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Lídia Carlos do Vale Neta1 

Maria Eduarda Ferreira de Oliveira2 

Jesany Sahara de Sousa Oliveira3 

Ana Kaline Bernardo de Lima4 

 

 
RESUMO 

Esta tessitura tem como objetivo relatar a experiência no ensino remoto vivenciada 

por nós do Programa Residência Pedagógica/Alfabetização - Pedagogia/UERN, em 

uma Unidade de Educação Infantil, da cidade de Mossoró/RN. Partindo de reflexões 

epistemológicas sobre as observações e atuação na sala de aula on-line, no pressuposto 

das adaptações das novas metodologias pedagógicas, constatamos vários fatores que 

estão afetando diretamente o ensino e aprendizagem dos alunos. As análises desta 

pesquisa são constituídas a partir de experiências geradas no ambiente do grupo de 

WhatsApp e as chamadas de vídeo, nas quais foram realizadas as aulas remotas. Esse 

ambiente foi composto por duas turmas de 21 e 18 crianças, divididas em grupos para 

o acompanhamento escolar. O novo cenário pandêmico fez emergir grandes desafios 

para a educação infantil, principalmente, nas escolas públicas. A falta de 

equipamentos eletrônicos para acompanhar as aulas, memória insuficiente para 

download de materiais e atividades, falta de internet, pais que trabalham e que não 

podem auxiliar os filhos, ou pais que não sabem fazer uso das tecnologias, ambientes 

com muito barulho e distrações, são alguns dos desafios enfrentados. Conclui-se, 

assim, portanto, a suma importância da mobilização de profundos investimentos, 

planejamento e uma organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil 

baseados na realidade dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Educação Infantil; Desafios 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação no Brasil perpassa historicamente por mudanças e desafios constantes. O 

ano de 2020 trouxe um desafio ainda maior que impactou fortemente a educação em todo o 

mundo, uma pandemia provocada pelo novo coronavírus  (SARS-CoV-2). Com a disseminação 

deste vírus as instituições de ensino, públicas e privadas, foram fechadas, a fim de evitar 

aglomerações. Esta situação afetou milhares de alunos, famílias, professores, assim como 

também todo o meio educativo. 

Foram feitas adaptações para a nova realidade no mundo da educação, a substituição 

das aulas presenciais pelas aulas on-line – o ensino remoto. Esta adequação foi essencial para 

que os alunos não ficassem sem aulas e o ano letivo não fosse totalmente prejudicado. Todos 

tiveram que contar com o apoio da tecnologia e novas ferramentas de colaboração, porém, em 

decorrência da grande desigualdade social e econômica nas escolas públicas ao acesso às 

Tecnologias Digitais da Informação e comunicação (TDICs)5, vários alunos enfrentam muitas 

dificuldades para acompanhar as aulas. De acordo com a BNCC (2018): 

 
1Graduanda em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). lidianeta@alu.uern.br   
2Graduanda em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

mariaeduardaoliveira@alu.uern.br  
3Graduanda em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

jesanyoliveira@alu.uern.br  
4 Graduanda em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). anakaline@alu.uern.br  
5 As TDICs têm sido incorporadas às práticas docentes como meio para promover aprendizagens mais 

significativas, com o objetivo de apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, 

alinhando o processo de ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes e despertando maior interesse e 

engajamento dos alunos em todas as etapas da Educação Básica. 

mailto:lidianeta@alu.uern.br
mailto:mariaeduardaoliveira@alu.uern.br
mailto:jesanyoliveira@alu.uern.br
mailto:anakaline@alu.uern.br
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Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018) 

 

 A Educação Infantil sempre foi baseada no contato presencial entre professor e aluno 

em sala de aula, agora, toda a rotina da escola foi alterada, uma realidade totalmente atípica, a 

qual exigiu que os professores, alunos e famílias adaptassem seu cotidiano a uma nova forma 

de trabalho. Considerando essas inquietações, o nosso problema de pesquisa é assim enunciado: 

Diante do contexto de pandemia, quais os fatores que afetam diretamente o ensino e 

aprendizagem dos alunos? 

O interesse para desenvolver esta pesquisa se deu em decorrência da experiência que 

estamos vivendo no programa formativo Residência Pedagógica (RESPED) no ano de 2021. A 

temática em questão tem sua relevância em decorrência do atual cenário educacional, que 

precisou se reinventar para se adequar às restrições que foram impostas pela pandemia do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), uma mudança brusca e que nos ofereceu uma visão sobre a 

precariedade na formação docente voltada para uso das tecnologias, já que os professores se 

mostraram inseguros em um cenário onde as tecnologias são a principal ferramenta para a 

mediação pedagógica.  

O presente artigo cumpre o propósito de relatar a experiência no ensino remoto 

vivenciada pelas autoras enquanto integrantes do Programa Residência 

Pedagógica/Alfabetização - Pedagogia/UERN em uma Unidade de Educação Infantil, da cidade 

de Mossoró/RN e subprojeto  orientado pela Professora Dra. Antônia Batista Marques. 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, esta tessitura apresenta-se como uma 

pesquisa bibliográfica, de caráter autobiográfico. Para Abrahão (2003, p.2), “a pesquisa 

autobiográfica - Histórias de Vida, Biografias, Autobiografias, Memoriais - não obstante se 

utilize de diversas fontes, tais como narrativas, história oral, fotos, vídeos, filmes, diários, 

documentos em geral, reconhece-se depende da memória.” Sendo assim, estes são elementos 

primordiais no aspecto do (a) narrador (a) com que o pesquisador ocupa-se para a construção 

de referências que serão possivelmente usadas para análise, contextualizando a pesquisa e 

compreendendo o objeto de estudo.  

As narrativas em questão estão embasadas em experiências de ingressos de quatro 

residentes do Programa Residência Pedagógicas - RESPED, do curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Para situar o leitor, discutiu-se 

questões relacionadas à aprendizagem mediada pela tecnologia e a educação infantil em tempos 

de pandemia, a partir de uma revisão de literatura com base em autores de cada área debatida 

neste artigo. Dessa forma, para o embasamento teórico, exploramos os seguintes autores e 

teóricos: KENSKI (2003); SILVA (2003); FREIRE (1991); NEIRA (2016); PANNUTI (2015); 

SANCEVERIANO (2015). Portanto, as narrativas de experiências foram usadas como 

instrumento de bordo dentro da perspectiva qualitativa, pois trazem em evidência experiências 

que são elementos constitutivos para a produção de pesquisa científica, assim como para os 

profissionais da área de Educação, especialmente a de Pedagogia. 

