.
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Dentro desta perspectiva, um grupo de alunos do Pibid de Matemática 
organizou uma Oficina de origami abordando conceitos de Geometria Plana 
e Espacial necessários para a montagem de um cubo como origami modular. 
Origami modular é uma técnica de dobradura que utiliza duas ou mais folhas 
de papel para criar uma estrutura maior e mais complexa. Cada pedaço de 
papel é dobrado e obtém-se um módulo. Os módulos são então encaixados 
uns nos outros dando origem ao objeto final. 

A metodologia utilizada neste trabalho segue a concepção da pesqui-
sa-ação: investigou-se o impacto da intervenção experimental nas aulas de 
Geometria usando recurso do origami para construção de figuras geomé-
tricas, explorando suas diversas propriedades matemáticas. A pesquisa foi 
posta em prática mediante a realização de uma oficina no Colégio Estadual 
Odorico Tavares. A oficina foi realizada na turma do 2º ano do Ensino Médio 
com 24 alunos com uma faixa etária entre 15 e 18 anos. O princípio norteador 
foi estimular a participação dos alunos no processo ensino-aprendizagem 
levando-os a correlacionar as abstrações aprendidas nas aulas de Geometria 
com as construções concretas apresentadas no origami. 

Durante a realização da oficina, vários conceitos geométricos, já apren-
didos em aulas teóricas, foram reforçados. Como exemplo, citamos noções de 
triângulos isósceles, equilátero e retângulo; o conceito de quadrado, losângo, 
paralelogramo, bem como suas propriedades geométricas; retas paralelas; 
retas concorrentes; bissetriz, entre outros. Segundo Van Hiele (1986), estes 
conceitos podem ser melhor compreendidos por meio da construção e visua-
lização de ângulos, linhas e outras figuras geométricas que surgem no papel 
vincado. 

A Oficina contou com a participação do professor surpervisor do Pibid 
da Escola, Márcia Lerez, atuando como monitora, três alunos do Pibid de 
Matemática da UFBA atuando como monitores e ministrantes da oficina e os 
24 alunos já descritos acima. O material utilizado foi apenas papel, lápis ou 
caneta para destacar os vincos no papel. Além disso, utilizamos um projetor 
de vídeo como auxílio para explicação do passo a passo da construção do 
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origami e um quadro negro, para revisão dos tópicos de Geometria já vistos 
em sala de aula. 

Realização da Oficina: construção de um cubo modular constituído de 6 
unidades iguais, onde cada unidade fará o papel das faces do cubo

Inicialmente, os 24 alunos foram divididos em 8 grupos de 3 alunos cada. 
O objetivo da oficina foi apresentado, mostrando o cubo já construído (veja 
Figura 22). Este procedimento incentivou os alunos devido à beleza do pro-
duto apresentado. Neste momento, o coordenador da oficina explicou que o 
cubo era um origami e que sua construção não envolvia cortes e nem colas. 
Os alunos foram questionados sobre quantas folhas de papel são necessárias 
para construir aquele cubo. As respostas apresentadas não foram satisfató-
rias. O coordenador então desmonta o cubo peça a peça, mostrando que o 
mesmo é constituído de 6 módulos exatamente iguais. A seguir, um módulo é 
desdobrado para mostrar que a folha de papel é quadrada, bem como o seu 
padrão de vincos.

Após a apresentação do objetivo final, o material foi distribuído: 6 folhas 
quadradas coloridas para cada grupo. Cada aluno iria construir 2 módulos 
dando origem a um cubo por grupo. 

A seguir descrevemos os passos para a construção do cubo intercalando 
discussões de características geométricas dos objetos obtidos ao final de cada 
etapa. Nestas discussões, estimula-se os alunos a descreverem as figuras 
geométricas obtidas, bem como a sua area e as suas características. Também 
analisam seus ângulos internos, retas paralelas e retas perpendiculars. 
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Passo 1: Construção do módulo

1.1 - Dobrar o quadrado na metade (levando o lado DC ao lado AB nas 
Figuras 1 e 2) formando 2 retângulos no papel vincado.

1.2 - Dobrar cada retângulo formado ao meio, levando o lado DC ao 
meio do papel EF e repetindo o processo com o lado AB. Ficamos assim com 
4 retângulos vincados. Veja as Figuras 3 e 4. 

1.3 - Dobrar o retângulo GHJI na metade, levando o lado HJ sobre o lado 
GI. A seguir, vire o modelo conforme mostra a figura da direita acima (Figuras 
5, 6 e 7). 

1.4 – A seguir, levar o ponto J ao ponto K, como indicado nas Figuras 
8  e 9.

1.5 - No próximo passo, levar o ponto G ao ponto L, formando um para-
lelogramo. Veja as Figuras 10 e 11.
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1.6 - Levar o ponto H ao ponto L. Logo a seguir, levar o ponto I ao ponto 
K, como mostram as Figuras 12, 13 e 14. 

1.7 - Repetir o processo para as restantes 5 folhas, obtendo 6 módulos 
iguais

Passo 2: A montagem do cubo

Como se pode ver na Figura 15 do módulo, ele é formado por um qua-
drado com dois triângulos de cada lado. Vamos chamar os triângulos de abas. 
A região do quadrado apresenta uma abertura em diagonal. Esta abertura dá 
origem a um “bolso”, onde as abas serão inseridas. 

2.1 - Para o início da montagem, posicione sempre os módulos com o 
bolso para cima ou para a parte externa do cubo. Encaixamos uma aba de um 
módulo na bolsa de outro módulo. Veja as Figuras 16 e 17.

2.2 - Ainda na mesma face, vamos encaixar um terceiro módulo no 
mesmo bolso, porém em sentido contrário, conforme se pode ver nas Figuras 
18 e 19.
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2.3 - Repetimos este procedimento, acoplando os módulos seguintes 
nos módulos já encaixados. Veja as Figuras 20, 21 e 22 para auxílio.

2.4 - A Figura 22 mostra uma caixa sem tampa. Para obter o cubo, posi-
cionamos o último módulo na parte de cima desta caixa, tendo o cuidado de 
manter sempre todas as abas para fora do cubo. Encaixe as abas nos bolsos 
restantes e o cubo estará pronto. Veja as Figuras 23 e 24.

Discussões pertinentes

Explorar com os alunos as propriedades geométricas do cubo: número 
de faces, área da superfície, volume, etc.

Considerações finais e Conclusão

Durante a aplicação da oficina, vários aspectos comportamentais e 
mentais puderam ser destacados e aprimorados: a observação, a paciência, 
a perseverança, a visão espacial, a lógica e a criatividade. Acredita-se que 
a continuidade destas atividades pode trazer benefícios, não apenas para o 
aprendizado de matemática, como também para o desenvolvimento pessoal. 
Os origamis tridimensionais são excelentes, não apenas para desenvolver 
estas características, como também como técnica pedagógica no ensino de 
Geometria Espacial. De acordo com Rancan (2011), usar o Origami como 
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prática pedagógica para o ensino de Geometria desenvolve competências 
como a de experimentar, argumentar e instigar a imaginação e a criatividade.

Inicialmente os alunos mostraram alguma dificuldade para manusear o 
papel e fazer os vincos com a maior exatidão possível. Porém, notamos que 
esta dificuldade foi diminuindo paulatinamente à medida que eles repetiam 
a construção dos módulos. Durante as discussões, os alunos se mostraram 
empolgados e participativos. A sensação geral entre os alunos era de que 
nunca uma aula de Geometria foi tão empolgante e se aprendeu tanto como 
na Oficina de Origamis. 

A fase de encaixe dos módulos para a geração do cubo foi mais proble-
mática no início, mas após acoplarem os três primeiros módulos, os encaixes 
dos restante módulos pareceu mais natural. À medida que os alunos iam 
encaixando os módulos, notava-se claramente o aumento do interesse e da 
animação para obter o resultado final: o cubo. 

Como já observava Friedmann (2006), é extremamente animador usar 
atividades lúdicas, em especial o origami, como recurso didático nas aulas de 
Geometria. As atividades proporcionam prazer e os alunos aprendem brin-
cando de uma forma prazerosa e não simplesmente pura memorização cega. 
Este aprendizado, quando construído de forma eficaz e com lógica na mente 
do aluno, é efetivo e duradouro. 
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O Pibid Letras da UFBA e a prática docente nas escolas 
públicas

Simone Souza de Assumpção1
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Eriene Nunes Barbosa4
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Lúcia Maria Andrade Melo6

Rita de Cássia de Macêdo Cordeiro7

Silvana Maria da Cruz8

Primeiros passos

Este trabalho compõe-se de sete relatos que narram as experiências dos 
bolsistas da graduação e das professoras supervisoras nas escolas públicas de 
Salvador no ensino fundamental II e no ensino médio. A intenção é apresentar 
as experiências e reflexões dos bolsistas e das supervisoras fundamentadas 
pelos teóricos da educação que embasam o subprojeto de Letras. Algumas 
ações também serão apresentadas, entre elas: o Projeto Biblioteca, cujo obje-
tivo é, além de incentivar o gosto pela leitura, pensar em novas formas de 
letramento para serem praticadas nesse espaço; movimento administrativo 

1 Coordenadora do Pibid Letras − UFBA.

2 Professora do Colégio Estadual Manoel Devoto, supervisora do Pibid Letras − UFBA.

3 Professora do Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa supervisora do Pibid Letras − 
UFBA.

4 Professora do Colégio Estadual Odorico Tavares, supervisora do Pibid Letras − UFBA.

5 Professora do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, supervisora do Pibid Letras − UFBA.

6 Professora do Colégio Estadual de Vilas de Abrantes, supervisora do Pibid Letras − UFBA.

7 Professora do Colégio Militar de Salvador, supervisora do Pibid Letras − UFBA.

8 Professora do Colégio Estadual Almirante Barroso, supervisora do Pibid Letras − UFBA.
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e pedagógico no cotidiano escolar; práticas de leitura e escrita nas oficinas 
da área de linguagens do Programa de Ressignificação da Dependência; pla-
nejamento das atividades para a aplicação da oficina de língua portuguesa 
no laboratório de informática; elaboração do projeto Tecendo Cidadanias, 
o qual tem como finalidade identificar a participação da juventude brasileira 
nos principais momentos que resultaram em mudanças sociopolíticas na his-
tória e na literatura brasileira ao longo do século XX; e reflexão sobre os cinco 
pilares para uma educação promissora: ética, planejamento, ensino-aprendi-
zagem, reflexão crítica e formação continuada. 

Os bolsistas foram escalonados em sete escolas sob a coordenação geral 
dos coordenadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA)9 e a supervisão 
das professoras das escolas públicas, sendo seis escolas públicas estaduais e 
uma escola pública federal, nas aulas de Língua Portuguesa do ensino fun-
damental II e do ensino médio. Nosso objetivo é apresentar as atividades 
vinculadas ao subprojeto de Letras, proposto pelo Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da UFBA, desenvolvido no âmbito 
escolar, que propõe aos bolsistas do Instituto de Letras o desenvolvimento de 
atividades na escola parceira relativas a práticas sociais de leitura, escrita e 
oralidade, bem como uma nova visão sobre a importância e a valorização das 
bibliotecas públicas nas escolas ou fora delas. 

A parceria do Pibid Letras com as escolas públicas tem possibilitado uma 
interação entre os alunos da universidade e a realidade escolar. Tal parceria 
tem proporcionado não apenas um novo olhar para a escola − os bolsistas e 
as professoras supervisoras −, mas também um estreitamento das relações 
didático-pedagógicas com os dirigentes escolares e os professores colabo-
radores. Esse feito é fato, pois a presença dos gestores escolares e de seus 
representantes no Seminário de Letras/Filosofia, ocorrido em agosto de 
2013, com o tema: “Livro, leitura e biblioteca”, confirma essa relação políti-
co-pedagógica. A atuação do Pibid Letras no âmbito da escola pública ocorre 

9 Agradecemos de modo especial aos professores Júlio Neves Pereira e Simone Bueno Bor-
ges da Silva pela orientação preciosa ao desenvolvimentos dos projetos nas escolas.



O Pibid Letras da UFBA    429

desde 2011, porém aqui relataremos as atividades referentes ao período de 
agosto de 2012 a setembro de 2013. 

Proporcionar à comunidade acadêmica relatos das experiências quanto 
à práxis pedagógica, vivências com os alunos, supervisores e coordenadores e 
a escola, além de descrever alguns fatores importantes para o bom desenvol-
vimento da prática docente, tais como ética, planejamento, pesquisa, ensino, 
aprendizagem, disciplina, organização e ressignificação da dependência, enri-
quece e reforça a proposta do Pibid, que tem como finalidade contribuir para 
a articulação entre teoria e práticas necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

Reflexão das supervisoras e dos bolsistas sobre a prática 
docente nas escolas públicas

O presente relato apresenta, inicialmente, a reflexão da supervisora 
Arminda Fernandez, lotada no Colégio Estadual Manoel Devoto. A primeira 
atividade realizada no colégio consistiu na elaboração de relatos sobre o 
livro que impulsionou o gosto pela leitura por parte dos bolsistas. A partir de 
então foi revelada uma diversidade de livros que deram início à história das 
leituras literárias realizadas pelos integrantes do grupo, tais como: Sonhos 
de uma noite de verão, de William Shakespeare, Depois daquela viagem, de 
Valéria Piassa Polizzi, e livros da série Harry Potter, de J. K. Rowling. 

Nesse contexto, os bolsistas do Pibid Letras trabalharam com outros 
relatos de memória, voltados para a importância da biblioteca em suas vidas, 
e refletiram sobre a visão que tinham sobre o espaço biblioteca e como foi 
o primeiro contato com ela. A partir desses relatos, evidenciaram-se várias 
concepções de biblioteca − não apenas o de espaço usado para fazer cópia 
das pesquisas escolares, mas um ato de copiar que nos remete a uma con-
cepção de educação que se torna um ato de depositar em que os educandos 
são os depositários. 

Para um dos bolsistas do grupo Pibid do Manoel Devoto, a biblio-
teca é muito mais do que um centro de busca de conhecimento. Para ele, 
é um local de cultura viva, onde há apresentações culturais diversificadas.  
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Outros bolsistas, porém, não conheceram esse espaço na infância: segundo 
os relatos, não havia biblioteca nas escolas e o contato com os livros se deu 
com os pais, parentes, vizinhos que contavam histórias. Essas reflexões 
foram muito enriquecedoras para iniciar o Projeto Biblioteca, proposta que 
provocou instantaneamente um anseio e desejo de produção por parte do 
grupo.

Na continuidade de tal reflexão, baseada no relato dos graduandos/bol-
sistas, surgiram dois tipos de bibliotecas com significações distintas: as físicas 
e as vivas. Tem-se aquele espaço onde armazenamos os livros e aquele onde 
assistimos peças teatrais, grupos de dança, recitais, havendo também as 
“pessoas bibliotecas”, como o exemplo citado numa das produções textuais: 
o “Senhor biblioteca” é alguém que acumula em sua memória diversas obras 
literárias. Em meio ao debate, a leitura do Plano Nacional do Livro e Leitura 
(PNLL) contribuiu para o amadurecimento do significado de uma biblioteca. 
No PNLL é utilizada a expressão 

dínamo cultural para descrever a biblioteca ideal, que seria [...] 
um dinâmico polo difusor de informação e cultura, centro de 
educação continuada, núcleo de lazer e entretenimento, esti-
mulando a criação e a fruição dos diversificados bens artístico-
-culturais [...] promovendo a interação máxima entre os livros 
e esse universo que se seduz as atuais gerações. (BRASIL, 2006, 
p. 22)

Assim, o Projeto Biblioteca, que havia sido proposto pela Coordenação 
Geral do Pibid Letras, ação necessária diante do estado em que se encontrava 
a grande maioria das bibliotecas das escolas que integram o Pibid Letras, deu 
um passo adiante, na medida em que os bolsistas passavam a ter consciência 
do debate em torno do tema. Logo, diante das diferentes visões sobre biblio-
teca, começou-se a pensar em práticas de letramento que podem ser desen-
volvidas em tal espaço. Segundo Campello (2006, p. 21): 

A escola não pode mais se contentar em ser apenas transmis-
sora de conhecimentos que, provavelmente, estarão defasados 
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antes mesmo que o aluno termine sua educação formal; tem 
de promover oportunidades de aprendizagem que deem ao 
estudante condições de aprender a aprender, permitindo-lhe 
educar-se durante a vida inteira. 