Este artigo estrutura-se a partir da discussão de três tópicos que foram necessários para 

entendermos todo o contexto que advém dos relatos de experiência acerca do Ensino Remoto 

Emergencial. No primeiro tópico há uma discussão inteiramente voltada para a aprendizagem 

mediada por tecnologias, uma vez que, na verdade, já é uma realidade em algumas instituições 

de ensino. E através dessas mediações, não obstante, percebem-se desafios por tratar-se de uma 

questão que precisa fazer parte da formação continuada do professor, assim como se 

reconhecem as contribuições para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.  
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No segundo tópico, adentramos a realidade das Unidades de Educação Infantil, da qual 

atuamos em uma e foi extremamente necessário estudarmos para ministrar e produzir os 

planejamentos de acordo com esse “novo normal.” Ademais, debatemos sobre como está sendo 

feito o trabalho na Educação Infantil em tempos pandêmicos, uma vez que existe uma 

especificidade por se tratar de crianças pequenas que precisam estar em frente de uma mini tela 

de computador ou celular. No terceiro tópico, narramos nossas vivências numa Unidade de 

Educação Infantil, no Município de Mossoró – RN. E essas vivências aconteceram no primeiro 

módulo do Programa Residência Pedagógica da Universidade do Rio Grande do Norte – UERN. 

Nesse tópico, em específico, pontuamos a nossa rotina ao realizar ações didático-pedagógicas 

na UEI a partir do Ensino Remoto Emergencial, mostrando nossas dificuldades e êxitos. 

 

APRENDIZAGEM MEDIADA POR TECNOLOGIAS: contribuições e desafios 

 

 A utilização da tecnologia no século XXI fomenta uma realidade imersa na polarização 

de informações. As sociedades que a consome discorrem sobre a praticidade de comunicação 

via redes sociais. O acesso à informação é multiplicado rapidamente. Familiares conseguem 

socializar com parentes que moram no Japão, por exemplo. Os boletos podem ser pagos no 

próprio aplicativo sem precisar sair de casa. E na escola não poderia ser diferente, a internet é 

uma fonte de diferentes conhecimentos. O professor pode utilizar a tecnologia a seu favor nas 

dinâmicas das aulas, trazendo o aluno para realidade que vivemos mundialmente. Em tempos 

de pandemia, a escola precisou remanejar a sala de aula presencial para os espaços virtuais, e 

isso só reafirmou a necessidade do docente aprender a manusear as plataformas que são 

ofertadas.  

Nessa perspectiva, de acordo com Kenski (2003), a aprendizagem não se atrela apenas 

aos contextos escolares. A formação enquanto sujeito humano também é uma construção de 

aprendizagens. As situações nas quais os seres humanos se envolvem são processos que 

constroem conhecimentos. E a tecnologia vem se modificando ao longo dos anos, ao longo da 

evolução dos sujeitos.  

No contexto educacional, os ambientes virtuais estão cada vez mais presentes no 

cotidiano acadêmico/escolar. Nesses espaços de convivência virtual são utilizados recursos 

como multimídia, aplicativos de gamificação, de exploração dos conhecimentos prévios, dentre 

infinitas possibilidades que a tecnologia oferece. 

Partindo dessa concepção Kenski (2003, p. 2) contribui: 

 
Estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação das 

possibilidades de comunicação e de informação, por meio de equipamentos 

como o telefone, a televisão e o computador, altera a nossa forma de viver e 

de aprender na atualidade. Na verdade, desde o início da civilização, o 

predomínio de um determinado tipo de tecnologia transforma o 

comportamento pessoal e social de todo o grupo. Não é por acaso que todas 

as eras foram, cada uma à sua maneira, “eras tecnológicas”. Assim tivemos a 

Idade da Pedra, do Bronze... até chegarmos ao momento tecnológico atual, da 

Sociedade da Informação ou Sociedade Digital. 

 

Diante da discussão em torno do advento da tecnologia durante os anos, suas 

transformações e suas utilizações para a sociedade, compreendendo cada era como um 

momento de adequação à realidade dos grupos sociais que existem e existiram em cada processo 

de aculturamento.  

Dentro dessa concepção, Kenski (2003, p.3) argumenta que: 
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Toda aprendizagem, em todos os tempos é mediada pelas tecnologias 

disponíveis. Assim, nós tivemos tecnologias que identificaram o modo de ser 

e de agir diferenciado nas sociedades predominantemente caçadoras e 

coletoras, ou nas comunidades agrícolas e que são bem distintos dos 

comportamentos predominantes nas sociedades urbanas industriais. 

 

 Logo, para que essa interação digital seja possível, precisa-se entender que as primeiras 

políticas públicas que visavam uma informática educativa surgiram por volta dos anos 80 no 

Brasil. Em contrapartida, percebe-se uma grande falta de infraestrutura tecnológica para que 

professores e alunos possam usufruir, tornando assim, o recurso obsoleto.  

Não obstante, como pensar numa proposta de ensino mediada pela tecnologia? Nesse 

contexto, Silva (2015) apresenta dois conceitos importantes para pensar numa proposta de 

ensino, são eles: o instrucionismo e o construcionismo. Assim, Silva (2015, p.5) diz que “o 

instrucionismo foi a primeira abordagem de uso das tecnologias digitais na educação.” 

Estabelece base em teorias comportamentais e tem o intuito de “instruir” o aluno no que diz 

respeito ao conteúdo curricular específico. Já o construcionismo, para Silva (2015, p;5) “funda 

suas bases nas teorias de Piaget e Vigotsky, que consideram o sujeito ativo no processo 

educativo.” Ou seja, o aluno é o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. O 

docente é o mediador e facilitador, e o discente encontra o seu caminho. 

A partir dessa realidade, especificamente do século XXI, no começo da pandemia, em 

2020, os professores foram imersos a uma realidade já existente, mas com grandes defasagens.  

Por isso, nessa situação, a palavra “reinvenção” tomou conta do cotidiano das escolas. Sem 

aulas presenciais e contatos físicos, a escola literalmente perpassou a casa dos alunos e 

professores.  

A pensar de como se dariam as aulas para que não prejudicasse ainda mais os discentes, 

recorreu-se ao Ensino Remoto Emergencial que é entendido como uma modalidade de ensino 

gerenciada por intermédio de recursos tecnológicos e o seu principal objetivo é de desenvolver 

as ações de ensino/aprendizagem. As aulas podem estar divididas em síncronas (acontecem 

geralmente por videoconferências) e em assíncronas que há uma comunicação não simultânea. 

Nesse meio comunicativo paralelo, os professores anexam outras atividades, como: vídeos, 

questionários no Google Forms, aplicativos de jogos on-line, dentre outras. 

Assim, vê-se a necessidade de entender que possuir o recurso digital não é a resposta 

para todos os problemas enfrentados pelas instituições. O problema é bem mais complexo e 

envolve muito mais questões. Como o fato de os professores não terem uma formação específica 

para lidar com as tecnologias que serão passadas aos seus alunos, necessitando de uma proposta 

pedagógica adequada à situação, incluindo no Projeto Político Pedagógico da escola a 

participação de toda a comunidade escolar. 

Não é uma tarefa fácil, apesar das vantagens que a tecnologia pode trazer ao processo 

escolar, a prática pedagógica vai falar mais alto. Quando o professor não tem propriedade com 

determinadas ferramentas digitais, a aprendizagem do aluno vai ser prejudicada. Isso acontece 

bastante porque na formação docente possui uma defasagem em relação ao uso de suportes 

tecnológicos. É primordial ter em mente que toda turma é diferente, pois as pessoas que a 

compõem possuem vivências pessoais diversas. Com isso, a tecnologia também tem sua 

especificidade e deve ser utilizada de acordo com os objetivos para cada proposta de ensino.  

Apesar de todos os recursos disponíveis, uma parte do corpo docente não estava 

preparada para lidar com muitas das questões tecnológicas que se encontram acessíveis. 

Portanto, com todos os desafios que foram impostos nos últimos anos, entende-se a necessidade 

de educar para uma reflexão. Por isso, é preciso lembrar que todos os acessos a essa variação 

de dinamização trazem consigo a grande responsabilidade de pensar na finalidade daquilo que 

está sendo usado.  
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Dessa forma, para que isso reflita na prática, o professor precisa se apropriar 

criticamente das tecnologias que envolvem a composição de conhecimentos em outras áreas de 

linguagem como: escrita, plástica, musical, audiovisual e digital. Não obstante, é necessário 

reconhecer a hora de desenvolver habilidades que nunca foram desenvolvidas, para que essas 

limitações sejam superadas.  

Porque a mediação pedagógica, nesse contexto pandêmico, ampliou a autonomia do 

professor em utilizar recursos tecnológicos, descentralizando um pouco a ideia de que somente 

os espaços físicos são capazes de ampliar os processos de aprendizagem significativa. Para que 

isso reflita na prática, o professor precisa se apropriar criticamente das tecnologias que 

envolvem a composição de conhecimentos em outras áreas de linguagem como: escrita, 

plástica, musical, audiovisual e digital. Sendo assim, o docente com sua própria visão cíclica, 

após a construção do seu processo formativo equivalente às questões tecnológicas, desenlaça 

problemáticas que estão amordaçadas ao inserir-se num mundo excepcionalmente digital. 

 

A EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 A Educação Infantil é considerada uma das etapas mais importantes no processo de 

ensino e aprendizagem, tendo como escopo promover o desenvolvimento integral da criança e 

seus aspectos social, cognitivo, psíquico e motor. É nos primeiros anos da vida escolar que a 

criança desperta seu olhar para um novo mundo e novas descobertas, além do seu convívio 

familiar, é durante as experiências nesse processo que é possível desenvolverem habilidades 

sociais e expressivas.   

Dentro dessa perspectiva: 

 
Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção 

que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável 

do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as 

vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 

família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas 

pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, 

conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 

novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar 

– especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem 

pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos 

(familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação. Nessa 

direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre 

a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a 

instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando 

com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade." (BNCC, 

2018, p. 36). 

 

 A partir das contribuições da Base Nacional Comum Curricular acerca da educação 

infantil, admite-se que esse momento é de potencializar as experiências das crianças a partir das 

ações que advém da existência de um ser social e aprendiz. Com a pandemia ocasionada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), trouxe consigo a implementação do Ensino Remoto em 

massa nas Instituições Públicas e Privadas no Brasil e no mundo, onde se tornou a saída para 

que os alunos não deixassem de ter acesso à educação. Com a necessidade da suspensão das 

aulas presenciais surgiram vários questionamentos em relação à educação infantil. Sendo uma 

delas de como promover o ensino remoto à Educação Infantil? Como trabalhar atividades 

interativas através de tecnologias digitais?   
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Como a implementação das aulas remotas na Educação no Brasil já vinha sendo 

apontada há alguns anos como forma de dinamizar as aulas, para que fugissem das práticas 

cartesianas. Contudo, devido a Covid-19 ficou evidente as dificuldades encontradas por todos 

que compõem as Instituições de Ensino, assim como trazer as famílias para essa esfera digital 

ao fazer uso de ferramentas digitais para se ministrar as aulas. 

Nessa perspectiva, partindo do pressuposto na qual se fez necessário um aprimoramento 

quanto à educação infantil nesse novo cenário, sendo imprescindível o apoio não só do corpo 

docente, mas também da família, para que o ensino de forma remota saísse do papel para a 

prática. Tendo em vista que a educação está diretamente ligada à tecnologia principalmente 

neste século XXI, a partir dessas possibilidades tecnológicas está sendo possível ampliar os 

horizontes e mediar as aulas da educação infantil até a faculdade.  

Contudo, os desafios são inúmeros, como falado ao longo do texto, fazendo-se 

necessário o empenho dos professores para realizar atividades e dinâmicas que prendessem a 

atenção dos alunos durante as aulas, assim como obter resultados satisfatórios no decorrer do 

ano letivo através de mecanismos tecnológicos.  

À luz disso, Neira afirma que “educação e Tecnologia caminham juntas, mas unir as 

duas é uma tarefa que exige preparo do professor dentro e fora da sala de aula. Ao mesmo tempo 

em que oferece desafios e oportunidades, o ambiente digital pode tornar-se um empecilho para 

o aprendizado quando mal usado” (2016 p. 04). Porque, a realidade imposta abruptamente 

durante a pandemia ocasionou aos docentes assumirem uma nova postura frente às práticas 

pedagógicas, as quais houve a necessidade de inovarem com metodologias que dinamizaram as 

aulas e que puderam ser realizadas através de recursos tecnológicos que pudessem chegar aos 

alunos.  

Neste sentido, Freire (1992) entende a necessidade de adaptar a prática pedagógica à 

realidade do sujeito. Assim, na ótica de Freire (1992, p. 70-71): 

 
[...] partir do saber que os estudantes tenham não significa ficar girando em 

torno deste saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um 

ponto a outro e não ficar, permanecer. Jamais disse como às vezes sugerem ou 

dizem que eu disse, que deveríamos girar embevecidos, em torno do saber dos 

educandos, como mariposa em volta da luz. Partir do “saber de experiência 

feito” para superá-lo não é ficar nele. 

 

 Os ambientes não físicos estão repletos de possibilidades, de trocas, de aprendizagens. 

O processo de aprendizagem não acontece apenas nas instituições de ensino, mas sim em todos 

os espaços que tenham vida. 