A biblioteca está presente nesse processo, pois, trabalhando em con-
junto, professores e bibliotecários planejarão situações de aprendizado que 
desafiem e motivem os alunos, acompanhando o seu progresso, orientan-
do-os e guiando-os no desenvolvimento de competências cada vez mais 
sofisticadas. Após as leituras e reflexões, o grupo deu continuidade ao pro-
jeto com as observações. Iniciaram-se questionamentos junto aos alunos da 
escola sobre o que costumavam ler e as respostas da maioria deles foram que 
não gostavam de ler. Esses depoimentos reforçaram ainda mais o objetivo de 
incentivar a relação entre aluno e biblioteca. O grupo de bolsistas do Manoel 
Devoto começou a expor aos alunos diferentes gêneros textuais, como: 
anúncios publicitários, bulas de remédio, letras de músicas e receitas, pois, 
segundo o livro Biblioteca na escola, “revistas periódicas trazem informações 
diversificadas, receitas de diferentes tipos e para todas as finalidades, passa-
tempos, entrevistas com astros do momento”. (CAMPELLO, 2006, p. 9)

A professora ressalta que, com a intenção de dar continuidade à cons-
trução do projeto, os bolsistas visitaram a biblioteca do colégio a fim de 
conhecer o acervo, o espaço físico e o funcionamento. A partir de tais obser-
vações, planejaram uma transformação da biblioteca que, além da promoção 
da leitura, passaria a significar espaço de aprendizagem e de manifestações 
culturais. 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 
1997, tem como objetivo promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura 
nos alunos e professores, o que é feito através da distribuição de acervos 
de obras de literatura, de pesquisa e de referência. Neste sentido, a apro-
priação e o domínio do código escrito contribuem para o desenvolvimento 
de competências e habilidades importantes para que os docentes e discentes 
possam transitar com autonomia pela cultura letrada. (BRASIL, 2006)
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O Pibid Letras também atua no Colégio Estadual Monsenhor Manoel 
Barbosa. Sob o olhar da supervisora Claudia Lessa Alves Sousa, o grupo alo-
cado na escola tem desenvolvido reflexões sobre o programa. Segundo a 
professora Claudia Sousa, a supervisão Pibid traz à tona lembranças de situa-
ções vividas enquanto estudante de licenciatura em Letras, numa época em 
que, normalmente, não havia a preocupação em promover a experienciação 
para os futuros docentes: a iniciação do professor no decorrer do curso e/ou 
o estágio supervisionado no último semestre eram as oportunidades para 
esse exercício. Neste sentido, para a professora, a retomada dessas vivências, 
associada ao conhecimento acerca da finalidade do Pibid, colaborou para 
uma percepção mais ampla de quão necessária é a proposta do programa 
enquanto possibilidade de experienciação da docência por licenciandos, 
independente das disciplinas para esse fim na graduação. 

Assim, o relato que agora se apresenta tem como objetivo explicitar a 
visão sobre o Pibid dos bolsistas do subprojeto Letras alocados no Colégio 
Estadual Monsenhor Manoel Barbosa. Para tanto, foi utilizada como meto-
dologia o que Bortoni-Ricardo registra como paradigma interpretativo ou 
pesquisa qualitativa, através da qual o investigador não se constitui como um 
ser à parte do que é investigado, mas antes é parte dele e encontra-se nele 
imiscuído ativamente: 

Não há como observar o mundo independente das práticas so-
ciais e significados vigentes. Ademais, e principalmente, a capa-
cidade de compreensão do observador está enraizada em seus 
próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, 
mas um agente ativo. (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32)

A partir de tal pressuposto teórico, investigou-se como o grupo do 
Colégio Estadual Monsenhor percebe a participação no Pibid e o que esse 
programa tem significado para a formação docente pretendida por eles. Para 
isso, utilizou-se o documento Pibid Letras – Guia dos bolsistas, de Borges da 
Silva e Assumpção (2011), como balizador dessas percepções registradas 
em textos individuais, pertencente ao gênero relato pessoal. Dessa forma, 
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analisou-se a relação de dois dos objetivos (d e f) propostos pelo Guia e a 
referenciação dos bolsistas a respeito deles. Da lista dos objetivos apresen-
tados no documento Pibid Letras – Guia dos bolsistas, no item (d), afirma-se: 

inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação 
e participação em experiências metodológicas, tecnológicas 
e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no proces-
so de ensino-aprendizagem. (BORGES DA SILVA; ASSUMPÇÃO, 
2011, p. 4)

A importância dessa familiarização com o dia a dia das escolas públicas é 
reconhecida e também requerida pelos bolsistas do programa que entendem 
esse processo como o início da sua profissionalização docente. Segundo o 
relato de uma das bolsistas: “A partir daí, posso elencar as diversas van-
tagens de ser Pibid, o contato com a escola com outro olhar me permitiu 
mudar de visão e, ao mesmo tempo, sentir a necessidade de fazer alguma 
diferença considerável na realidade da educação tão carente e abandonada 
hoje”. Já para outro bolsista: “As oficinas semanais não eram o único meio de 
que dispúnhamos para estreitar as relações com o colégio. Em outros dias 
que não os da oficina, tínhamos sempre de ir ao colégio resolver, a mando 
da supervisora ou da orientadora, diligências de ordem burocrática, como 
buscar a assinatura de um papel, e, portanto, entrar em contato com a rotina 
da secretaria, da direção, do almoxarifado e das coordenações, por exemplo. 
Essas atividades esporádicas, porque não estavam oficialmente progra-
madas, oportunizavam um contato mais aproximado e íntimo com a rotina 
administrativa da escola que, ao longo de nossa vida profissional, será conti-
nuado: e é mister, portanto, que na graduação nos seja dada a oportunidade 
de o começarmos”. 

Comprova-se, com a reflexão realizada pelos bolsistas alocados no 
Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa, que, ao proporcionar aos licen-
ciandos, por ora bolsistas, o contato com o fazer docente em seu locus, o sub-
projeto Pibid Letras atende a uma necessidade da formação em licenciaturas 
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e responde positivamente à ideia defendida por Tardif e Raymond de que, 
em magistério, além da formação teórica, há a necessidade de formação prá-
tica. Segundo os autores, trata-se de “uma experiência direta do trabalho, 
experiência essa de duração variável e graças à qual o trabalhador se familia-
riza com seu ambiente e assimila progressivamente os saberes necessários à 
realização de suas tarefas”. (2000, p. 210)

Esse processo de familiarização com o cotidiano das escolas associado 
à conexão entre os saberes teóricos e práticos também é abordado no sexto 
objetivo do referido documento, item (f): “contribuir para a articulação 
entre teoria e prática, necessária à formação dos docentes, elevando a qua-
lidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura”. (BORGES DA SILVA; 
ASSUMPÇÃO, 2012, p. 4) 

Segundo o grupo do Pibid Letras alocado no Colégio Estadual Monsenhor 
Manoel Barbosa, o programa legitima a inter-relação entre a teoria e a prá-
tica no ensino de língua materna. Neste sentido, um dos bolsistas aponta: 
“A posição de acadêmico permite-me a interação com as teorias linguísticas 
e literárias mais diversas. Entretanto, há um momento no curso de licencia-
tura em Letras que nos leva a questionar: o que é e o que não é aplicável 
ao ensino; como estabelecer uma ponte entre a teoria e a prática docente, 
etc. Há muitos questionamentos inquietantes que não são respondidos e, 
por isso, levam muitos estudantes ao desânimo com o curso. Eis que o Pibid 
Letras surge, e nele depositei muitas expectativas, principalmente as que 
giravam em torno das minhas inquietações”. 

Essas inquietações foram também explicitadas pelo integrante-volun-
tário: “O Pibid tem me proporcionado a oportunidade de reflexão e discussão 
de obras maravilhosas até então distantes do meu currículo na graduação. Ler 
Paulo Freire, Ana Lúcia Silva Souza, Luciano Amaral Oliveira, Ângela Kleiman 
é sair um pouco das grandes leituras teóricas e perceber como esses autores 
fundamentam suas reflexões, muitas vezes, além do meio acadêmico”. 

Irandé Antunes confirma a dissociação entre teoria e prática no ensino 
de língua materna nas escolas e afirma que são dois caminhos que coexistem 
paralelamente sem ponto de intersecção entre eles. No entanto, Antunes 
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(2009, p. 14) salienta que o que falta é “acontecer a mútua relação entre 
teoria – que inspira e fundamenta a prática – e a prática – que realimenta 
e instiga a teoria”. Em seguida, a autora sugere que deve haver um esforço 
maior para que a produção científica seja divulgada e chegue até aos pro-
fessores de modo que eles tenham mais subsídios, possam alimentar seus 
debates e reflexões e, a partir daí, a ressignificação de sua práxis ocorra, o 
que também é mencionado no objetivo supracitado.

De acordo com o exposto, é possível verificar que o subprojeto Pibid 
Letras tem atendido, na visão dos bolsistas, às expectativas no que concerne 
ao processo de iniciação à docência, dado que entende que a formação 
inicial oferece apoio fundamental para o desenvolvimento profissional, no 
caso específico, o magistério. Há ainda que se considerar que o processo de 
aprendizagem da docência não é finito e nem se encerra na cerimônia de 
recebimento do diploma. Continua e se renova à medida que se trabalha 
como professor. Para Tardif e Raymond (2000, p. 210), “se o trabalho modi-
fica o trabalhador e sua identidade, modifica também, sempre com o passar 
do tempo, o seu ‘saber trabalhar’”.

Para a professora supervisora Eriene Nunes Barbosa, do Colégio Estadual 
Odorico Tavares, um dos objetivos específicos do subprojeto Pibid Letras é 
integrar o graduando bolsista às práticas escolares (rotineiras e inovadoras) 
de ensino da leitura e da língua escrita. Assim, no intuito de seguir o que 
recomenda o subprojeto Pibid Letras (2011) e o Guia dos Bolsistas do Pibid 
Letras (2012), os graduandos bolsistas do Pibid Letras alocados no Colégio 
Estadual Odorico Tavares acompanham, observam e participam das ativi-
dades de práticas de leitura e escrita nas oficinas da área de linguagens do 
Programa de Ressignificação da Dependência sob a supervisão da professora. 

O principal objetivo do Programa de Ressignificação da Dependência 
é fazer progredir para a série seguinte aqueles alunos que não atingiram a 
média escolar em até três disciplinas. A progressão desses alunos ocorre 
por meio de práticas escolares inovadoras que proporcionem um apren-
dizado adequado às diversas necessidades do alunado. Também, há uma 
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preocupação em elevar a autoestima dos alunos, já que muitos desses desa-
creditam das suas habilidades escolares.

Pautando, então, nos princípios do Programa de Ressignificação da 
Dependência e do subprojeto Pibid Letras, que consiste na formação do 
docente em práticas de leitura e escrita, o Pibid Letras − Grupo Odorico 
desenvolve suas atividades através de reuniões no Colégio Odorico Tavares 
para elaborar e planejar atividades de escrita e leitura voltadas para a for-
mação cidadã do aluno, tal como sugerem os estudos de Freire (2011), 
Kleiman (2005), Jung (2007) e Rojo (2004). Tais estudos salientam que escola 
não é só o lugar de ensino-aprendizagem dos conhecimentos acumulados 
pela humanidade, é também um lugar de formação do sujeito social, da cons-
trução da ética, da moral e das ideologias. 

A supervisora informa que, durante a elaboração e o planejamento 
das atividades para as oficinas da área de linguagens do Programa de 
Ressignificação da Dependência, o Pibid Letras − Grupo Odorico busca sempre 
traçar objetivos condizentes com as teorias sobre formação docente e prá-
ticas de letramento que são preconizadas pela coordenação do Pibid Letras, 
tais como as da Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire; Preciso ensinar letra-
mento? Não basta ensinar a ler e a escrever?, de Ângela Kleiman; e Uma con-
cepção de leitura e escrita como prática social, de Neiva Jung.

No momento das oficinas, os bolsistas observam e participam ativa-
mente das atividades, aplicando o saber adquirido nas discussões do grupo 
sobre as leituras referentes à formação docente e práticas de letramento. 
A reflexão sobre a prática docente e as atividades desenvolvidas é feita logo 
após as oficinas por meio de uma conversa denominada “Roda Dialógica”, 
seguindo assim a perspectiva freireana (2011) que enfatiza a importância 
da formação dos professores de uma forma coletiva através de uma ação/
reflexão sobre a prática. Nesses momentos, o Grupo Odorico avalia a atuação 
de cada integrante do grupo durante o desenvolvimento das atividades, 
salientando detalhes que integram a formação de um professor de Língua 
Portuguesa, assim como para a formação ética de um docente. É com essa 
atividade de reflexão sobre o desenvolvimento das atividades e a prática do 
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ensino que o Pibid Letras − Grupo Odorico consegue alinhar as teorias lin-
guísticas, didáticas e as referentes ao fazer docente com a prática do ensino.

Seguindo as recomendações dos temas discutidos no Grupo Odorico, 
como os da educação como prática da liberdade de Paulo Freire, dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e, também, da leitura e 
escrita como prática social, o Pibid Letras − Grupo Odorico acredita que, em 
um ambiente de aprendizado em que o aluno seja estimulado a se envolver 
nas práticas sociais da leitura e da escrita, como são feitas nas oficinas do 
Pibid Letras no Programa de Ressignificação da Dependência, esse caminho, 
então, está sendo traçado pelas ações do programa e pela escola. 

O subprojeto Pibid Letras também se desenvolve no Colégio Estadual 
Edvaldo Fernandes. Conforme informações da professora supervisora Joselene 
Granja Costa, após um ano de participação no programa Pibid Letras, pode-se 
perceber resultados significativos em relação ao trabalho junto aos bolsistas 
do curso de Letras da UFBA. Segundo a supervisora, o papel do professor é 
fundamental no cotidiano da escola, mas sabe-se que nenhuma legislação é 
suficiente para garantir transformações. O professor é, então, protagonista da 
experiência curricular e, ao trabalhar com a tessitura do conhecimento, deve 
fazer parte do mesmo ato de pesquisar – seja sob a ótica de dar aulas como 
socialização do saber ou como divulgação do que é socialmente relevante.

Uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo grupo de bolsistas 
alocados no Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, localizado no bairro de 
Tancredo Neves, foi a observação nas aulas de Língua Portuguesa, ocorrida 
com o apoio das professoras colaboradoras da escola parceira. Tal procedi-
mento foi adotado a fim de tomar conhecimento da prática do professor para 
que houvesse uma adaptação mútua entre o cotidiano escolar e os bolsistas 
do Pibid Letras, o que posteriormente veio a desencadear a realização do 
diagnóstico das necessidades relativas às perspectivas didático-pedagógicas 
da Língua Portuguesa.

Através de relatos das observações feitas em sala de aula elaborados 
pelos bolsistas, foram apresentadas pela equipe algumas deficiências obser-
vadas relativas, sobretudo, à produção textual dos alunos do ensino médio: 
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questões de coesão, coerência, acentuação, pontuação, paragrafação e estru-
turação das ideias e, principalmente, quanto à leitura. Foi verificado também 
que os alunos não apresentavam o hábito de ler, o que poderia justificar a 
dificuldade de compreensão textual. 

Paralelamente a essas atividades, no Colégio Estadual Edvaldo Fernandes 
iniciaram-se a análise e discussão de textos teóricos. Propostos pela 
Coordenação do Pibid Letras e sob a supervisão da professora Joselene 
Granja, aprofundou-se a compreensão dos processos e das habilidades da 
fala, escrita, leitura e escuta. Os PCN (1997, p. 35) de Língua Portuguesa, 
documento fundante das análises e discussões realizadas por esse grupo, 
apontam que “o ensino de Língua Portuguesa é a expansão das possibilidades 
do uso da linguagem assumindo que as capacidades a serem desenvolvidas 
estão relacionadas às quatro habilidades linguísticas básicas: falar, escutar, 
ler e escrever”.

A partir dos textos teóricos, iniciou-se o planejamento das atividades 
para a oficina intitulada A língua portuguesa no laboratório de informática, a 
qual está focada no ensino de leitura e produção de texto no ensino médio. 
A atividade se justifica devido à constatação, a partir da descrição dos textos 
levantados pela equipe, que os alunos da referida escola produziam textos 
em que predominavam a linguagem informal, o uso de gírias e, principal-
mente, expressões típicas da internet. De acordo com os PCN (1997, p. 26) de 
Língua Portuguesa, “a questão não é falar certo ou errado, mas saber qual a 
forma de falar, considerando as características do contexto de comunicação, 
ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas”.

É preciso ressaltar que o papel do professor supervisor durante a reali-
zação das atividades de construção foi o de atuar na orientação das produ-
ções textuais e nas reescritas dos alunos das oficinas. Para construção dessas 
atividades, os bolsistas basearam-se nas suas percepções em sala de aula, 
feitas com muita competência e responsabilidade, culminando na construção 
coletiva do trabalho para o V Seminário Pibid Letras. 

Para a professora Joselene Granja, o Pibid tem oferecido a oportunidade 
de propor, ainda na condição de alunos (futuros docentes), aos bolsistas, uma 
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real situação de ensino da Língua Portuguesa, o que normalmente só ocorre 
nos últimos períodos do curso de Letras e que tem propiciado a verificação 
das principais dificuldades enfrentadas por um professor. Além de ter permi-
tido refletir criticamente sobre a prática docente de um professor de Língua 
Portuguesa, também tem possibilitado o desenvolvimento de competências 
possíveis de serem adquiridas apenas no exercício da profissão.

As ações do Pibid Letras no Colégio Estadual Vila de Abrantes, que tem 
supervisão da professora Lúcia Maria de Andrade Melo, não são diferentes. 
A supervisora afirma que percebeu o quanto poderia ser útil nesse processo 
devido ao tempo de experiência que possui na docência. Logo, quando 
conheceu o subprojeto Pibid Letras, visualizou que os bolsistas teriam a opor-
tunidade de vivenciar a docência desde o início da licenciatura, fundamen-
tados nos objetivos do programa, que propõe fundir teoria e prática. A pro-
fessora informa que, atuando como supervisora, acompanha as atividades 
do grupo Pibid Colégio Vila de Abrantes, orientando-os em reuniões sema-
nais em que discutem os textos de diferentes teóricos. Os estudos foram ini-
ciados com a leitura do livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, com o 
intuito de fazer com que os alunos bolsistas compreendessem que, através 
de uma educação libertária, o oprimido poderá tomar consciência de sua 
situação e buscar sua liberdade, bem como a de seu opressor. Para isso, o 
educador precisa conhecer seus educandos, bem como a comunidade e a 
situação sociocomunicativa em que estão inseridos, reconhecendo as pala-
vras e as construções linguísticas desse grupo. Assim, Freire (1987, p. 45) 
acredita que “Se é dizendo a palavra com que, ‘pronunciando’ o mundo, 
os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os 
homens ganham significação enquanto homens”.

Além dos estudos teóricos, os bolsistas participam e aprendem a ela-
borar atividades, avaliações e planos de aula, pois são ferramentas úteis 
no processo cotidiano do docente. Além de participarem das reuniões de 
Atividade Complementar (AC), eles também observam as aulas de Língua 
Portuguesa ministradas pela professora supervisora e pelas professoras cola-
boradoras, as quais contribuem na elaboração das oficinas de leitura e escrita 
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que farão parte do projeto Tecendo Cidadanias, que tem como finalidade 
identificar a participação da juventude brasileira nos principais momentos 
que resultaram em mudanças sociopolíticas na história e na literatura brasi-
leira ao longo do século XX, evidenciando os movimentos musicais e culturais 
que mais contribuíram para a transformação da sociedade em cada período 
histórico, incorporando-os à realidade de cada período desenvolvido na loca-
lidade de Vila de Abrantes.

Segundo a professora Lúcia Melo, os alunos-bolsistas produzem, também, 
textos para participarem dos seminários organizados pelo programa. São eles: 
V Seminário Pibid UFBA, I Seminário de Leitura do Pibid Letras e Seminário 
Pibid Letras/Filosofia.

Para Freire (1987, p. 9), “a leitura de mundo precede a leitura da palavra, 
pois é a partir da leitura do mundo que cada educando constrói novos conhe-
cimentos, sobre leitura, escrita, cálculos, etc”. E é com esse modo de viver e ler 
o mundo que o Pibid Letras/UFBA está presenteando a sociedade e mudando 
concepções da parte de seus integrantes, visto que estes têm a oportunidade 
de conhecer, discutir e compreender a realidade do cotidiano escolar na edu-
cação básica da rede pública de ensino bem antes do Estágio Supervisionado. 
Logo, a proposta do programa favorece em diversos aspectos a iniciação à 
docência, pois os alunos da Escola Vila de Abrantes percebem um novo movi-
mento escolar, que engloba a participação geral da escola, a professora no 
que toca a reflexões sobre o aprendizado e a educação como um todo. 

Já a professora supervisora Silvana Cruz, lotada no Colégio Estadual 
Almirante Barroso, relata que, durante o último ano, teve a oportunidade 
de ver o desenvolvimento dos bolsistas Pibid Letras no colégio e, para ela, 
é muito importante essa interação entre a escola e a universidade, já que 
possibilita aos bolsistas, futuros docentes, refletirem sobre a real situação da 
educação e o papel do professor diante dessa realidade. 

As ações propostas pelo Pibid Letras/UFBA no Colégio Almirante Barroso 
consistiram, inicialmente, de visitas semanais dos bolsistas à escola. As visitas 
se desdobraram na observação das aulas de professores colaboradores e, a 
partir daí, na reflexão sobre o fazer docente, tendo como base alguns textos 



O Pibid Letras da UFBA    441

teóricos, sobretudo os PCN de Língua Portuguesa. Paralelamente às visitas à 
escola, foram realizadas leituras, análises, discussões e reflexões a partir de 
textos teóricos que justificassem a prática pedagógica e o ensino da Língua 
Portuguesa, como os PCN de Língua Portuguesa, já citado, e Concepções da 
linguagem e conceitos correlatos: a influência no trato da língua e da lin-
guagem, de Doretto e Beloti. 

A partir de Doretto e Beloti, foi possível refletir sobre como se é tra-
balhada a concepção da linguagem no ensino de Língua Portuguesa. Nos 
PCN de Língua Portuguesa foram observadas as propostas para o ensino da 
língua, uma vez que o grupo de bolsistas estava preocupado, sobretudo, com 
a formação de cidadãos autônomos e críticos capazes de utilizar os diversos 
gêneros discursivos em suas mais variadas esferas. 

Conforme a supervisora, ao longo desse período foram produzidas rese-
nhas sobre o artigo Gêneros textuais no livro didático: argumentação e ensino, 
escrito pelas autoras Renata Maria Barros, Lessa de Andrade, Telma Ferraz 
Leal e Ana Carolina Petrusi Brandão, que investigam a presença/ausência de 
gêneros textuais da ordem do argumentar em três coleções de livros didá-
ticos da 1ª à 4ª série. Tais leituras, discussões e reflexões foram fundamentais 
para ampliar o conhecimento dos bolsistas do grupo Pibid Letras − Almirante 
Barroso no que diz respeito não apenas ao ensino de Língua Portuguesa e 
gêneros textuais, mas também ao planejamento das atividades para a apli-
cação das oficinas, cujo tema será A Língua Portuguesa no Laboratório de 
Informática, durante as quais será desenvolvido o ensino de leitura e pro-
dução de texto no ensino fundamental. 

Os bolsistas foram supervisionados durante a produção de um texto 
intitulado Relatando experiência do fazer docente para além da sala de aula, 
que foi apresentado no V Seminário Pibid UFBA e, também, no I Seminário 
Interno Pibid Letras/Filosofia, que tratava as experiências do grupo Pibid 
Letras no Colégio Almirante Barroso e no projeto como um todo. Para a pro-
fessora, durante esse período foi possível observar o interesse e a preocu-
pação dos bolsistas em relação ao ensino de Língua Portuguesa na rede esta-
dual de educação. 
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O subprojeto de Letras atua também no Colégio Militar de Salvador 
(CMS). Lá, de acordo com a professora supervisora Rita Macêdo Cordeiro, a 
proposta do Pibid Letras reflete de forma salutar a prática docente do colégio, 
pois os ideais sugeridos pelo subprojeto do Pibid Letras são compatíveis com 
a proposta pedagógica do CMS, em especial no que se refere à disciplina 
de Língua Portuguesa do ensino fundamental II. A professora relata que a 
parceria entre o Pibid Letras e o CMS possibilitou uma interação importante 
entre os alunos do Instituto e do colégio, pois, segundo os bolsistas, acom-
panhar in loco a experiência docente nesse colégio está sendo uma prática 
única e profundamente enriquecedora, de acordo com informações retiradas 
dos relatórios semestrais.

A professora relata que o grupo de bolsistas do Pibid Letras CMS tem 
construído oficinas que propõem o desenvolvimento dos alunos do 7º ano 
no que tange a práticas sociais de leitura e escrita. Neste sentido, a disciplina 
de Língua Portuguesa deve criar condições para que o aluno reconheça as 
diferentes formas de tratar uma abordagem social na comparação de textos 
que tratam do mesmo tema e de estabelecer causa e consequência entre 
partes e elementos do texto, além do estudo do vocabulário, valor morfoló-
gico, semântico e sintático das palavras, que favorecem o desenvolvimento 
didático-pedagógico da futura prática docente.

 Os bolsistas também têm tido a oportunidade de refletir sobre alguns 
teóricos propostos pelo programa. Portanto, a professora traz uma síntese 
da reflexão realizada durante os estudos com o grupo e a coordenadora do 
programa no CMS. Paulo Freire aponta em Pedagogia da autonomia alguns 
tópicos essenciais para uma boa prática docente, utilizados para nortear 
ações de suma importância para o bom desempenho do educador e de sua 
prática, haja vista que o exercício em sala de aula é fundamental à formação 
docente. A partir daí, são elaborados os pilares que descrevem uma promis-
sora formação docente refletida com o grupo Pibid CMS.

O primeiro pilar para uma promissora prática docente, sugerido pela 
professora Rita, é em favor da pesquisa. Para Freire (1998, p. 32), a pesquisa 
resulta em conhecimento e questionamento reflexivo e crítico. À medida 
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que o educador pesquisa, ele passa a conhecer o que ainda era desconhe-
cido; logo, indiscutivelmente, o docente pesquisador passa a atuar de forma 
a estimular a curiosidade do educando e não mais o tolher. Sem pesquisa, 
a construção do conhecimento não ocorre. Consequentemente, não há estí-
mulo para influenciar o desejo do saber do outro; se não há estímulo, não 
há curiosidade; e não havendo curiosidade, não há relação dialógica. Logo, 
não haverá produção nem estímulo para o exercício da curiosidade, da des-
coberta por novos conhecimentos, portanto, o ensino se torna superficial. 
Além do mais, o educador precisa estar ciente do que ocorre a sua volta, em 
seu país, conhecer a cultura da sua cidade; portanto, a pesquisa promove a 
articulação entre a teoria e a prática.

O segundo pilar diz respeito à ética, pois a ética docente sugere tratar a 
todos de forma uniforme, independente da classe social ou domínio cogni-
tivo, etnia, situação econômica, escolha sexual, etc. Conforme Freire (1998, 
p. 40), “a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a subs-
tantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia”. Logo, a pos-
tura do professor deve ser a da imparcialidade e a tarefa é buscar a coerência 
entre os polos que se põem e contrapõem, ou seja, buscar ser imparcial nos 
julgamentos e decisões dentro do contexto escolar. 

A professora ressalta que há também ausência de ética quando o edu-
cador se permite sonegar informações, discriminar o aluno por conta de um 
provável menor ou maior conhecimento prévio. O docente furta a ética edu-
cacional quando apresenta intolerância religiosa ou sexual em sala de aula, 
quando ignora se o aluno entendeu ou não o assunto. Portanto, é preciso 
uma contribuição equilibrada entre a psicologia, o conhecimento e as pró-
prias crenças. 

O terceiro pilar relevante para um bom desenvolvimento da formação 
docente diz respeito ao planejamento. Segundo Padilha (2011, p. 30), “pla-
nejamento é um processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre 
recursos e objetivos, na busca da melhoria do funcionamento do sistema edu-
cacional”. Por isso, o exercício docente precisa ser ético, mas também esté-
tico, e, para isso, a aula precisa ser planejada, de qualidade e encantadora. 
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É preciso ensinar para atrair a curiosidade e o interesse do outro, ensinar 
para aguçar a curiosidade; para tanto, o planejamento pedagógico-didático 
é essencial.

A professora Rita Cordeiro apresenta três ferramentas concernentes 
à prática docente e refere-se, primeiramente, ao planejamento escolar, 
nomeado pelo CMS de Plano de Sequência Didática (PSD), o qual se funda-
menta na filosofia da educação expressa nos PCN. O PSD é um instrumento 
para sistematizar a ação concreta do professor para que os descritores, as 
competências e as habilidades da disciplina sejam atingidos. O segundo, 
nomeado, também pelo CMS, como Plano de Execução de Trabalho (PET), 
é o processo que envolve a atuação concreta do educador no cotidiano do 
trabalho pedagógico e abrange todas as ações e situações durante cada 
bimestre. O terceiro é o Plano de Aula, previsão do desenvolvimento do 
objeto do conhecimento para uma aula ou conjunto de aulas com caráter 
específico. Para a professora, de posse dessas ferramentas, a atuação docente 
será promissora. 

O quarto pilar necessário à prática docente é o ensino. Conforme Freire 
(1998, p. 25), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possi-
bilidades para a sua produção ou a sua construção”. E prossegue: “não há 
docência sem discência”. Contudo, ambos se completam e se fundem. É pre-
ciso ensinar por competência, pela necessidade de entender a nova demanda 
dos discentes que nos últimos anos ingressam nos bancos escolares. É pre-
ciso ensinar para o discente aprender a fazer, a criar, a ser, a conviver. Enfim, 
ensinar para promover o aprendizado concreto.

O quinto e último pilar sugerido para o exercício docente é a reflexão 
crítica sobre a própria prática. Para isso, a formação continuada é de extrema 
importância. Para Freire (1998, p. 44), “quanto mais me assumo como estou 
sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mais me 
torno capaz de mudar, de promover-me, no caso do estado de curiosidade 
ingênua para a curiosidade epistemológica”. Portanto, o docente precisa 
refletir a respeito da sua formação continuada, que precisa ser incessante. 
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Enfim, capacitação, especialização e extensão, ou seja, atualização 
profissional e aperfeiçoamento, propostos pelo subprojeto Pibid Letras, 
confirmam-se com as apresentações nos seminários durante o último ano do 
programa Pibid Letras − UFBA.

À guisa de conclusão

Os resultados da participação do Pibid Letras nas sete escolas públicas 
são substanciais, pois os bolsistas responderam de forma positiva às diversas 
ações propostas pelo subprojeto de Letras. O Pibid, em parceria com as 
escolas públicas, tem proporcionado aos alunos de licenciatura uma efetiva 
formação prática no dia a dia do que vem a ser um professor. A oportunidade 
de elaborar as oficinas, fazer planos de aula, participar das atividades da 
escola e participar dos seminários e projetos pedagógicos promovidos pelo 
programa, além de estar em contato efetivo com os alunos da escola pública, 
é uma excelente proposta que enriquece cada vez mais a formação para a 
práxis pedagógica e os prepara para um desafio ainda maior: a docência. 