Dessa forma, vê-se que a Educação Infantil foi uma das instituições que mais precisou 

se reinventar, uma vez que, diante das limitações e por se tratar de crianças pequenas, todo o 

corpo docente necessita aprimorar seus planejamentos utilizando instrumentos que captem a 

concentração da criança. Portanto, não é uma ação desenvolvida só pelos professores, mas por 

toda comunidade escolar, principalmente no que diz respeito à participação efetiva dos pais 

nesse processo novo. 

 

A ATUAÇÃO DE QUATRO RESIDENTES NO PROGRAMA RESPED EM PERÍODO 

DE AULAS REMOTAS 

 

 Aqui entrelaçamos as narrativas acerca do cotidiano em uma Unidade de Educação 

Infantil no Ensino Remoto Emergencial que foram construídas através do Programa Residência 

Pedagógica - RESPED. Esse processo se dará por meio de relatos vivenciados pelas duplas A 

e B, trazendo experiências que se convergem e se aproximam em determinados momentos. Ou 

seja, quatro estudantes de pedagogia compartilhando olhares e percepções diferentes acerca da 
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escola, no meio de uma pandemia, resgatando seus saberes adquiridos e lidando com os desafios 

que vieram à tona nas aulas on-line para crianças. 

           Logo, entende-se a relevância que os programas formativos têm na construção docente 

dos alunos de licenciatura, em especial aos futuros pedagogos, a qual esta pesquisa foi 

alicerçada. Dessa forma, algumas informações acerca do RESPED equivalem a discorrer como 

argumenta Pannuti (2015, p. 4) ao rememorar que: 

 
[...] a residência pedagógica apresenta algumas características específicas, as 

quais lhe conferem um caráter diferenciado: além da carga horária ampliada 

para a realização das práticas nas instituições de ensino, os alunos também 

dispõem de um horário quinzenal (duas horas) de supervisão da prática, a qual 

ocorre em grupo, sob a orientação e responsabilidade de um professor 

supervisor, o que reforça a ideia da importância da dimensão coletiva no 

processo de formação. 

 

 A vivência da dupla A foi em uma turma do Infantil 1 – B. A turma contabilizava 14 

crianças na faixa-etária de 3 a 4 anos.  No primeiro momento, fomos alocadas ao grupo do 

Whatsapp da turma, juntamente com os pais, professora titular e supervisora pedagógica da 

UEI. Após a apresentação das duas residentes e contextualizando o objetivo do programa, 

conversamos com a professora sobre o planejamento, que acontecia quinzenalmente. Assim, 

participamos da reunião de extra-regência via Google Meet, na qual éramos informados das 

temáticas que seriam trabalhadas durante quinze dias. Com as temáticas estabelecidas, 

planejamos de acordo com o cronograma de aulas remotas da instituição de ensino 

supramencionada.  

No momento síncrono, sempre na quarta-feira, era enviado no grupo do Whatsapp o 

link da reunião no Google Meet. Geralmente, recebíamos de 6 a 7 crianças. A frequência era 

muito positiva, assim como a participação efetiva dos pais. Logo após o momento síncrono, 

anexamos uma atividade no grupo da turma, sempre referente à temática explorada nas 

reuniões, configurando a aula assíncrona.  

Dando seguimento, nas terças e quintas tínhamos o feedback das atividades assíncronas. 

É importante ressaltar que recebíamos quase todas as atividades, poucas não eram devolvidas. 

Para acompanhar e incentivar as crianças, ficávamos on-line nesses dias para receber as 

devolutivas e parabenizar o empenho das crianças.  

Nessa perspectiva, a nossa maior preocupação era com a aprendizagem significativa das 

crianças seguida do desafio de não poder ter aquele contato físico com os pequenos. Outro 

desafio constante era de como conseguir a atenção das crianças em meio a tanta distração dentro 

de casa? As crianças são sujeitos muito visíveis, portanto, em todas as aulas, produzimos slides 

em aplicativos infantis, vídeos retirados da plataforma do Youtube, jogos educativos on-line, 

experimentos científicos, vídeo-aula produzido pelas próprias residentes, práticas de Yoga. Ou 

seja, todos esses materiais didático-pedagógicos seguiam a temática trabalhada em cada aula. 

Todos esses mecanismos seguiam uma intencionalidade e mediação pedagógica.  

Em torno dessa experiência, percebemos que tornar-se professor é uma tarefa inacabada. 

Nesse contexto, Sanceveriano (2015, p. 4072) conclui que: 

 
[...] papel do professor(a), ao ensinar o conteúdo a ou b, não é apenas o de se 

esforçar para, com clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo 

para que o aluno o fixe, mas, fundamentalmente, ao falar com clareza sobre o 

objeto, é iniciar o(a)aluno(a) a fim de que ele, com os materiais oferecidos, 

produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la na íntegra. 
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 A experiência da dupla B aconteceu na turma do Infantil 2 A. A turma é composta por 

18 crianças na faixa etária de 5 anos. Inicialmente, a nossa preceptora do subprojeto estabeleceu 

a conexão das professoras regentes conosco, por conseguinte fomos adicionadas no grupo do 

Whatsapp da sala mencionada. O ano letivo da Unidade de Educação já havia se iniciado, então, 

a professora regente nos informou que havia sido realizada uma pesquisa prévia com os pais 

dos alunos, por unanimidade decidiram que a melhor opção para eles seria a aula realizada via 

chamada de vídeo no Whatsapp. Com isso, a turma foi dividida, pois a chamada comporta 

apenas até 8 pessoas, a primeira turma no horário de 9h e a segunda de 10h. 

Assim, tivemos que nos adaptar à realidade da sala e preparar nossa aula de forma 

limitada. Com os temas das aulas predefinidos na extra-regência, realizamos o planejamento 

das aulas síncronas e assíncronas. O momento síncrono era realizado às quartas-feiras. Por 

conseguinte, tivemos um retorno muito positivo dos alunos e uma grande colaboração dos pais 

nas aulas. O momento assíncrono foi feito logo após o encerramento da chamada de vídeo, no 

grupo do Whatsapp. Após isso, enviamos os encaminhamentos para a atividade, que seria 

enviada e contabilizada no outro dia (quinta-feira) como feedback. Avaliamos um bom 

desempenho e assiduidade na realização das atividades. Os pais mandavam os registros dos 

alunos e prontamente enviamos o retorno com figurinhas de parabéns.   

Porém, destacamos que tínhamos dificuldades na realização da aula via chamada de 

vídeo, pois a internet era muito instável, travava bastante, fato que prejudicava o áudio e a 

imagem das pessoas. A ferramenta nos limita muito em questão de repassar o conteúdo de forma 

ilustrativa e dinâmica e a mini tela do celular foi um desafio, mas notamos que a vontade dos 

envolvidos de estar na nossa sala virtual se sobressaiu e o aprendizado acontecia com 

excelência. 