Outro ganho que já se percebe é a interação dos professores e dos diri-
gentes das escolas com a universidade, bem como a presença da universi-
dade dentro das escolas públicas. Sem dúvida, o Pibid é um indispensável 
elemento para a afirmação vocacional do graduando. O que se espera com 
os esforços coletivos de todos os envolvidos no processo do Pibid é que os 
resultados sejam ainda mais frutíferos. 
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Pibid Dança da UFBA: reflexões sobre a iniciação à 
docência na rede escolar pública 

Virgínia Maria Suzart Rocha1 
Ludmila Cecilina Martinez Pimentel2 

Introdução

Este texto trata de uma reflexão a partir de experiências pedagógicas 
desenvolvidas com estudantes em formação na licenciatura em Dança 
por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da 
Universidade Federal da Bahia (Pibid UFBA). Um olhar construído enquanto 
coordenadoras da área de Dança, com o subprojeto intitulado Arte fora dos 
muros da escola pública: educando o olhar. 

Nesse contexto, o projeto Pibid Dança é de grande importância para a 
licenciatura em Dança, uma vez que é um programa de iniciação à docência 
que tenta criar um elo entre a formação acadêmica e a realidade da escola 
pública, possibilitando ao estudante, futuro educador-pesquisador. estabe-
lecer relações concretas entre a universidade e a sociedade. O desenvolvi-
mento de atividades do Pibid vem propiciando o contato direto do estudante 
com o campo profissional de atuação, conferindo-lhe oportunidade singular 
de aplicar seus conhecimentos, bem como de contribuir no desenvolvimento 

1 Professora adjunta da Escola de Dança da UFBA; mestre em Artes Cênicas do Programa de 
Pós-Graduação e Artes Cênicas, Escolas de Dança e Teatro (PPGAC/UFBA). Coordenadora 
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2 Professora adjunta III da Escola de Dança da UFBA; doutora em Artes Visuais e Inter-
mídias pela Universidade Politécnica de Valência (UPV) − Valencia, Espanha. Professora 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA (PPGDAN) e Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais da UFBA (PPGAV). Coordenadora Pibid DANÇA − UFBA. 
E-mail: ludmilapimentel@hotmail.com
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de competências e habilidades nas ações pedagógicas tendo como matéria 
prima a nossa realidade. 

O Pibid Dança está pautado na tentativa de reinserir o ensino da Dança 
como área de conhecimento no Projeto Político Pedagógico da escola pública 
enquanto componente curricular. Falamos reinserir o ensino da linguagem 
artística da dança na rede escolar porque ainda hoje, mesmo com a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), a dificuldade do seu ensino nas escolas se estabe-
lece, é uma realidade. O projeto que propomos é que as crianças, alunos da 
rede pública de ensino, aprendam desde cedo a tomar decisões, a assumir 
responsabilidades e a não deixar que sua própria voz seja silenciada pelos 
que falam mais alto ou projetam formas de exclusão.

Sabe-se que o sistema de educação ainda hoje é baseado na interação 
entre professor e aluno dentro da sala de aula convencional e o conheci-
mento é estabelecido, muitas vezes, sem a intervenção do educando, limi-
tando-o a mero receptor de conteúdos; práticas educativas marcadas e incor-
poradas ainda por um pensamento mecanicista e linear, sustentadas numa 
visão tradicionalista que vem reforçando a fragmentação do conhecimento 
e, em consequência, a fragmentação da prática pedagógica. Tal cenário é 
reflexo da relação que a sociedade e a escola estabelecem com o tempo, o 
espaço e os meios de difusão do conhecimento, nesse contexto, as artes, em 
especial as artes do corpo, desvalorizadas enquanto área de conhecimento. 
Sabemos que um projeto não se constrói a partir da certeza do que se sabe, 
mas da inquietação do desejo de saber e de se conhecer. 

O fato é que a cultura das humanidades para o estudo da condição 
humana continua sendo fundamental. A arte/dança pode contribuir para o 
mergulho nas singularidades individuais localizadas no tempo e no espaço, 
põe em movimento nossos corpos, nossos órgãos e, portanto, o cérebro. 
Através do corpo e seu movimento, o indivíduo descobre a sua dupla natu-
reza, como explicita Morin (2001, p. 44-76), biológica e cultural e, desse 
modo, o reconhecimento de sua condição humana leva-nos à dimensão 
poética da existência humana, não apenas prosaicamente como sujeitos 
à utilidade e funcionalidade, mas também poeticamente, destinados ao 
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deslumbramento, enfatiza o autor. Essa é uma importante contribuição da 
cultura das humanidades para o estudo da condição humana.

Compreendemos que o grande problema da educação está no modelo da 
ciência, que prevalece num certo momento histórico, e nas teorias de apren-
dizagem que o fundamentam e influenciam a prática pedagógica. (MORAIS, 
1996, p. 58) Isso porque o modelo da ciência que explica a nossa relação com 
o ambiente/natureza e cultura e com a própria vida esclarece a maneira 
como apreendemos e compreendemos o mundo, mostra-nos que ensinamos 
e construímos o conhecimento a partir da compreensão desses processos. 

Uma ciência do passado, por exemplo, produz uma educação sem vida, 
criando indivíduos incapazes de se autoconhecerem como criadores e ges-
tores de sua própria vida e autores de sua própria história, incapazes de criar, 
pensar, construir e reconstruir conhecimento, seem a consciência de que 
somos um corpo socio-histórico e cultural e que esse corpo é uma via de 
acesso para a aprendizagem, para o conhecer. Mesmo tendo tornado óbvio 
que tudo passa pelo corpo é nele que as coisas acontecem, observamos uma 
educação ainda do não movimento, evidente pela estrutura arquitetônica 
dos prédios escolares, a distribuição das salas e carteiras, horários estabele-
cidos para cada componente curricular, distribuídos nas chamadas disciplinas 
com foco nos conteúdos, dividindo o conhecimento em especialidades cen-
tradas no professor e os alunos tolhidos em sua capacidade criativa, entre 
outros aspectos. 

A partir da Física moderna, de Einstein (1905), o físico Niels Bohr (1928), 
introduzindo o princípio da complementaridade, mostra que a natureza da 
matéria e da energia é dual e os aspectos ondulatório e corpuscular não são 
contraditórios, mas complementares. Daí vem o nome do princípio. Dessas 
ideias conceituais surge uma visão de mundo muito mais ampla, com pro-
fundas implicações no processo de construção do conhecimento. O mundo 
passou a ser concebido em termos de movimento, fluxo de energia, contínuo 
processo de mudança e o universo, como espaço e energia indissociáveis e 
complementares. É o fim das certezas.
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 O físico-químico Prigogine (1996 apud MORAES, 1996, p. 60)) intro-
duziu o conceito de estruturas dissipativas como sistemas abertos organi-
zacionais, cuja evolução acontece mediante trocas de energia com o meio 
ambiente, em interação e interdependência complexa com o ambiente com 
o qual mantêm um fluxo de energia infindável, tudo em processo de criação. 
Dessa forma, somos e desenvolvemos o sistema complexo do corpo em 
todos os seus processos cognitivos, afetivos e motores em codependência 
com o ambiente-cultura. O corpo foi feito para movimentar-se em interação 
com as coisas, as pessoas, colocando-nos diante da complexidade do mundo 
real, permitindo à criatividade humana viver como expressão singular.

Esse é o maior desafio, especialmente para a iniciação à docência, 
demonstrar a potência do corpo que dança ou, melhor a noção de corpo, a 
noção de que o corpo sou eu, e buscar (re)significar o jeito de fazer educação, 
novas formas de conhecer, saber, fazer e, sobretudo, criar um elo entre a 
formação acadêmica e a realidade da escola pública, possibilitando ao futuro 
educador-pesquisador estabelecer correlações entre o referencial teórico 
e as situações do cotidiano, vincular a aplicação de conceitos abstratos em 
situações concretas. São novos olhares, focalizados por outros ângulos da 
realidade para, assim, podermos buscar e construir essa realidade com outros 
instrumentos e novos paradigmas capazes de transformar as pessoas e seus 
mundos. Articular o que está separado, disjunto, pensando em unir o que 
está dissociado. (CHAVES, 2002) Assim, para a concretização de uma edu-
cação viva, uma formação concreta do saber socialmente implicada, exige-se 
uma nova abordagem; uma pedagogia que inclua valores numa dimensão 
socio-histórico-política e cultural.

Afinal, o que é corpo? 

Dentro do Pibid Dança é necessário refletirmos sobre nossas próprias 
concepções, sobre o corpo, sobre o corpo que constrói dança e sobre o corpo 
que ensina e aprende dança; partimos do pressuposto que ainda somos 
“sombras” de paradigmas dicotômicos anteriores que já não sustentam mais 
a nossa prática e visão do professor e aluno de hoje.
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O debate sobre corpo nasceu com a Filosofia. Com os gregos, raiz fun-
damental de toda nossa história e cultura, a discussão do corpo se remetia 
às questões da dualidade corpo e alma; já a filosofia socrática compreendeu 
que a alma e o corpo estão unidos em toda natureza física, inclusive no indi-
víduo. Embora Sócrates não afirmasse que a alma fosse separável do corpo, 
ela teria o papel de fortalecê-lo, e ele de refletir sobre ela (alma) à sua pró-
pria existência. Sócrates apresentava o corpo como um obstáculo ao conhe-
cimento por ser local de afecções e doenças, paixões e ilusões, de tudo que 
nos suscita desequilíbrio e conflito, mas acreditava que a Filosofia poderia 
purificá-lo. 

Baseado em Sócrates, Platão sustenta que o corpo é cárcere da alma, 
já que “o homem feito de corpo e alma pertence simultaneamente a esses 
dois mundos” (LEITE, 1986, p. 43), mas a alma, escravizada no corpo, não 
possuiria mais a dimensão divina anterior quando em sua primeira morada 
− no meio das essências puras. Essa união entre alma e corpo foi por Platão 
identificada como o ser vivo e mortal, sustentando que a alma só se separa 
do corpo depois da sua morte, quando então retorna ao mundo das essên-
cias. Aristóteles, discípulo de Platão, descarta qualquer dualismo metafísico 
da alma e do corpo; ele propõe que “a alma é uma forma substancial de todo 
organismo vivo e é inseparável do corpo.” (JAEGER, 1979, p. 23)

A partir de uma transformação global da civilização grega, temos com o 
estoicismo uma mudança radical no ambiente das discussões sobre o corpo. 
O estoicismo considera que tudo é corporal, inclusive as virtudes, a alma, 
os deuses e todos os seus valores. A unidade monista é a união da alma e 
do corpo na corporeidade, que conduz a mais extrema disciplina do corpo, 
fazendo-o integrar-se à unidade cósmica. O acesso à sabedoria fica condicio-
nado a uma cultura do corpo, a uma técnica, por exemplo, respiratória.

A verdadeira revolução no pensamento filosófico sobre o corpo ocorre 
com Descartes. Ele nos propõe a união íntima da alma e do corpo e o 
encontro filosófico. É esse encontro que constitui nosso ser e a nossa exis-
tência. Para Descartes, a alma é “a coisa que pensa” (res cogitans), o corpo 
é a “coisa material e espacial” (res extensa), e o pensamento está em estado 



454    Olhares sobre a docência

de nascimento de tudo junto, sem distinguir realidade e aparência, verdade 
e ilusão, do que é relevante à alma ou ao corpo. Estaria “a fusão da alma e 
do corpo na experiência íntima da certeza factícia de existir.” (RICHIR, 1993, 
p. 64)

É com Nietzsche, ainda na tradição moderna do pensamento ocidental, 
que pensamos pela primeira vez sobre o excesso do corpo sobre ele mesmo. 
Uma das dimensões fundamentais do pensamento nietzschiano é de tomar 
o corpo como “fio condutor”. Ele constrói uma dialética da afetividade em 
que o corpo vive encarnado ao mesmo tempo em que a paixão o desencarna. 
A paixão deprecia o corpo em proveito de uma transcendência exclusiva.  
O olhar de Nietzsche volta-se para o corpo e seus excessos multiformes, pró-
prios da existência humana. A filosofia nietzschiana se opõe ao “exercício da 
morte” (Platão, estoicismo) para propor o “exercício da vida”.

Contemporaneamente, consideremos um dos mais conceituados teó-
ricos nessa área, Maurice Merleau-Ponty (1994), que dedica uma grande 
parte do seu livro Fenomenologia da Percepção ao esforço de compreender 
fenomenologicamente o corpo. Merleau-Ponty inicia suas conceituações con-
siderando que o corpo nos permite centrar nossa existência, mas também 
nos impede de centrá-la absolutamente. Nessa visão dialética, o corpo seria 
centro e não centro da existência humana, ponto de chegada e de saída. 
Merleau-Ponty (1994) refere-se ao corpo como “um objeto que não me 
deixa”. Esse objeto seria capaz de observar, inspecionar e manejar objetos 
exteriores a ele, mas seria preciso dispor de um “segundo corpo” para que 
pudéssemos observar o nosso próprio corpo: “Ele tenta tocar-se tocando, ele 
esboça ‘um tipo de reflexão’, e bastaria isso para distingui-lo dos objetos.” 
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 137)

Considerando a espacialidade do corpo, Merleau-Ponty (1994) faz 
várias afirmações: o seu contorno é uma fronteira que as relações de espaço 
ordinárias não transpõem; o corpo está no mundo e suas partes envolvidas 
umas nas outras; quando o corpo está em movimento, vê-se melhor como 
ele habita o espaço e o tempo porque o movimento não se submete a eles; o 
corpo não está no espaço nem tampouco está no tempo, ele habita o espaço 
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e o tempo. É interessante observar que Merleau-Ponty, mesmo não sendo 
dançarino ou coreógrafo, propõe o corpo como um espaço expressivo. 

Ainda caberia enfatizarmos que, mesmo em tempos de avanços tec-
nológicos intensos, a experiência multissensorial da dança é vivida através 
dos nossos corpos humanos. Para Merleau-Ponty, “eu sou meu corpo” é 
uma premissa básica para entendermos o corpo contemporâneo, e partindo 
desse autor é que Don Idhe (2010) nos revela que “em síntese, nós não pre-
cisamos da tecnofantasia para sermos tecnologicamente encorpados; nós 
precisamos, invés disso, de desenvolvermos as ferramentas e a imaginação 
para sermos criativos através das nossas (atuais) tecnologias.” (IDHE, 2010, 
tradução nossa)3 

Lembramos que as definições de dança se alteram conforme o contexto 
histórico que a envolve. Não poderíamos defini-la nesse início de século sem 
considerar o contexto tecnológico atual. A dança continua sendo expressão 
do imaginário humano, expressão de sentimentos ou puro movimento, mas 
ela também inclui possibilidades de tradução e composição conjuntas com o 
computador. Datamos que essa condição teve início no final do século XX com 
as performances e os happenings dos anos 1970, em que a dança utilizou-
se de espaços não tradicionais e rompeu limites em concordância com uma 
época que aproximava arte e vida e questionava as relações de poder e o 
lugar das coisas. Brigava-se com o autoritarismo, invadindo os espaços “for-
mais”, como os próprios museus, praças públicas, etc. Contemporaneamente, 
habitamos um estágio de evolução simbólica que requisita um novo espaço 
para comportar o imaginário dessa época, surgem novas tecnologias que se 
introjetam e expandem, inclusive, o conceito de corpo que dança, reconfigu-
rando-o quer seja através de próteses, amplificadores, quer seja através da 
computação gráfica, das redes de Internet, dos processos colaborativos à dis-
tância. Enfim, são inúmeras as possibilidades contemporâneas para a dança.

3 IDHE, Don (2010, p.15): “in short, we do not need technofantasy tob e technologically 
embodied; we need, instead, to develop the skills and imaginations tob e creative trough 
our technologies”. 
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E o corpo que dança?

Partindo do pressuposto de Merleau-Ponty, ou seja, que a partir do 
corpo há o desenvolvimento de um novo núcleo de significações, propomos 
o corpo como lugar expressivo da dança, lugar de elaboração de novos sig-
nificados. A questão não se remete mais ao dualismo corpo/alma, e sim ao 
não antagonismo do corpo/pensamento. E concordando que é impossível 
distinguir a expressão de uma linguagem (a dança) do veículo expressivo 
dela (o corpo), observemos a proposição feita por Louise Steinman (1986,). 
Steinman nos induz a pensar o corpo como casa, lugar onde residem todas 
as nossas lembranças, seja de um passado mítico, seja do sonho da noite 
passada ou a conversa de hoje de manhã. 

A partir desses traços iniciados na experiência corporal é criada a 
memória do corpo, servindo como inspiração para a criação de performances 
e de coreografias. Em nossa experiência humana, partimos dele e a ele retor-
namos, o corpo. Habitaríamo-nos, neste sentido, a essa experiência unitária, 
sem as antigas dualidades corpo-mente. 

Para complementar essas ideias, retomemos algumas considerações 
feitas pelo sociólogo Marcel Mauss. Para Mauss (1985, p. 372), “o corpo é o 
primeiro e mais natural instrumento do homem [...] o primeiro e mais natural 
objeto técnico.” Mauss parte do pressuposto que o homem não é um ser 
dissociável, “no fundo, corpo, alma, sociedade, tudo se mistura” (MAUSS, 
1974, p. 198), sendo que os movimentos do corpo podem ser vistos como 
tradutores de elementos de uma cultura ou sociedade. Cada corpo expressa 
diferentemente a história de um povo e o uso que fazem de seus corpos. 
Em síntese, o corpo é um objeto técnico, cultural, que evolui e se insere na 
cultura. Geertz (1989) também parte do mesmo pressuposto: é impossível 
pensar a natureza humana como exclusivamente biológica e desvinculada 
da cultura, sendo que o indivíduo se constitui nessa relação interativa entre 
componentes biológicos e socioculturais. Para ele, é a própria cultura que dá 
o caráter de humanidade a essa espécie animal.

Constatamos que Mauss devolve ao corpo sua importância enquanto 
transmissor de técnica e tradição. A técnica corporal consiste “nas maneiras” 
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como a humanidade e as sociedades serviram-se de seus corpos, podendo ser 
transmitida através de gerações, constituindo, então, uma tradição: “quando 
uma geração passa à outra geração a ciência de seus gestos e de seus atos 
manuais, há tanta autoridade e tradição social quanto quando a transmissão 
se faz pela linguagem.” (OLIVEIRA, 1979, p. 199) 

O corpo e os movimentos humanos são expressões simbólicas de uma 
sociedade, já que podem ser passados às gerações futuras por meio de sím-
bolos. A técnica que um corpo comporta, e a dança é uma delas, pode ser 
transmitida de forma impressa ou oral − conceituada, descrita, relatada; mas 
pode ainda ser transmitida por atitudes corporais e pelo próprio movimento.

Assistimos contemporaneamente ao corpo desconsiderado na tradição 
do pensamento ocidental. Precisamos recorrer aos argumentos do neuro-
cientista Damásio (1996) quando afirma que o cérebro pensa o corpo, que 
lhe fornece conteúdos essenciais sobre o meio ambiente. Contrariando o 
pensamento característico da neurologia moderna, o autor rompe a dico-
tomia razão/emoção e afirma que as emoções participam da racionalidade, 
mediadas pelo corpo. Corpo e cérebro estão imbricados, interconectados, 
sem que haja supremacia entre um e outro. (CHAVES, 2002, p. 76)

Com as contribuições advindas desses novos estudos, principalmente 
da Biologia e Etologia (que estuda o comportamento dos animais), as neu-
rociências e as ciências cognitivas, por exemplo, novas teorias foram formu-
ladas, explicando o comportamento humano, possibilitando um redimensio-
namento do pensamento dualista tradicional, ganhando novos conceitos a 
respeito do ser humano, seu comportamento e suas relações com sua corpo-
reidade. (CHAVES, 2002, p. 77)

Já foi dito que a dança é o pensamento do corpo, postulado teórico 
formulado por Helena Katz (1995). O corpo e o seu movimento estão impreg-
nados de sentidos de um existir, de experiências vividas internalizadas, incor-
poradas na carne, que vão mapeando esse corpo não como uma questão 
de estímulo-resposta, mas como fruto do mecanismo de reciprocidade inte-
rativa com o ambiente, formulando um pensamento muscular que reflete 
no seu movimento em suas ações. Existe uma contaminação de informação 
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enviada do corpo ao cérebro pelo sistema nervoso, estabelecendo novas 
informações, novos padrões de movimentos, que interagem no espaço, 
criando novas ideias e cenários. Uma relação cíclica, constante, num movi-
mento de exterior-interior e interior-exterior, simultânea e, sucessivamente, 
estimulando novos desenvolvimentos.

E dessa relação temos a dança. Dança vista como uma estratégia de 
comunicação, de sobrevivência do humano. Consideramos a dança contem-
porânea um mar de possibilidades, uma complexa área de conhecimento. 
Não tem uma dança pronta, tem jeito de se mover, condições e possibilidades 
de fazer sua dança; possibilidades corporais de organização do pensamento, 
de ideias. Quando alguém dança, essa dança, seus movimentos, tem o jeito 
dessas condições corporais. O corpo que dança passa pelo conhecimento de 
si mesmo, da autoanálise, da autocrítica.

Na dança, o que interessa é essa potência de revelar humanos; de ver 
as pessoas se mexendo normalmente, olhar esse movimento humano de 
uma forma poética, por exemplo, a inteligência do corpo, o jeito como ele se 
movimenta, se joga, questiona; interessa é olhar para a inteligência corporal, 
esse corpo se superando. É a produção do homem se superando. 

Os estímulos da contemporaneidade também interferem nesse corpo. 
A presença da tecnologia, por exemplo, no nosso dia a dia, interfere não 
apenas em nossa percepção, como também na nossa relação com o mundo. 
A velocidade das mudanças é um fator que também interfere no corpo/
tempo/espaço. Com o advento das mídias eletrônicas, abriram-se novos 
caminhos para a disseminação de conhecimentos formais e informais, e a 
partir dessa configuração (sociedade midiatizada), os papéis de emissores e 
receptores se entrelaçam propiciando novas formas de pensar, sentir, pro-
duzir, compartilhar e de construir conhecimento e saberes; favorece a auto-
nomia e a autoria do educando e, consequentemente, altera a sua condição 
de receptor passivo para sujeito ativo. Os indivíduos são expostos a imagens 
e sons, a modos de ser e de fazer, que vão mediando suas relações inter-
pessoais, construindo representações da realidade, produzindo padrões de 
comportamento e modos de ver e estar no mundo. 
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Percebe-se que o conhecimento está naturalmente ligado à vida e a 
ação de conhecer está simultaneamente nas ações biológicas, cerebrais, cul-
turais, sociais e históricas e abrange características existenciais, subjetivas e 
objetivas, sem dissociá-las da emoção (MORIN, 1980). Então, o que importa 
é extrair do tempo mais “instantes” possíveis. Essa é a corrida veloz, evolu-
tiva da contemporaneidade, que exige mutações, transformações e agoras 
possíveis. Citando Dawkins (1996, p. 17), “O rio ADN corre através do tempo 
não do espaço. É o rio de informação, um rio de instruções abstratas para 
construção dos corpos, não um rio de corpos sólidos”. Portanto, qualquer 
ação do sujeito é parte do mundo e o reflete a partir de suas abstrações e 
construções corporais/mentais. Essas imagens são parte dele, o seu sentir é 
real e concreto. (CHAVES, 2002, p. 147) E a dança encontra-se nessa rede de 
ações, presente na constituição do indivíduo, em direção ao conhecimento 
de si para si mesmo e do/para o mundo, revelando e reelaborando infor-
mação pela interação, mediada pela corporeidade. 

Temos, então, que a capacidade de aprender está ligada ao desenvol-
vimento das competências inatas do indivíduo em adquirir conhecimento. 
Mas é preciso uma intervenção externa para acioná-las que leve o indivíduo à 
criatividade e usá-la no seu cotidiano, estendendo-se ao seu meio ambiente. 
E esse conhecimento, a partir de si para si e para o outro, é também possível 
e acessível através da ação estratégica da dança.

Exige-se hoje o esforço para entender e inserir-se nesse novo contexto e 
a escola voltar o seu olhar para essa nova realidade, inclusive para considerar 
em sua prática esse novo patamar vivido pelo corpo e pela dança. O exercício 
da docência da dança no ambiente escolar urge por mudanças, ressignifi-
cações de conceitos e ideias. Enfim, necessitamos construir e exercitar um 
paradigma emergente por uma educação para a vida. Nossos bolsistas são 
muitas vezes frutos de uma educação dicotômica, ainda vigente nas escolas 
públicas e particulares, mas é importante faze-los refletir sobre esses novos 
conceitos/paradigmas que ressignificam a experiência corporal e, por con-
seguinte, a própria dança. Como interferir em suas práticas dicotômicas e 
reprodutivas do mesmo sistema anterior que foram gerados? E empoderá-los 
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para uma nova prática? Essas questões nos acompanham inevitavelmente 
em nossas ações como coordenadoras do projeto Pibid Dança. 

Seguindo essa linha de pensamento, nas ações pedagógicas do Pibid 
Dança orientadas pelo professor supervisor junto às intervenções dos alunos-
-bolsistas, os envolvidos formam um coletivo e são coautores dos seus saberes 
e fazeres, utilizando-se das variadas estratégias que abordam as dinâmicas 
criativas. A opção metodológica multirreferencial abarca o conhecimento 
prévio do sujeito/aluno, seu contexto, construções sociais, vivências, saberes 
e relacionamentos e integra, de forma participativa, aos recursos didáticos 
utilizados, como a apreciação estética, por exemplo, buscando estimular a 
contemplação, uma postura mais crítica frente à recepção das obras, a diver-
sidade cultural, assim como sensibilizar para a multiplicidade de leituras de 
mundo e realidades. Informações que são acessadas posteriormente nos 
processos de criação, apropriam-se do trabalho, da autoria do movimento, 
são coautores da produção artística.

Na construção de saberes que vêm sendo desenvolvidos e produzidos 
com dança nas escolas, destacamos a autonomia que se revela no e pelo 
corpo que constrói a poética do fazer-dizer. E assim, o Pibid Dança torna-
se uma via de acesso à reflexão crítica do educando a partir de si mesmo, 
incentivando-o à ampliação de seus saberes e interfaces com outras áreas de 
conhecimento. 

O estudo de qualquer fenômeno pressupõe, para sua compreensão, 
a conjugação de várias abordagens, de tal modo que uma ação não reduz 
a outra, mas leva a um entendimento diferente daquele elaborado pelo 
método cartesiano. Por outro lado, contribui para que o universitário-bol-
sista, na condição de investigador e também investigado, exercite, questione 
e redimensione seu conhecimento, contando com o auxílio da coordenação 
do projeto e do professor supervisor em favor de uma docência de excelência 
e para que a escola venha a ser efetivamente um polo de cultura, de cons-
trução de saberes. Escola é o lugar do compromisso social com a educação 
e com o conhecimento, lugar também de construção de novos paradigmas 
educacionais.
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Fomentar a importância do ensino da dança, das artes do corpo, na 
escola torna o estudante protagonista de sua formação, dialogando saberes e 
problemáticas educacionais. Intermediando com as demais áreas de conhe-
cimento, oportuniza-se o entendimento da arte da dança como possibilidade 
política, formativa, área de conhecimento necessária ao crescimento pessoal 
(intelectual e artístico), procurando sempre estabelecer relação com o con-
texto sociocultural em busca da ética da estética. Um corpo-sujeito cidadão 
que produz cultura.

Considerações finais

Nessa breve reflexão, intencionamos ser coerentes com o modo de 
ensinar e aprender dança na escola, ancorado na observação das formas que 
constituem o mundo. Buscamos instigar o sujeito/aluno a perceber as con-
tradições e discrepâncias estabelecidas na realidade, mas que são possíveis 
de mudança − os sujeitos têm o poder de mudar, transformar a realidade. 
Facultar ao estudante a possibilidade de perceber o seu papel na sociedade, 
na sua comunidade, no mundo: o de agente transformador da realidade. 
Através da dança é também possível perceber que a realidade não é isolada 
do contexto da escola, mas está inserida nela e reflete essa realidade. 

Com o Pibid, procuramos estabelecer um trabalho com dança na escola 
pública, criando um espaço de desafios de resistência. Procuramos criar um 
ambiente possível de liberdade para a emergência de potenciais criativos e 
sujeitos postos no mundo, atentos ao seu redor, ajudando na construção de 
atitudes proativas. Sujeitos instigados e dispostos às mudanças, à solução de 
problemas e a dançar.

Tornar-se mais do que um professor de dança ou mero reprodutor do 
sistema educacional vigente e dicotômico e oferecer ferramentas aos nossos 
bolsistas para transformarem-se em autor e diretor de uma história ainda por 
ser construída, a sua própria história, é o que almejamos como maior desafio 
em nossa prática como coordenadoras do Pibid Dança.

Propomos evidenciar em nossa prática Pibid que o corpo que dança 
é uma tecnologia sofisticada e que pode criar interfaces também com as 
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tecnologias da imagem e da comunicação, as atuais tecnologias digitais con-
temporâneas; mas ainda se faz necessário primeiramente reconhecermos o 
corpo como potência instauradora de identidade e alteridade. Não caberia 
mais que através da dança que seguíssemos apenas num caminho adornativo 
para a dança ou como linguagem de mero entretenimento. Nos interessa que 
os nossos bolsistas assumam e se empoderem através dos seus corpos e de 
suas danças e que construam uma prática de empoderamento também para 
nossos educandos da rede estadual e municipal através de suas propostas.
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Concepções sobre ciência e cientista de estudantes 
do 5º ano do ensino fundamental como subsídio para 
intervenções didáticas do Pibid Ciências Naturais da 
UFBA

Zaineide dos Santos Pinto1
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Introdução

Se a aprendizagem do conhecimento científico é um processo de encul-
turação e apropriação, pelos alunos, de uma nova linguagem que explica o 
mundo ao nosso redor (DRIVER et. al, 1999 apud LONGHINI; MORA, 2009), 
quais as implicações de reproduzirmos, em nossas aulas de Ciências, con-
ceitos e procedimentos que em nada favorecem aos alunos na construção 
de uma concepção da ciência enquanto processo não linear de produção de 

1 Especialista em Gestão e Educação Ambiental, professora da Rede Municipal de Ensino 
de Salvador (BA) e Supervisora do Pibid Ciências Naturais da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). E-mail: zaineide28@gmail.com

2 Licencianda e bolsista Pibid Ciências Naturais da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia (FACED/UFBA). E-mail: cris.coelho@hotmail.com

3 Licenciada em Ciências Naturais e ex-bolsista do Pibid Ciências Naturais da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). E-mail: tamires_tutu@hot-
mail.com,

4 Licencianda e bolsista do Pibid Ciências Naturais da Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal da Bahia (FACED/UFBA). E-mail: manuela_argolo@hotmail.com, 

5 Coordenadora do Pibid Ciências Naturais da Faculdade de Educação da Universidade Fe-
deral da Bahia (FACED/UFBA). E-mail: izaura.cruz@gmail.com, orientadora.
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conhecimentos mutáveis no qual o cientista não é o detentor de uma ver-
dade inquestionável?

Sem a pretensão de chegar a uma resposta satisfatória para o questio-
namento acima, mas com o objetivo de discuti-lo, pesquisamos as concep-
ções de ciência e de cientista que os alunos do 5o ano da Escola Municipal 
Centro Educacional Carlo Novarese construíram ao longo dos cinco anos de 
escolarização do ensino fundamental I para conhecer as principais demandas 
levadas por esses alunos para o Ensino Fundamental II no que se refere ao 
aprendizado de Ciências. 

Compreender em que nível esses alunos se encontram se faz necessário 
na medida em que sabemos que eles estudaram os conteúdos científicos com 
professores polivalentes, em geral graduados em Pedagogia, alguns também 
oriundos do curso de magistério. Em ambos os casos, geralmente sem a for-
mação específica adequada para ensinar a disciplina de Ciências Naturais.