Ademais, outras questões foram observadas neste período de regência no ensino remoto, 

como a falta de ferramentas digitais, a falta de internet condicionava a ida de alguns alunos para 

as casas de vizinhos para conseguir assistir a aula, nem sempre com um ambiente adequado. 

Foi uma realidade superada que não causou renúncia da educação. Nesta perspectiva, Santos 

(2020, p.15) relata que “qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns 

grupos sociais do que para outros é impossível para um vasto grupo [...] que têm em comum 

padecem de uma especial vulnerabilidade que precede a quarentena e se agrava com ela.” 

Nessa perspectiva, nossa experiência em sala de aula no Programa Residência 

Pedagógica foi possível perceber a relevância da prática pedagógica mediada por tecnologias 

como aliada da construção de uma autonomia de pensamento, bem diferente da visão tradicional 

pautada nos aspectos da heteronomia. Portanto, reiteramos a necessidade de trabalharmos em 

sala de aula com ferramentas digitais, para que possamos potencializar essa construção das 

habilidades de letramento digital. Não podemos educar sem nos adaptarmos à realidade que as 

crianças já nascem imersas nessa atmosfera tecnológica. A educação e a tecnologia podem 

trabalhar juntas no processo de escolarização dos sujeitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das discussões apresentadas, considera-se que, indiscutivelmente, a educação 

não acontece somente nos espaços físicos. Até mesmo porque, a realidade advinda da pandemia 

da COVID-19 em 2020, reafirmou a necessidade de reinventar a prática pedagógica. Não 

obstante, mais uma vez, entende-se a relevância da formação continuada de professores, pois 

em um mundo completamente exacerbado de informações a todo instante, inclusive com a 

agilidade que a tecnologia trouxe para o cotidiano da humanidade.  

Dessa forma, é fundamental a reiteração acerca das dificuldades que a área da educação 

continua enfrentando, uma vez que há uma enorme defasagem em relação à aprendizagem 

mediada por tecnologias. Uma realidade é certa, a efervescência social e cultural que a internet 
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trouxe para este período pandêmico é oriunda das nuances as quais a nossa sociedade também 

pertence: ao mundo tecnológico.  

Destarte, pontuamos nesta escrita aspectos tangíveis à ação docente através do Ensino 

Remoto Emergencial na Educação Infantil, como também tecemos conhecimentos que 

perpassam tanto o espaço físico (como estávamos acostumadas) quanto ao espaço digital (uma 

nova realidade) da escola a partir de narrativas de ingressos de quatro residentes do Programa 

Residência Pedagógico, da Universidade do Estado do Rio grande do Norte - UERN/FE. 

Portanto, o Ensino Remoto instigou a readaptação da linguagem didática do professor, assim 

como a utilização de instrumentos tecnológicos supracitados ao longo deste trabalho. Isto é, 

sem contato físico, apenas pelas telas do celular ou computador, mantivemos nossos momentos 

de afeto, tristeza, empatia, resistência e esperança de retornarmos para os abraços acalorados, 

sem esquecer-se de tornamo-nos sujeitos e profissionais bem melhores. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 05 de julho de 2021. 

 

FREIRE. Paulo. Das relações entre a educadora e os educandos. São Paulo: Olho D’água, 

1991. Acesso em: 06 de julho de 2021 

 

KENSKÍ, Vani Moreira. Aprendizagem mediada pela tecnologia. Revista Diálogo 

Educacional, Curitiba, v.4, n.10, p.47-56, set./dez. 2003. Acesso em: 05 de julho de 2021. 

 

NEIRA, Ana Carolina. Professores aprendem com a tecnologia e inovam suas aulas. 

Jornal Estado de São Paulo. São Paulo, 2016. Acesso em: 06 de julho de 2021 

 

PANNUTI, Maísa Pereira. A relação teoria e prática na residência pedagógica. EDUCERE 

XII Congresso Nacional de Educação, 2015. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/15994_8118.pdfAcesso em: 06/07/2021 

 

SANCEVERIANO. Angela. Mediação pedagógica na educação de jovens e adultos: 

exigência existencial e política do diálogo como fundamento da prática. Revista Brasileira 

de Educação. Erechim, 2015. Acesso em: 06 de julho de 2021 

 

SANTOS, B. A cruel pedagogia do vírus. 1. ed. Coimbra: Edições Almeidina, 2020. E-Book. 

Disponível em: https://www.cpalsocial.org/ documentos/927.pdf. Acesso em: 08 de julho de 

2021. 

 

SILVA, LebiamTamar Gomes. Pensar a educação mediada por tecnologias digitais. 2015. 

Acesso em: 05 de julho de 2021.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/15994_8118.pdf


 

 

21 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: percepções dos integrantes sobre as contribuições do 

programa 

 

Maria Daniela Freitas de Oliveira1 

Raimundo Audei Henrique Junior2 

Rayara Joice Paulino Carvalho3 

Andréa Bezerra dos Santos4 

 

 
RESUMO 

O Residência Pedagógica – RESPED estimula o aperfeiçoamento e incentivo 

profissional durante a formação do professor, por meio da imersão do licenciando nas 

instituições de ensino. O programa foi instituído no ano de 2018, com finalidade de 

implementar projetos e metodologias com caráter inovador que ampliem o ensino e 

aprendizagem, conduzindo o licenciando a uma experiência real da carreira docente 

na educação básica. Essa atividade colabora com a construção de um perfil 

profissional, a partir da troca de informações entre graduando, professor e alunos. O 

presente trabalho teve como objetivo analisar informações sobre a experiência da 

participação no primeiro módulo, na modalidade de ensino remoto, do programa 

residência pedagógica. A pesquisa fundamenta-se em uma metodologia de natureza 

básica, com caráter descritivo/exploratório e análise voltada para uma abordagem 

quali-quantitativa. O trabalho foi desenvolvido por integrantes do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, durante o mês de maio de 2021, sendo desenvolvido através de 

plataformas digitais devido a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. A pesquisa 

teve como público-alvo 15 alunos integrantes do RESPED do curso, que já haviam 

concluído o primeiro módulo do programa. A coleta de dados foi fundamentada na 

aplicação de questionários, e utilizou-se o Google Forms como instrumento de 

elaboração e compartilhamento do material. Ao coletar os dados, foi feito uma leitura 

e análise das respostas, opções e discussões abordadas pelo público-alvo, o que 

intensificou a compreensão, descrição e quantificação de dados para esse estudo. 