Os pedagogos, como de sólito, não são contemplados durante a sua for-
mação inicial com currículos que agreguem as disciplinas científicas especí-
ficas para atender aos alunos da educação infantil e do Ensino Fundamental I. 
Essa situação é mais grave ainda nos casos em que os docentes desse nível de 
ensino não têm curso superior, sendo sua formação especialmente compro-
metida e muito incipiente, visto que ocorreu durante os três anos do ensino 
médio. 

Os docentes sem a preparação necessária não apresentam plenas con-
dições de criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes 
para a aprendizagem de seus alunos, pois não compreendem com razoável 
profundidade, entre outros elementos, os conteúdos das áreas do conheci-
mento que compõem o currículo do nível de ensino de sua atuação. (BRASIL, 
2001)

Carvalho e Gil-Pérez (2003) indicam dois pontos essenciais que devem 
ser garantidos na formação, se não na inicial, pelo menos na continuada, 
do professor de Ciências, que são: 1) o conhecimento da matéria, sem com-
parações reducionistas habituais; e 2) a apropriação de uma concepção do 
ensino/aprendizagem nas Ciências como construção de um conhecimento. 



Concepções sobre ciência e cientista...    467

Corroborando com a necessidade da aquisição das habilidades citadas 
acima pelos professores de Ciências, Ovigli e Bertucci (2009, p. 2) afirmam 
que:

[...] a formação do professor configura-se como elemento de 
fundamental importância, considerando que suas concepções 
sobre Educação e sobre Ciência se traduzem em suas aulas e, 
dessa forma, a compreensão da dinâmica que se estabelece na 
formação docente, em especial para as séries iniciais, é de gran-
de relevância se desejamos melhor entender alguns problemas 
hoje encontrados no ensino de Ciências praticado nesse nível 
de ensino. 

Para ensinar Ciências, é substancial que o professor conheça a ciência 
para além das suas teorias. Durante a sua formação, ele precisa não só 
conhecer o processo de construção dessas teorias, mas também vivenciar 
seus processos de construção. 

A discussão sobre a transmissão dessas teorias a outros níveis de ensino 
e para alunos de outras idades e com outras experiências só pode acon-
tecer depois de o professor incorporá-las precipuamente na sua inteireza 
(CARVALHO, 1991, apud KRASILCHIK; CUNHA, 2000), o que pressupõe que 
esse docente precisa ter certo entendimento sobre a natureza do conheci-
mento científico. 

Contudo, é importante ressaltar que nem mesmo os docentes com 
licenciatura plena em Ciências Naturais ou em Ciências Biológicas atendem a 
todos esses requisitos, o que tem apontado o insucesso do ensino de Ciências 
Naturais quando é compreendido como objeto de estudo de diversas pes-
quisas da área. 

Uma das razões da configuração desse cenário é que “[...] a formação 
dos licenciados esteve mais centrada sobre o projeto de fazer deles técnicos 
de ciências do que de fazê-los educadores. Quando muito, acrescentou-se 
à sua formação de cientistas uma introdução à didática de sua disciplina.” 
(FOUREZ, 2003, p. 111) 
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Além disso, a carência na formação dos professores de Ciências de uma 
abordagem sobre as questões epistemológicas, históricas e sociais aliada a 
uma discussão mais ampla sobre as Ciências e as tecnologias e como estas 
devem permear o seu plano de ensino denuncia certa vulnerabilidade na sua 
atuação no que concerne às exigências sociais atuais e da educação científica. 

Nesse contexto, muitos desses docentes se sentem mais seguros 
limitando-se ao ensino do conhecimento científico “livresco”, sem extrapola-
ções e desarticulado de uma reflexão pertinente a seu respeito. Para muitos 
pesquisadores da área, essa conjuntura tem fomentado uma crise no ensino 
de Ciências. 

Os alunos chegam à escola nos anos iniciais do ensino fundamental, 
etapa em que começam a ter contato formal com a aprendizagem de Ciências, 
mas levam uma grande bagagem de ideias sobre fenômenos e processos que 
vivenciaram ou que observaram durante toda a sua vida através de suas inte-
rações socioculturais. Ideias essas que as crianças utilizam para elaborar suas 
concepções, que, por sua vez, se transformam gradualmente, tornando-se 
cada vez mais refinadas para entender e explicar como as coisas funcionam. 
(MORAIS; ANDRADE, 2010)

No entanto, essas concepções de ciência se apoiam, de um modo geral, 
nas construções do senso comum e nos “pacotes” difundidos maciçamente 
pelos meios de comunicação para todos os estratos sociais, apelando pre-
ponderantemente para o aspecto meramente experimental da ciência em 
detrimento da natureza e do processo de produção científica, além de utilizar 
um discurso que espetaculariza a informação.

Sabemos que o conhecimento científico é veiculado de diversas formas 
e em diferentes ambientes, mas é na escola que ele é sistematicamente 
introduzido. (PORTO; RAMOS; GOULAR, 2009) Todavia, é necessário atentar 
que “[...] ensinar Ciências é ir além do mero trato de um conjunto de con-
teúdos científicos que devemos trabalhar com nossos alunos.” (LONGHINI; 
MORA, 2009, p. 4) 

A compreensão dessa ideia requer uma reflexão sobre as concep-
ções a respeito da natureza do conhecimento científico e de que maneira 
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professores de Ciências querem afetar as concepções prévias que os seus 
alunos levam para a sala de aula. Ou seja, é necessário saber de onde se está 
partindo e, principalmente, que objetivos se quer alcançar.

Nessa perspectiva, a atuação intencional e planejada do professor de 
Ciências se justifica, uma vez que sua intervenção deve criar reais condições 
didáticas para mediar e orientar a aprendizagem das crianças no sentido de 
que ressignifiquem suas concepções inadequadas do ponto de vista cientí-
fico, incorporando e criticando aquelas cientificamente aceitáveis. Caso con-
trário, o professor, em suas aulas de Ciências, seria apenas mais um aliado 
dos meios midiáticos ao propagar visões reducionistas da ciência e ao discu-
ti-las sem a problematização que lhe é pertinente.

A visão distorcida dos professores no que concerne à ciência e à aprendi-
zagem dos conteúdos de Ciências pode se configurar enquanto um obstáculo 
para a construção de novas concepções pelos alunos. (MORAIS; ANDRADE, 
2010) 

Como consequência disso, ocorrem distanciamentos cada vez maiores 
entre os estudantes e a cultura científica ao transferir acriticamente os valores 
prezados pela cultura científica para os alunos. (KOSMINSKY; GIORDAN, 2002)

A essencialidade dessas discussões reside no fato de que seja permitido, 
em certa medida, aprofundar reflexões sobre a necessidade de compreender 
os valores e concepções das ciências que os alunos dominam, aquelas que se 
pretende que eles construam, desconstruam ou utilizem no exercício da sua 
cidadania e aquelas em que os professores se apoiam na condução de suas 
aulas de Ciências e se atendem às demandas sociais hodiernas.

Desenvolvimento

Em setembro de 2012, a Escola Municipal Centro Educacional Carlo 
Novarese, situada no bairro da Liberdade, na cidade de Salvador, foi inte-
grada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) através do subprojeto de Ciências 
Naturais. Essa escola atende a estudantes que cursam do 1o ao 9o ano do 
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ensino fundamental, sendo que do 1o ao 5o ano os alunos estudam em turno 
integral. 

Um dos objetivos principal do subprojeto de Ciências Naturais é fazer, 
em cada uma das escolas, um levantamento das condições do ensino e da 
aprendizagem de Ciências, com vistas a elaborar, de forma colaborativa entre 
bolsistas, supervisores e coordenador de área, propostas de intervenção 
didática que resultem na melhoria da qualidade do ensino de Ciências nessas 
escolas, mas que também invistam na formação inicial dos futuros docentes.

Dessa forma, a proposta inicial do Pibid na Escola Municipal Centro 
Educacional Carlo Novarese era a de fazer um levantamento sobre as con-
cepções prévias dos alunos para que fosse possível planejar a contento as ati-
vidades do ano letivo seguinte. Ou seja, pensar e elaborar situações didáticas 
adequadas às necessidades diagnosticadas e que atendessem a essa clientela 
oriunda do ensino fundamental I. 

A investigação aqui apresentada tem um caráter qualitativo já que seu 
objetivo e o processo metodológico utilizados se identificam com aqueles 
definidos por Neves (1996). Para ele, a pesquisa qualitativa tem como carac-
terística um interesse mais amplo do que apenas mensurar e quantificar 
eventos. Em suas palavras:

Dela faz parte a obtenção de dados descritos mediante contato 
direto e interativo do pesquisador com a situação do objeto de 
estudo. Nas pesquisas qualitativas, é frequente que o pesqui-
sador procure entender os fenômenos, seguindo a perspectiva 
dos participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua 
interpretação dos fenômenos estudados. (NEVES, 1996, p. 1)

Nesse sentido, essa pesquisa buscou não só levantar, mas também com-
preender, as concepções prévias de 44 alunos das turmas 5o A e 5o B sobre 
o conceito de ciência e do fazer do cientista. 

Para tanto, foi elaborado um instrumento com quatro questões, dentre 
as quais duas eram abertas e em torno delas girou a presente investigação: 
a) pra você, o que é ciência?; e b) qual o papel do cientista, o que ele faz? 
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Vale salientar que a aplicação desse instrumento não tinha um limite 
determinado de tempo e que a condução dessa atividade foi feita pelas pro-
fessoras regentes durante a aula, por isso não se sabe até que ponto houve 
ou não imparcialidade na orientação de como os alunos deveriam responder 
as questões.

Esse trabalho foi desenvolvido por um grupo composto de três bol-
sistas, pela supervisora e pela coordenadora do Pibid de Ciências Naturais 
que atuava na referida escola.

O processo de construção das categorias ocorreu durante a análise 
preliminar dos dados e buscou observar e representar com fidedignidade a 
diversidade das respostas dos alunos a partir da detecção de regularidades 
recorrentes entre os dados disponíveis, percebidas durante as várias leituras 
dos questionários. 

Dessa forma, em um primeiro momento foi possível classificar cada um 
dos conjuntos de respostas de acordo com as categorias definidas na análise. 
Essa classificação gerou a produção de dois gráficos (Gráficos 1 e 2) que ser-
viram de ponto de partida para análise dos resultados fornecidos e, poste-
riormente, para a sistematização das nossas reflexões e considerações. 

Gráfico 1 - Pra você, o que é ciência?

Fonte: Elaboração do autor.
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Gráfico 2 - Qual o papel do cientista, o que ele faz?

Fonte: Elaboração do autor.

Apresentaremos a discussão dos resultados em dois momentos. Primeiro 
as concepções de ciência (Gráfico 1) e, em seguida, as concepções sobre o 
fazer do cientista (Gráfico 2). 

A primeira pergunta (Gráfico 1) buscou saber quais as concepções dos 
estudantes em relação à ciência. A partir dos dados produzidos, percebemos 
que 43% dos estudantes convergiram para uma mesma ideia sobre a ciência, 
através da qual constatou-se uma predominante associação da ciência aos 
conteúdos estudados na disciplina Ciências Naturais, ou seja, uma visão bas-
tante reducionista e escolarizada. 

Embora a ciência esteja presente no cotidiano das crianças em diversos 
contextos (internet, filmes, leituras, desenho animado, programas televisivos 
etc.) (MORAIS; ANDRADE, 2010) e isso contribua para que elas elaborem sua 
concepção de ciência, elas, em suas respostas, definiram ciência como sendo 
apenas aquilo que pode ser aprendido na escola. Isso pode indicar que o 
conhecimento científico esteja sendo ensinado como algo absoluto, neutro, 
isolado e sem nenhuma influência na nossa vida.

Outras pesquisas sobre concepções da natureza da ciência reali-
zadas com licenciandos das áreas científicas evidenciaram que, além das 
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concepções que relacionam ciência aos conteúdos disciplinares, há também 
a predominância da ciência como um corpo organizado de conhecimento, ou 
seja, que segue passos metodológicos preestabelecidos (MENGACINI et al., 
2004) e, também, como um conjunto de teorias e fatos de caráter absoluto e 
imutável. (BECKER, 1994) 

Isso nos leva a inferir que, possivelmente, as respostas fornecidas por 
esses alunos são reflexo das concepções sobre a natureza de docentes de 
Ciências que atuam no ensino fundamental I. 

Vale ressaltar que, como já mencionado, a maioria dos docentes que 
atuam nesse nível não recebeu uma formação científica adequada durante o 
seu curso de graduação em Pedagogia ou no curso de magistério. 

Ledermann (1992), ao realizar uma abrangente revisão das pesquisas 
sobre as concepções da natureza da ciência de docentes, atribuiu esse fato 
às ineficiências dos currículos de Ciências já que foi constatado que, mesmo 
após o ensino, estudantes ainda apresentam concepções inadequadas no 
concernente à natureza da ciência. 

Outra verificação de Ledermann (1992) refere-se à resistência que os 
professores apresentam em mudar a sua concepção sobre a natureza da 
ciência e que possivelmente eles possuem concepções que são inconciliáveis 
com as presentes em um currículo que integre concepções mais avançadas 
sobre a ciência. 

Esse fenômeno pode ter relação direta com a crise do ensino de Ciências 
proferida por muitos pesquisadores dessa área, a exemplo de Fourez (2003) 
e Pozo e Crespo (2009).

Outro percentual bastante significativo (25%) corresponde à relação 
que os alunos fazem da ciência com a tecnologia, a pesquisa, as inven-
ções e as descobertas científicas. Essa relação estabelecida por boa parte 
dos estudantes sugere que a compreensão sobre a natureza da ciência que 
eles apresentam é de que é um método de trabalho que possibilita a cons-
trução de conhecimento pelo homem, mas também, que esse conhecimento 
é verdadeiro, incontestável e indiscutivelmente benéfico e suficiente para 
a humanidade. 
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Para Morais e Andrade (2010, p. 8), “[...] esse valor atribuído à ciência e 
aos seus produtos se fundamenta nas origens da própria Ciência Moderna”, 
e embora tenha sido crucial para as construções científicas geniais que des-
frutamos hoje, não podemos deixar de considerar nas discussões em sala de 
aula que as pesquisas científicas sofrem influências sociais, políticas e econô-
micas e que esses fatores podem decidir o que as ciências investigam, como 
investigam e a quem devem ser destinados os seus resultados. (MORAIS; 
ANDRADE, 2010)

Segundo Kosminsky e Giordan (2002), essa concepção sobre a natureza 
da ciência apresentada pelos alunos é pautada tanto no enfoque adotado 
pelos livros didáticos quanto pela mídia televisiva, e por muitas vezes é defen-
dida e transmitida pelos professores que corroboram ou não questionam a 
ideia de um caráter exclusivamente universal e assistencial da ciência. 

Um percentual de 7% dos alunos manifestou que, para eles, a ciência 
é apenas “uma coisa boa”. Embora esse dado ratifique o teor da discussão 
acima, ele merece destaque na medida em revela que, independente do que 
a ciência seja ou de quem a faça, ela, a priori, é boa. Boa para quê? Para 
quem? Aliás, para que ela serve? 

A ausência de criticidade para responder a essa pergunta pode não 
estar relacionada apenas à forma como os conteúdos científicos estão sendo 
ensinados na escola, mas também ao modelo de educação científica que se 
pretende atender nessa unidade escolar.

Outro dado preocupante também se refere ao fato de que 25% dos estu-
dantes não emitiram nenhuma resposta para essa pergunta ou deram uma 
resposta confusa e impossível de ser decodificada. Esse evento pode apontar 
dois aspectos: a dificuldade das crianças em ler/interpretar ou usar o código 
escrito, e/ou que durante os anos de escolarização de ensino fundamental I, 
elas não conseguiram elaborar ou sistematizar os conhecimentos estudados 
a ponto de formular uma concepção de ciência. 

Percebemos que a imagem do cientista (Gráfico 2) concebida pelos 
alunos, predominantemente corresponde a um indivíduo em geral mais 
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inteligente que os demais e que sempre está em busca das soluções para 
resolver os problemas da humanidade. 

Para esses alunos, o trabalho do cientista está relacionado, prevalente-
mente, às Ciências da natureza, nas quais ele desenvolve ciência, pesquisas, 
descobertas e tecnologia (25%), inventa coisas (20%) e estuda a vida, o meio 
ambiente e o universo (16%); além de disso, as respostas ressaltam um 
caráter excessivamente experimental do fazer científico. 

Existe uma conexão muito forte entre as respostas da questão 1 e da 
questão 2, já que nessa última é ratificada a ideia de uma supremacia da 
ciência e de quem a produz. 

Essa imagem da ciência, que na verdade não corresponde ao 
que os cientistas fazem, apesar de estar também muito presen-
te nos meios de comunicação social [...] é mantida e reforçada 
por meio da atividade cotidiana na sala de aula, mesmo que 
isso nem sempre seja feito de maneira explícita [...] (POZO; 
CRESPO, 2009, p. 18) 

Também nessa pergunta foi verificado que um grande número de alunos 
não respondeu ou forneceu uma resposta confusa, correspondendo a 23% 
do total, que, por sinal, é muito próximo daquele referente à mesma cate-
goria na questão 1. Essa ocorrência reforça a nossa suspeita das dificuldades 
com leitura e escrita, ou mesmo na expressão escrita, ou, ainda, da não cons-
trução por parte dos alunos de uma compreensão da natureza da ciência. 

Um dado interessante também revela que 7% dos alunos responderam 
que os cientistas fazem cultura. Como não era nosso objetivo identificar o 
conceito de cultura desses estudantes, a análise não foi aprofundada. 

 De certa forma, “[...] os cientistas não formam um reino a parte na 
sociedade [...]” (BIZZO, 2010, p. 22), tampouco são indivíduos com capaci-
dade intelectual superior a das outras pessoas. Isso precisa estar claro para 
professores de Ciências e também para seus alunos para que não sejam indu-
zidos a desenvolver uma concepção do fazer científico que em nada se apro-
xima do conhecimento científico e de seu processo de produção. 
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Considerações finais

Durante essa investigação, os resultados apontaram que as concepções 
de ciência dos estudantes envolvidos na pesquisa estão fortemente asso-
ciadas à ciência escolar e, portanto, vinculadas aos conteúdos da disciplina 
Ciências. 

Em relação à imagem do cientista, evidenciou-se que os estudantes con-
cebem o cientista como alguém mais inteligente que a maioria das pessoas 
e que está sempre preocupado em solucionar problemas da humanidade. 

Tal visão traduz uma ideia ingênua sobre a produção do conhecimento 
científico e da natureza da ciência, o que pode indicar algumas fragilidades 
na formação de docentes que atuam nesse segmento. Esses resultados pre-
liminares indicam a necessidade de aprofundarmos nossas investigações no 
sentido de compreender melhor essas relações.

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), embora no Brasil a quali-
dade da produção nessa área de pesquisa seja comparável à dos países mais 
avançados, existe ainda um fosso considerável quanto às dificuldades em 
aproximar o teor dessas investigações da sala de aula e da prática docente. 
Esses autores destacam a necessidade de mudanças nos níveis estrutural e 
atitudinal da prática doente, que vão além do cumprimento das exigências 
legais por parte de todos os envolvidos. 

Em suma, o sentido e a parcialidade com relação ao processo de pro-
dução científica, à sua utilidade e à sua aplicabilidade precisam ser resgatados 
por docentes em formação ainda na academia. No entanto, é necessário que 
isso não se restrinja a esse contexto, mas que se estenda para todas as moda-
lidades de formação docente, sejam elas continuada, à distância, específica 
da área ou de cunho mais geral, como nos casos dos cursos de Pedagogia. 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009) 

Dessa forma, é possível que se estabeleça uma nova forma de aprender 
e ensinar Ciências, na qual os estudantes do ensino fundamental assimilem 
e interiorizem a cultura científica a ponto de não só construir concepções a 
respeito desta, mas que também se posicionem criticamente enquanto cida-
dãos face ao absolutismo científico tão difundido e aceito por muitos sem o 
mínimo questionamento.
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Ainda cabe aqui ressaltar a importância deste trabalho no processo de 
formação docente realizado pelo Pibid de Ciências Naturais. Pensar sobre as 
questões aqui discutidas faz toda a diferença na atuação dos docentes em 
formação (os bolsistas) e dos supervisores deste subprojeto no que concerne 
à qualidade do ensino de Ciências. 

Professores de Ciências precisam imprimir uma atuação intencional 
e planejada no seu fazer pedagógico, de modo a assegurar reais condições 
didáticas para mediar e orientar a aprendizagem de seus alunos, de modo 
estes possam ressignificar as suas concepções inadequadas do ponto de vista 
científico. Licenciandos devem ter a oportunidade de buscar a qualidade 
constante em sua formação para não serem um mero repassador de conhe-
cimentos para os seus alunos futuramente. 

Da mesma maneira, a atualização do profissional da educação em 
exercício amplia sua condição de orientar e direcionar aprendizagens que 
envolvem conhecimentos específicos e visões de mundo, ou seja, uma for-
mação mais integral do educando. 

É preciso também considerar a importância da pesquisa como algo a 
nortear a vida acadêmica de futuros profissionais da educação. Nesta pers-
pectiva, a relação entre teoria e prática durante a formação docente se cons-
titui enquanto tempo e espaço destinado à pesquisa, sendo, portanto, indis-
pensável na construção da identidade profissional do educador, uma vez que 
o possibilita preliminarmente construir uma relação tanto com a clientela 
com a qual atuará quanto com as necessidades e demandas que enfrentará 
durante o exercício da sua profissão. Para Pimenta (1999, p. 18), 

[a] identidade é um processo de construção do sujeito histori-
camente situado, sendo esta construída a partir da significação 
social da profissão; da revisão constante e das tradições. Po-
dendo ainda ser construída pelo significado que cada profes-
sor, enquanto ator e autor, confere a atividade docente no seu 
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no 
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em 
sua vida a ser professor.
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Os cursos de formação inicial de professor que privilegiam a pesquisa, 
sem dúvida, oportunizam aos licenciandos criar uma relação identitária 
com a mesma na medida em que fomentam a discussão sobre necessi-
dade de pesquisar como uma complementariedade do fazer pedagógico, 
mas também criam espaços para que essa relação se efetive na sua futura 
atuação profissional.

Dessa forma, reiteramos que o Pibid de Ciências Naturais tem nos pro-
porcionado uma rica experiência, de modo que somos desafiadas a todo 
momento a buscar o embasamento teórico para as experiências que viven-
ciamos no contexto escolar e para enfrentar a realidade com a qual nos depa-
ramos, o que depende fundamentalmente da compreensão e, quando neces-
sário, da transformação das práticas pedagógicas comumente utilizadas.
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O Pibid na perspectiva da pesquisa em ensino de Física

Maria Cristina Martins Penido1

Introdução

Um pouco de história sempre serve de motivação para tocarmos em 
questões polêmicas. E no meu caso, é sempre o momento de falar sobre o 
Prof. Luiz Felippe Perret Serpa, mais conhecido com Felippe Serpa.

Figura 1 - Prof. Luiz Felippe Perre Serpa

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

Por volta de 1998 fui convidada pelo Felippe para colaborar com a 
FACED-UFBA ajudando nas disciplinas de metodologia e prática de ensino 
de física I e II. Ele começou o discurso me dizendo enfaticamente: profes-
sora, o problema é que “Nos não sabemos como formar um professor de 
física”. Fiquei tão atônita que retruquei ardorosamente inclusive defendendo 
os ensinamentos dele quando eu ainda era estudante. Ao que ele respondeu: 
“Como podemos pensar que o professor vai se formar se tudo que ele tem 
é um monte de problemas e contas para resolver???” Eu concordei, e assim 

1 Profª. Drª Instituto de Física - UFBA, coordenadora do Pibid FÍSICA/UFBA. E-mail: mcristi@
ufba.br 
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iniciamos nossos diálogos e estou trabalhando nessas questões desde aquela 
época.

Ele nos deixou um gosto pela matéria que até hoje temos dificuldade 
de pensar em aposentadoria... O bom é que sua lembrança é suave e acalen-
tadora – e suas palavras ressoam e nos ajudam a procurar aumentar nosso 
preparo na formação de novos professores refletindo sobre as dificuldades. 

Buscávamos aprofundar as seguintes questões: 
1. Como diminuir as distâncias entre a área específica e a prática 

pedagógica?
Essa discussão é longa e está bem amparada na literatura, aqui desta-

camos um dos aspectos recorrente e difícil de solucionar: os estudantes da 
graduação durante seus estágios acabam reproduzindo o conteúdo forma-
lística e tradicionalmente, assim como seus professores lhes ensinaram. Eles 
não vivenciaram outras formas, tudo que sabem e resolver problemas e de 
preferência aqueles das listas de exercício (bem manjados).

2. Como administrar os estágios curriculares supervisionados discutindo 
a práxis efetivamente?

 Na maioria das licenciaturas, são os pretendentes aos estágios que 
saem em busca de escolas que os aceitassem – o que é ainda bastante com-
plicado em caso onde o professor não é licenciado em Física ou teme que o 
estágio aumente seu trabalho, ou é a administração escolar que os vê como 
aumento de problemas, seja no primeiro ou segundo semestre. Sem contar 
com o problema do formador não ter disponibilidade de acompanhamento 
dos estágios, fazendo com que eles tragam, após o estágio, um relatório assi-
nado pelo professor regente.

3. Como o formador pode lecionar para classes de 2 ou 3 estudantes ou 
40 e discutir com eles suas práticas pedagógicas? 

No nosso caso, inicialmente tínhamos a cada dia de aula a presença de 
dois dos três ou 1 quando tínhamos 2 estudantes, o que tornada a aula impra-
ticável com relação à discussão. O mesmo ocorrendo no caso de trabalhar 
com 40 estudantes estagiando em diversas escolas. Na pesquisa realizada 
em 2006, Custódio e colaboradores (2013), conclui que aspectos afetivos 
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marcam, entre os pesquisados, a escolha pela área cientifica e dentre os 
argumentos fica notório a necessidade de uma vivência como prática por 
parte dos estudantes para desenvolverem tal gosto. 

Essas questões vêm ocupando nossas ações desde então. Muito 
refletimos e temos feito no sentido de minimizar e resolver problemas,  
em alguns casos. 

Uma ajuda nessas reflexões teve início em 2000 com as normatizações 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) e das Diretrizes para a Formação dos 
Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 01/2002); além das dire-
trizes para os cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados). Que acon-
teceram quase a revelia da comunidade interessada, mas depois de imple-
mentadas, promoveram uma reorientação, ao longo do tempo, no campo da 
educação e da formação de professores no Brasil. É nesse momento que são 
discutidas as 400 horas de estágio supervisionados e as 400 horas de práticas 
pedagógicas. Aqui também temos outra margem para ficarmos discutindo 
por longo tempo. Para retomarmos nosso foco vem a pergunta: 

E como realizar esse estágio e essa prática pedagógica sem a parceria 
com as escolas? Como nos mostra Anna Maria Carvalho (2001, p. 117)

Essa pergunta é feita não porque não acreditamos na necessi-
dade de uma prática final, mas porque condições para ela terão 
de ser adquiridas em parceria com as escolas. O trabalho de es-
tágio deve servir para ambas as partes, numa valorização explí-
cita desses estabelecimentos. E ainda, para que essa prática fi-
nal se faça de maneira proveitosa, é necessário que o professor 
que recebe o estagiário tenha não só tempo para uma discus-
são com o futuro professor, como também para estar sempre 
atualizado com o desenvolvimento da pesquisa educacional.

É nessa perspectiva que o surgimento do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência possibilita a busca pelas parcerias e as trocas 
e aprendizados importantes para o estabelecimento das interações universi-
dade x escola.
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Sobre o Pibid-UFBA

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, de domínio 
público é uma iniciativa que busca promover mudanças na formação de pro-
fessores através do processo de valorização dos cursos de licenciatura e da 
aproximação entre universidade e escolas da Educação Básica, favorecendo, 
consequentemente ambas. Os estudantes da licenciatura são inseridos nas 
escolas, com o propósito de vivenciar seu cotidiano e cooperar na realização 
de práticas pedagógicas, sob a orientação de professores da universidade e 
supervisão de professores de sua área em cada escola. Dessa forma o Pibid 
opera na diminuição do fosso entre universidade e escola pública, comparti-
lhando saberes e promovendo ações de apoio mútuo. 

O projeto da UFBA teve seu início com o edital de 2008 por iniciativa 
de um grupo de professores sensibilizados com os problemas da licencia-
tura. Como se tratava de projeto institucional, os diretores das unidades de 
Química, Física, Matemática e Educação foram convidados e deram total 
apoio participando das discussões sobre a relevância dessa iniciativa. O apoio 
incondicional transpareceu quando apresentaram nosso grupo, diante da 
PROGRAD como interessados em incluir a UFBA no rol das IFES que atende-
riam ao edital. A PROGRAD, também foi favorável à iniciativa, colocando-se 
à disposição para qualquer necessidade do grupo e chancelando as decisões 
tomadas pelo coletivo.

A partir do grupo de trabalho ampliado, foram explicitados cri-
térios para a nomeação de professores que assumiram formal-
mente como coordenadores. Nesse momento, foi unanimidade 
a compreensão de que caberia à Faculdade de Educação ocu-
par a coordenação institucional do Programa. Os professores 
de disciplinas pedagógicas, experientes em lidar com processos 
de iniciação à docência, em especial através de estágios curricu-
lares supervisionados, foram indicados pelos seus pares como 
coordenadores de cada área. Essa composição foi referendada 
pelas Congregações de cada unidade e não excluiu a possibili-
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dade de envolvimento de outros professores da mesma área 
em cada unidade. (UFBA, 2014) 2

Figura 2 - Composição do Pibid-UFBA em 2013

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

Gráficos 1 e 2 - Evolução dos bolsistas, estudantes e supervisores em 2012

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

2 Nossos agradecimentos à Profa. Dra. Alessandra dos Santos Assis pelas planilhas empres-
tadas de sua apresentação no Congresso.
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Em 2014, com o novo edital temos a seguintes composição: um acrés-
cimo em termos de organização causando aumento na quantidade de coor-
denadores e supervisores mas sofremos com a retirada de 4 subprojetos de 
uma cidade do interior e de 4projetos interdisciplinares – ao que realmente 
lastimamos depois de toda investida aos órgão competentes. Temos nesse 
quadro uma parceria com 63 colégios distribuídos nas redes estadual e muni-
cipal (pública) de Salvador. Onde estão distribuídos cerca de 500 estudantes, 
92 supervisores e 33 coordenadores de área e pedagógicos. 

Enquanto estratégia de ação nossos projetos visam:

Articulação de grupo interdisciplinar nas escolas; Construção coletiva/
plural/autônoma/aberta da proposta; Acompanhamento crítico-reflexivo-a-
tivo do processo; Envolvimento da graduação e pós-graduação, produção 
de pesquisa, publicações e eventos; Vivência das práticas escolares diversi-
ficadas e produção de materiais/recursos didáticos, inovação pedagógica e 
curricular; Integração do trabalho entre áreas, sujeitos e instituições, com 
colaboração em rede, com uso das tecnologias da informação e comunicação 
como estruturantes das relações e produção de saberes.

Esse trabalho gerou os seguintes impactos decorrentes do investimento: 
Um Projeto consideravelmente unificado e com diálogo franco entres 

seus parceiros (área, escolas, bolsistas, etc.). Permitindo um intercambio 
Universidade vai à escola e vice-versa, bem como ampliação da produção 
e socialização de conhecimento. E mais importante, a discussão da neces-
sidade de formulação de uma política de formação na universidade, com a 
participação no fórum das licenciaturas proposto, e acatado pela PROGRAD 

Além desses, ainda vale salientar a parceria universidade e poder 
público, o que ajudou na estadualização do fomento ao Pibid e a articulação 
dos Pibids na Bahia. E com relação direta aos estudantes e sociedade em geral 
temos as micro redes de escolas e ampliação do interesse pela universidade,
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Figura 3 - Sobre as atividades desenvolvidas

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

Figura 4- Sobre as atividades desenvolvidas em termos culturais

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

O Pibid-Física-UFBA 

O Pibid-Física esteve presente desde o início do Pibid-UFBA, buscando 
consolidar as ideias articuladas no primeiro projeto pois acreditamos que 
sendo um programa essencialmente inovador e inédito no Brasil, teríamos 
que aprender fazendo e melhorar com os erros e nas dificuldades encontradas. 