Quando questionados sobre o grau de importância do RESPED, 100% dos discentes 

pontuaram ser muito importante, uma vez que estimula o desenvolvimento de novas 

habilidades profissionais. No que se refere as contribuições das atividades 

desenvolvidas durante o módulo I, 73% dos discentes afirmaram que as tarefas 

melhoraram o rendimento e a participação dos alunos. Os desafios predominantes no 

ensino remoto apresentados pelos residentes consistiram em níveis percentuais de 

86,8% de oscilação na internet; 66,7% com baixa participação e 33,3% com 

deficiência na implementação de metodologias inovadoras. O corpo discente 

descreveu que os aspectos relevantes do programa para a sua construção docentes 

foram a vivência na escola pública e o conhecimento de novas ferramentas digitais. 

Sendo assim, o Programa de Residência Pedagógica permitiu com que os licenciandos 

atuassem diretamente nas escolas públicas de educação básica durante o ensino 

remoto, tornando-se sujeitos críticos, reflexivos e capazes de aprenderem diferentes 

propostas metodológicas fortalecedoras da aprendizagem recíproca, comprovando 

assim a sua importância para a formação dos graduandos, pois, através deste é possível 

vivenciar a realidade da educação pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Programa de Residência Pedagógica (PRP) estimula o aperfeiçoamento e incentivo 

profissional durante a formação do professor por meio da imersão do licenciando nas 

instituições de ensino. O programa foi instituído no ano de 2018, com a finalidade de 

implementar projetos e metodologias com caráter inovador que ampliem o ensino e 

aprendizagem, conduzindo o graduando de licenciatura a uma experiência real da carreira 

docente na educação básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018), possibilitando uma nova 

experiência prática sobre a realidade escolar, a partir da elaboração de aulas mais dinâmicas e 

a socialização com os alunos.  

Essa atividade voltada para o exercício docente colabora com a construção de um perfil 

profissional, a partir de trocas de informações entre graduando, escola e alunos (SILVA; LIMA, 

2015). Consistindo em uma etapa essencial para a formação acadêmica do futuro professor, 

além de proporcionar de maneira ativa o desenvolvimento de habilidades intelectuais e sociais 

nos residentes. Scalabrin e Molinar (2013) destacam a vivência da docência como um estágio 

onde os licenciandos aprimoram habilidades como a observação, a pesquisa, o planejamento, a 

execução e a avaliação de diferentes atividades pedagógicas; além de uma aproximação da 

teoria acadêmica com a prática em sala de aula. Assim, a Residência Pedagógica proporciona 

ao licenciado o domínio de instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis à execução de suas 

funções. Há também os benefícios que a integração entre universidade e escola pode oferecer 

ao ensino básico, como a oportunidade de inovação do corpo docente acompanhando as 

transformações sociais, de comunicação e de tecnologias (SCALABRIN; MOLINAR, 2013). 

A regência torna-se uma das principais fases presentes na vida acadêmica para o 

licenciando, visto que, a partir dessa etapa surge a oportunidade de vivenciar à docência, 

realizar observações, pesquisas e conhecer diferentes atividades pedagógicas (TRADIF, 2002). 

Esse momento é caracterizado, principalmente, como práxis iniciais da profissão, onde o 

graduando tem acesso ao conhecimento do seu contexto profissional e aplicar as suas 

concepções teóricas sobre o seu espaço laboral (SCALABRIN; MOLINAR, 2013), sendo 

primordial para a trajetória acadêmica e curricular. 

O contato prévio com a regência permite também a implementação de novas 

metodologias de ensino. Camargo e Daros (2018) exemplificam essas metodologias como 

implementação de debates, discussões, práticas educacionais como experimentos e testagens, 

podendo ser desenvolvidas, até mesmo por meio das tecnologias existentes. As metodologias 

ativas de aprendizagem se caracterizam por possuírem um caráter inovador, ou seja, que 

contribuem para engajar a autonomia, interdisciplinaridade, resolução de problemas, 

compartilhamento de saberes, e ter o aluno como protagonista, através da dinamicidade das 

aulas, com foco no melhoramento da aprendizagem efetiva do aluno (CAMARGO; DAROS, 

2018). Essa metodologia é bastante relevante, diante do atual cenário pandêmico provocado 

pela SARS-COV-2 no mundo onde a realidade do ensino precisou se adaptar ao modo virtual 

de ensino (SENHORAS, 2020). 

Programas como a Residência Pedagógica, se propõem a estudar, pesquisar e 

implementar as metodologias ativas no ensino, através dos alunos de gradação em processo de 

formação. Assim usando de tecnologias para aumentar a participação e aprendizagem dos 

alunos da educação básica, já que ainda segundo Camargo e Daros (2018) as metodologias 

ativas proporcionam desenvolvimento efetivo de competências para a vida profissional e 

pessoal; visão transdisciplinar do conhecimento; visão empreendedora; e geração de ideias, 

conhecimento e reflexões. 

A pesquisa em questão é relevante por discorrer sobre a importância da participação de 

licenciandos em programas formativos. Sendo uma atividade importante para avaliarmos as 

suas contribuições acadêmicas e profissionais. O presente trabalho teve como objetivo coletar 
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e discutir informações sobre a experiência da participação dos residentes no primeiro módulo 

do ensino remoto do programa residência pedagógica do curso de licenciatura em ciências 

biológicas da UERN. 

 

METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa fundamenta-se em uma metodologia de natureza básica, com 

caráter descritivo e exploratório, direcionada para uma abordagem qualiquantitativa. Segundo 

Prodanov e Freitas (2013), a análise dos dados quantitativos, assumem a função de quantificar 

informações com o suporte de recursos técnicos e matemáticos. Em contrapartida, a pesquisa 

qualitativa não está direcionada a análise numérica, mas na descrição de fatos observáveis de 

maneira sistêmica (NEVES, 1996; FONSECA, 2012). O trabalho foi desenvolvido por alunos 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), que integram o Programa de Residência Pedagógica, durante o mês de maio de 

2021. Sendo executado através de plataformas digitais devido à pandemia provocada pelo 

SARS-CoV-2, já que as plataformas digitais ganharam evidência acentuada nesse contexto 

(SENHORAS, 2020). A pesquisa teve como público-alvo 15 alunos integrantes do programa 

residência pedagógica do curso de Ciências Biológicas (UERN), que já concluíram o primeiro 

módulo do programa.  

A coleta de dados fundamentou-se na aplicação de questionários, abordando perguntas 

abertas e de múltipla escolha referentes as experiências, desafios e as contribuições do programa 

para o licenciando e alunos do ensino básico. Utilizou-se o Google Forms como instrumento 

de elaboração e compartilhamento do material. Essa plataforma online é de fácil manuseio e 

possui acesso gratuito, além de ser caracterizado por facilitar diversas atividades acadêmicas 

através de uma agilidade e feedback de dados (MOTA, 2019).  