Para efeito de visibilidade apresentamos em seguida um quadro esque-
mático do nosso funcionamento:
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Figura 5 - Sobre o funcionamento do Pibid-FÍSICA

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

Assim, nosso projeto estabelece nossa colaboração e desenvolve uma 
sistemática que denominamos de Áreas Temáticas (no quadro, elas estão 
representadas pelos triângulos) de atuação que busca sua atuação através 
da pesquisa e pratica na escola, como segue:

1. Atividades Experimentais, onde são elaborados e discutidos experi-
mentos e demonstrações para o ensino de Física.

2. Documentário, estruturada no proposito de discutir a construção 
de um documentário sobre a situação das escolas de ensino médio na rede 
pública conveniada, bem como construir vídeos didáticos para auxiliar no 
ensino de Física.

3. Divulgação Científica – através de estudos e visitas a espaços não for-
mais, discutimos o que é divulgar e seus desdobramentos para o trabalho do 
professor.
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4. Jornal - Conhecido com o nome de Jornada Física que permitirá uma 
maior integração entre os trabalhos nas escolas e serve de aporte para o 
aprendizado da redação, mas argumentativa.

5. Elementos de Teatro no ensino de Física – onde buscamos com-
preender e inovar as aulas usando o teatro como inspiração e modelo.

Além dessas temos também atividades denominadas Ações nas Escolas 
tais como:

• Bancos didáticos, elaboração de banco de dados de materiais que pode-
rão auxiliar professores nos planos de aula. 

• Valorização do Livro didático – através de ciclos de leitura com sessão 
tira-dúvidas sempre extra-classe e com a supervisão do professor da es-
cola. 

• Seminários, que são temas atuais (ou de impacto no momento) busca-
dos na mídia e preparados pelos bolsistas (estudantes e professores) e 
apresentados em momentos extraclasse. 

• Participação em Atividades Coordenadas, onde discutem os planejamen-
tos e atividades trabalhadas da escola. 

Observação e discussão de aulas do supervisor,

Figura 6 - Plataforma moodle Pibid-FÍSICA3 

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

3         <www.moodle.ufba.br>.
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Como é notório o subprojeto Pibid-Física esta pautado nos pressupostos 
do Pibid-UFBA, e reflete as necessidades apontadas na vivência dentro das 
escolas. Trabalhamos colaborativamente usando a plataforma moodle.4 

No que diz respeito às ações que realizamos nas escolas, juntamente 
com os supervisores e bolsistas, aqui apresentamos para efeito de visibili-
dade, algumas.

• Vivenciar as atividades escolares nos seus diversos setores (adminis- 
trativo, coordenação pedagógica, biblioteca, laboratórios etc.).

• Auxiliar o supervisor em pesquisa documental ou de campo, elaboran-
do material didático ou atuando como monitor em atividades de grupos 
que requerem mais de um mediador para atendimento de dúvidas dos 
estudantes.

• Em especial participar das salas de aula quando adequado e em algu-
ma medida atuar lecionando quando pertinente (no caso do estagio  
curricular supervisionado).

• Escrever relatórios de pesquisa, relatos de observações e experiências, o 
que poderá levar à construção de artigos para publicação interna ou em 
revista especializadas da área como é o caso da Física na Escola (revista 
da SBF dirigida a professores do ensino médio)

• Elaborar roteiros de experimentos simples e de atividades extraclasse 
tais como visitas diversas inclusive a Museu e Centros de Ciências.

A que reflexões nos levam

Aos estudantes um novo olhar para as funções da escola, para os con-
teúdos a serem ensinados e para os saberes necessários à docência. 

Apresentamos em seguida parte de uma crônica de um estudante do 
Pibid-FÍSICA-UFBA, após sua visita ao colégio que iria atuar. Considerando 
que esta mostra a importância dessa vivência. 

4       <www.moodle.ufba.br>.
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Até então, as lembranças de colégio estadual não eram das me-
lhores. a visita a colégios desse nível de ensino era cada vez 
mais rara. A entrada no projeto Pibid propiciou o reencontro 
com a comunidade escolar e uma possibilidade de fazer um le-
vantamento dos pontos críticos e buscar soluções para prepa-
rar o alunado à conviver socialmente como cidadãos de bem.

Recebi o telefonema do supervisor de física - Daniel, do Colégio 
Manoel Novaes me informando que teria uma reunião às 8:00. 
Primeiro, me preocupei com a minha identificação para entrar 
no colégio, a única referência era verbal – dizer que era bolsista 
Pibid- falar isso diante dos guardas seria bobagem... ah! como 
pensamos, refletimos o futuro, tudo chega num momento...

Levantei cedo, tomei café bem distraído e tentei vestir uma rou-
pa dentro do padrão colegial: calça, camisa com manga, entre-
tanto não podia deixar o meu boné... Então lá vou eu. chegando 
lá perguntei aos guardas pelo professor Daniel, dizendo que ti-
nha marcado uma reunião. a resposta dos guardas foi breve – 
espera na bancada. Me dirigi até o local indicado. Fiquei alguns 
minutos, tempo suficiente para observar o vai-vem de grupos 
adolescentes; o comportamento, os gestos, a linguagem verbal, 
a cor de cabelo, todos típicos da vivência atual. Me senti já ama-
durecido diante daquela realidade. Percebi que eles sentiam fa-
cilmente a presença de pessoas que até então não faziam parte 
daquela comunidade e comentavam.

Aos professores um novo olhar para suas funções de docente, para os 
conteúdos a serem ensinados e para os saberes necessários à docência. 

Temos três professores supervisores que participaram da escola no 
CERN, e um que esteve em Porto- Portugal para uma formação continuada.

E o mais importante é que nesse processo estamos aliando a formação 
inicial à formação continuada

E quanto às dificuldades: Inúmeras e difíceis de contornar. A mais grave 
é coordenar tantos bolsistas sem parcerias adequadas dentro do Instituto 
de Física, que se mostra super receptivo mas ainda se ressente de colocar as 
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mãos na massa. Ficamos muito isolados do contexto das áreas da Física. Falta 
uma maior sensibilidade para as discussões dos fenômenos físicos sejam 
feitos na sua contextualidade e historiografia.

Estamos vivenciando um momento difícil de aceitar pois o comprometi-
mento dos estudantes e supervisores (esse em menor grau) torna o trabalho 
mais atomizado e às vezes, temos que arrancar a força, o que causa desgaste. 
A cultura é de que só fazerem quando são obrigados, quando vão ter sus-
pensas as bolsas – a punição como forma de resolver o impasse.

Nossas pesquisas: um outro olhar

Nossas experiências com o Pibid possibilitaram várias investidas na área 
de pesquisa. Pudemos realizar por exemplo, pesquisa sobre o perfil dos estu-
dantes que participam das escolas conveniadas e este tem rendido muitas 
discussões tanto no âmbito do que é pesquisar e como construir inclusive os 
instrumentos e analisar os dados obtidos. E como já dito pesquisamos nas 
áreas temáticas.

Ele também esteve presente quanto nos levou a investir e defender 
tese, concluída em maio de 2014,5 com o objetivo de capturar as nuances 
formativas durante as atividades iniciação docente. O foco proposto era com-
preender como a dinâmica de participação em um programa de iniciação 
à docência funciona enquanto estratégia colaborativa de desenvolvimento 
profissional de futuros e atuais docentes em Física.

Este trabalho tomou por base algumas premissas que fundamentaram a 
estrutura teórico-metodológica traduzidas em duas reflexões básicas: 

a) Como aproximar a academia do cotidiano escolar? 
b) Quais os saberes docentes produzidos em um programa de iniciação 

docente?

5 Nossos agradecimentos ao Prof. Dr. Jancarlos Menezes Lapa pelas planilhas e dados em-
prestados de sua monografia de defesa de tese intitulada “A iniciação à docência e a 
formação colaborativa do professor de física” 2014
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Essas preocupações nos levaram a elaborar um desenho metodológico 
que desse conta de aprofundar o entendimento sobre o modelo de formação 
colaborativa dos participantes de um programa de iniciação à docência na 
área de Física, como forma de desenvolvimento profissional. 

Propondo o Pibid como uma comunidade de formação colaborativa, a 
discussão se deu no âmbito da aprendizagem pela participação social, des-
crita na abordagem antropológica, encontrada na obra de Jean Lave e Etienne 
Wenger (1991) que discutem o significado de se aprender enquanto parte 
de uma comunidade. Esses autores propõem um mudança na unidade de 
análise do contexto dos indivíduos para o contexto das comunidades, onde a 
aprendizagem é entendida como “desenvolvimento de uma identidade como 
membro de uma comunidade chegando a ter habilidades e conhecimentos 
como parte desse processo”. (LAVE; WENGER, 1991)

Nesse trabalho, foi possível compreender que o conhecimento adqui-
rido por um licenciando em Física em um programa de iniciação não é aquele 
decorrente do ensinamento dos mestres, e sim o diálogo construído nas prá-
ticas, na adesão e na participação de seus membros. Eis uma diferença entre 
o Pibid e os estágios supervisionados. Embora ambos estejam vinculados as 
vivências da prática docente, o programa de iniciação configura-se como uma 
atividade extracurricular que envolve a participação social onde o papel do 
formador encontra ênfase na legitimidade das atividades dos aprendizes e 
não ao ensino.

Na pesquisa foram observados 52 indivíduos entre estudantes, super-
visores, coordenadores e colaboradores, visualizados no Gráfico 2, entre o 
período de 2011 a 2013.
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Gráfico 2 - Número de observados por ano

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

Os dados sobre a participação emergiram das interações produzidas 
nos fóruns de interação de um ambiente virtual compartilhado pelos parti-
cipantes do Pibid, bem como das narrativas contidas nos relatórios das ativi-
dades do programa.

Na primeira análise das interações discursivas dos fóruns foram obser-
vadas algumas categorias descritas no gráfico 3, a saber:

Gráfico 3 - Número de visualizações nos fóruns de discussão

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

De maneira geral essas categorias revelaram as intenções comunicativas 
do grupo durante as atividades do Pibid. 

A segunda inferência da participação nas interações no ambiente virtual 
ocorreu em função da compreensão da estrutura relacional das interações 
do grupo a partir dos grafos topológicos, com seus respectivos indicadores 
da rede formada pelos membros, durante as atividades de debate dentro 
dos fóruns do ambiente virtual. Foi usada a ferramenta de análise de redes 
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sociais, de código livre, onde foi possível observar a dinâmica de participação 
do grupo durante o período investigado, visualizado, de maneira breve, nos 
grafos da Figura 4.

Figura 7 - Evolução dos grafos topológicos de participação nos fóruns do ambiente virtual do 
Pibid FÍSICA entre 2011 a 2013

Fonte: Acervo Pibid-UFBA.

Finalmente esse trabalho discutiu o teor das narrativas no intuito de 
compreender o modo de “refletir, relatar e representar a experiência, produ-
zindo sentido ao que somos, fazemos, pensamos, sentimos e dizemos” pre-
conizados por Freitas e Fiorentini (2007, p. 63). Assim, das escritas narrativas 
elaboradas pelos participantes do Pibid procuramos extrair elementos reve-
ladores da aprendizagem da docência levando em conta os pressupostos de 
uma formação colaborativa ocorrida na participação social.

Apesar dos vários discursos, elencamos alguns que capturam a essência 
da formação colaborativa, são elas:

[...] ao observar as aulas de alguns professores na escola, conseguimos 
nos aproximar mais dele, como também observarmos as dificuldades enfren-
tadas e como podemos ajudá-los a superá-las. (E42 )

[...] Nós tivemos a oportunidade de vivenciar diversas situações dentro 
da escola, que de alguma forma nos trouxeram informações sobre diferentes 
realidades. (E37 )
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[...] estive presente nas atividades dos alunos e pude interagir com eles, 
compartilhando experiências, aprendendo um pouco sobre o que é o coti-
diano de um aluno de escola pública. (E1)

[...] tive a experiência de vivenciar o ambiente escolar, não como aluno, 
mas como pesquisado.r (E12)

[...] pude observar a dinâmica escolar e compreender mais profunda-
mente o papel que cada setor desempenha para o bom funcionamento da 
escola. (E5)

[...] no decorrer das atividades do projeto inclinei-me para os expe-
rimentos e para o livro didático, ... as atividades às quais dediquei mais 
atenção forneceram oportunidades de vivenciar aspectos importantes como 
a infraestrutura e a interação dos estudantes com o professor e com os temas 
abordados em sala. (E33)

[...] fiquei alguns minutos, tempo suficiente para observar o vai e vem 
de grupos adolescentes; o comportamento, os gestos, a linguagem verbal, a 
cor de cabelo, todos típicos da vivência atual. me senti já amadurecido diante 
daquela realidade. percebi que eles sentiam facilmente a presença de pes-
soas que até então não faziam parte daquela comunidade. (E21)

[...] acredito que estar inserida no contexto em que a prática pedagógica 
é o objeto central de reflexão, debate e (re)construção, não somente auxilia 
aos estudantes bolsistas em diversos aspectos, mas também pode conduzir 
o professor supervisor num caminho de (re)tomada de consciência de sua 
própria prática. Deste modo, e em última instância, TODOS os componentes 
agregados neste processo e aqueles que o permeiam podem desfrutar das 
vantagens de estarem vinculados a este programa. É nessa atmosfera que 
desejo estar presente! (S5)

Considerações finais

Pensando no que nos propusemos, foram levantados argumentos que 
mostram que a formação de professores pode refletir bastante com as pro-
posições, inovações e principalmente, pelo alento que este programa traz, 
para as discussões do problema das práticas pedagógicas, bem como, as 
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questões dos estágios curriculares supervisionados. Buscar equacionamento 
dessas dificuldades é tarefa para mais pesquisa.

 Os dados da pesquisa apontam para um caminho de diversificação das 
atividades acadêmicas, científicas e culturais nas licenciaturas, de modo a 
articular e qualificar as ações de ensino, pesquisa e extensão, para que os 
modelos de formação docente consigam, de fato, formar professores refle-
xivos de sua própria prática. Por outro lado, precisamos atuar na escola da 
Educação Básica buscando reconhece-la enquanto espaço de produção de 
conhecimento e de formação de professores, uma vez que acolhe docentes 
em início de carreira e propicia aos seus professores, momentos de reflexão 
sobre o seu próprio desenvolvimento profissional; sobre questões relacio-
nadas ao movimento da sala de aula; ou ainda sobre as metodologias que 
devem ou não ser utilizadas na Educação Básica.

Para além da iniciação a docência, o Pibid estabelece a articulação 
da universidade com a escola, coisa que há tempo não acontece. Ao levar 
licenciandos e pesquisadores ao cotidiano escolar, ele consegue, ao menos, 
colocar seus “atores acadêmicos” nos palcos da escola. Ao mesmo tempo, os 
professores da escola básica têm a oportunidade de revisitar os corredores 
universitários, nem que seja para conhecerem, quem sabe, seus futuros 
colegas de trabalho. Essas atitudes abrem um contínuo de ações importante, 
na formação do professor de Física.

Resta-nos deixar algumas questões para discussão e aprofundamentos 
posteriores sobre:

• Estratégias e impactos do Pibid para a formação continuada 

• Relações e diferenças entre estágio curricular e o Pibid;

• Trajetória egressa dos participantes do Pibid;

• Utilização de espaços colaborativos baseados nas redes sociais para for-
mação docente;

• A concepção e preparação da escola básica para as atividades do Pibid. 
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