Com isso, através do formulário elaborado foi possível compartilhar o link através de 

grupos de WhatsApp e e-mails. Posteriormente, ao coletar esses dados, foi feita uma leitura e 

análise das respostas e discussões abordadas pelo público-alvo, o que intensificou a 

compreensão, descrição e quantificação de dados para o estudo. A análise foi feita através da 

própria plataforma google, depois usamos o programa excel da Microsoft para computar os 

dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os primeiros dados obtidos através de um questionário eletrônico referem-se às 

respostas dos professores residentes quanto ao desenvolvimento das atividades trabalhadas com 

os alunos durante o curso da regência. Os questionamentos tentavam explanar e verificar, por 

meio da concepção do público-alvo, a atuação dos alunos frente a construção de tarefas, na 

participação, no desempenho e na consolidação do processo de ensino e de aprendizagem 

mediante a educação na modalidade remota (Figura 1).  

A construção de exercícios através da utilização dos recursos tecnológicos, permitem na 

expansão de metodologias diferenciadas na escola pública. Sendo assim, a maioria dos 

residentes respondeu que os alunos apresentaram um considerável rendimento e participação 

durante as aulas de Biologia (70%). Isso pode estar relacionado com a implementação de aulas 

interativas através de suportes de entretenimento virtual e na utilização de atividades que 

permitam o posicionamento crítico, autônomo e reflexivo do aluno. 
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FIGURA 1. Respostas dos residentes do PRP de Ciências Biológicas da UERN sobre a atuação dos alunos da 

Educação Básica mediante as atividades propostas no ensino remoto.  

 

O emprego de metodologias ativas, presentemente, desperta a interatividade e a 

acentuada participação dos sujeitos diante do processo de ensino e aprendizado. O estímulo a 

tomada de decisão, leitura, interpretação de fenômenos, postura investigativa, elaboração de 

hipóteses e a resolução de assuntos problematizadores se caracterizam como aspectos 

fundamentais para que o aluno construa o seu próprio conhecimento (SOUZA; IGLESIAS; 

PAZIN FILHO, 2014). A utilização de atividades que contribuem para o desenvolvimento do 

pensamento crítico acaba influenciando diretamente no fortalecimento dos campos cognitivos 

e comportamentais dos sujeitos (NASCIMENTO; FREITAS, 2020). Isso torna-se 

imprescindível para que o aluno seja atuante e participativo no meio educacional. 

Em contrapartida, uma minoria dos residentes pontuou que apenas algumas atividades 

apresentaram rendimento na sala de aula (20%), não havendo aprendizagem significativa (7%). 

Esses dados podem ser o reflexo de metodologias de ensino empregadas incorretamente aliadas 

a falta de capacitação sobre o manuseio das ferramentas tecnológicas, sendo oriundo de um 

sistema educacional deficiente em políticas de assistencialismo docente (AVELINO; 

MENDES, 2020). Além disso, muitos licenciandos e professores da atualidade ainda persistem 

num ensino de Biologia enraizado na exposição e segregação de assuntos, produzindo aulas 

inteiramente teóricas (CARVALHO, 2019). Sendo uma forma utilizar aspectos metodológicos 

da educação bancária, distanciando-se das perspectivas idiossincráticas.  

Subsequentemente, de acordo com Rondini, Pedro e Duarte (2020), a dificuldade em 

utilizar as novas ferramentas digitais durante o atual momento pandêmico, desencadeiam em 

aulas de baixa produtividade e ineficácia na aplicação de métodos pedagógicos. Isso se agrava 

quando os assuntos de Biologia não são abordados de maneira contextual, interdisciplinar e 

problematizadores, acarretando a evasão escolar pelo alunado (MESQUITA, et al. 2019), 

interferindo na construção de aprendizagens recíprocas, prazerosas e cooperativas, onde o 

ensino torna-se desmotivador. 

As dificuldades enfrentadas durante o processo de ensino e aprendizado perpassam por 

fatores institucionais, didáticos e socioeconômicos. Soma-se aos resultados expostos 

anteriormente, as respostas obtidas sobre os principais empecilhos vivenciados no ensino 

remoto pelos residentes. Foi constatado a deficiência de acesso à internet, ausência de empenho 
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nas aulas, problemas com a utilização de métodos pedagógicos e dificuldades na aquisição de 

aparelhos eletrônicos para acompanhar as aulas (Quadro 1). 

 

QUESTIONAMENTO RESPOSTAS PREDOMINANTES 

Como residente, quais os desafios enfrentados 

durante o ensino remoto?  

“Oscilações na internet” 

“Baixo empenho dos alunos durante as 

aulas” 

“Deficiência na implementação de 

novas metodologias” 

“Ausência de equipamentos 

tecnológicos” 
QUADRO 1. Respostas dos discentes do Programa Residência Pedagógica quanto aos desafios enfrentados 

durante o ensino remoto. 

 

Durante a pandemia, a educação pública enfrentou desafios na integração do ensino 

digital e tecnológico. As relações humanas do século vigente, necessitam cada vez mais de 

computadores, ferramentas eletrônicas e da internet para a ocorrência da comunicação. Nas 

escolas, os recursos tecnológicos também se fazem presentes para à construção de atividades 

que envolvem a ludicidade e a promoção da dinamização do conhecimento (ROZA, 2018). De 

acordo com Dotta et al., (2013), a tecnologia oportuniza a descoberta e a disseminação de novos 

conhecimentos pelos alunos, no entanto, a falta de acessibilidade não garante uma 

aprendizagem integral, sendo uma problemática de origem política e socioeconômica.  

É cabível salientar que o distanciamento social pode gerar um entrave cognitivo e 

comunicativo no educando, haja visto que a inexistência da socialização no contexto escolar, 

interfere diretamente nos comportamentos do indivíduo. Qiu et al. (2020), reforçam que o 

ensino remoto desencadeia nos alunos sentimentos que afetam o psicológico. Isso acaba 

culmina na baixa concentração e produtividade dos alunos durante as aulas. Para essa 

percepção, Garcia (2013) ratifica que o docente deve se reinventar diante do espaço em que está 

inserido, elaborando tarefas criativas e inovadores que consigam melhorar suas metodologias e 

agregar os alunos. Sendo assim, o ensino e aprendizagem é progressivamente construído. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Programa de Residência Pedagógica (PRP) oportuniza que o licenciando vivencie na 

prática a realidade da sua futura profissão. A realidade da escola pública de educação básica no 

Brasil permite uma atuação docente voltada para a resolução de problemas e reinvenção das 

estratégias de ensino, onde o professor, muitas vezes, necessita ser criativo para melhorar a 

qualidade de suas aulas. Com isso, ficou evidente que uma boa partição e engajamento dos 

alunos durante as aulas, está ligado com a proposta metodológica utilizada pelos residentes, 

onde métodos interativos e dinâmicos despertam mais o interesse e a participação do alunado 

durante o processo de ensino e aprendizagem.  

Ficou evidente, em contrapartida, que a pandemia desencadeada pela COVID — 19 

dificultou o interesse dos alunos nas aulas. Os aspectos socioeconômicos, políticos e 

educacionais podem ter interferido do desenvolvimento de atividade propostas na regência, 

visto que nem todos os alunos possuíam internet e recursos tecnológicos para assistirem e 

interagirem durante o curso das aulas. Dessa maneira, a utilização das diferentes metodologias 

de ensino, em dados momentos, foram inviabilizadas pela ausência da aquisição de ferramentas 

digitais pelos alunos, aliada ao ineficiente apoio de políticas de assistência estudantil. 
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RESUMO 

Este estudo discute, com base em diários narrativos, os espaços formativos e de 

aprendizagens vivenciadas na trajetória formativa da licenciatura no curso de 

Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), no período de 2016 a 2020, plano vinculado a Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Trata-se de um recorte da pesquisa dissertativa em 

andamento cujo objetivo é compreender os espaços formativos e de aprendizagens 

através dos diários narrativos das professoras-estudantes do PARFOR/UERN. 

Pesquisa inserida no Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC/UERN). 

Ancora-se na abordagem qualitativa Bogdan e Biklen (1994), ao privilegiar os 

sentidos que os sujeitos elaboram em seus percursos formativos. Alinha-se também 

ao método (Auto)biográfico como recurso para a investigação, por ter uma proposta 

reflexiva e permitir ao autor das narrativas apreensão das alterações sociais e culturais 

por ele vivenciadas. Discute-se as dimensões do estudo a luz de: Narrativas (Auto) 

biográficas Josso (2010), Passegi (2008) e Souza (2006); Diários Zabalza (2007); 

Espaços formativos Delory-Momberger (2008) e Cunha (2008); Aprendizagens 

Pivetta (2011) e Isaia (2006). Recorre-se também às regulamentações legais do 

PARFOR o Decreto nº 6.755 (2009) e o Manual Operativo do programa (2014). Nesse 

ínterim, seleciona-se o Diário como instrumento de construção de dados para contar 

as narrativas (Auto) biográficas de quatro professoras-estudantes do curso de 

pedagogia do PARFOR/UERN, por tratar-se de um dispositivo que permite ao 

participante do estudo narrar experiência de si mesmo e se tornar duplo ator. Como 

sistematização, o artigo organiza-se de modo a apresentar considerações provisórias 

do estudo, contemplando conexões entre o problema e os objetivos propostos, 

destacando os espaços formativos e de aprendizagens possibilitados pelo 

PARFOR/UERN. Considera-se que o estudo, até o presente, tem proporcionado a 

reflexão dos espaços formativos e de aprendizagens no processo formativo de 

professores, incluindo um inventário dos espaços formativos e as percepções das 

professoras-estudantes a respeito de conteúdo, metodologia, avaliação e autores que 

mais contribuíram na sua prática pedagógica. Os sujeitos investigados conseguem 

descrever os espaços de formação para além da sala de aula. O estudo também apontou 

e destacou esses espaços como singulares para a troca de experiências das professoras-

estudantes. Espaços significativos para o diálogo e a partilha de saberes e práticas no 

coletivo; uma formação embasada em atividades teórico-práticas, nas quais emergiam 

os saberes experienciais das professoras, com longo tempo de atuação na rede pública 

de ensino; e, ainda, a reconfiguração na prática pedagógica dessas professoras a partir 

da formação no curso superior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços Formativos e de Aprendizagens; 

PARFOR/Pedagogia/UERN; Diários Narrativos. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O presente artigo discute, com base em diários narrativos, os espaços formativos e de 

aprendizagens vivenciadas na trajetória formativa da licenciatura no curso de Pedagogia do 
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Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), plano vinculado 

a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O estudo tem como lócus o Campus 

Avançado de Assú cuja formação de professores empreendida nos cursos de licenciatura do 

mesmo “tem acompanhado as políticas nacionais de educação, atendendo não somente suas 

recomendações jurídicas, axiologias e epistemológicas, mas recriando-as a partir das 

especificidades locais” (SILVA, 2018). No período de nossa formação em Pedagogia nos anos 

de 2016 a 2020. 

Trata-se de um recorte da pesquisa dissertativa em andamento que tem como objetivo 

compreender os espaços formativos e de aprendizagens através dos diários narrativos das 

professoras-estudantes do curso de Pedagogia do PARFOR/UERN/Assú. Pesquisa inserida no 

Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC/UERN). Ancoramos a abordagem 

qualitativa Bogdan e Biklen (1994), uma vez que privilegia os sentidos que os sujeitos elaboram 

em seus percursos formativos, e enfatiza os momentos dialógicos reveladores das percepções e 

experiências, sobre temas relativos às suas vivências enquanto professoras-estudantes. Também 

alinhamos o nosso estudo ao método (Auto)biográfico como recurso para a investigação, por 

ter uma proposta reflexiva e permitir ao autor das narrativas apreensão das alterações sociais e 

culturais por ele vivenciadas.  

Para a nossa arguição apoiamos as dimensões do estudo a luz de: Narrativas (Auto) 

biográficas referenciadas em Josso (2010), Passegi (2008) e Souza (2006); Diários sob a ótica 

de Zabalza (2007); Espaços formativos com apoio de Delory-Momberger (2008) e Cunha 

(2008); Aprendizagens nos termos de Pivetta (2011) e Isaia (2006). Recorremos também às 

regulamentações legais do PARFOR como o Decreto nº 6.755 (2009) e o Manual Operativo do 

programa (2014). Nesse ínterim, selecionamos o Diário como instrumento de construção de 

dados para contar as narrativas (Auto) biográficas de quatro professoras-estudantes do curso de 

pedagogia do PARFOR/UERN, por tratar-se de um dispositivo que permite ao participante do 

estudo narrar experiência de si mesmo e se tornar duplo ator, o que realiza as coisas e o que as 

conta (ZABALZA, 2007), e esse processo tornará possível nova experiência, a de ler a si 

mesmo.  

Diante desse panorama proposto, sistematizamos o artigo de modo a apresentar 

considerações provisórias da pesquisa, contemplando conexões entre o problema e os objetivos 

propostos, destacando os espaços formativos e de aprendizagens possibilitadas pelo 

PARFOR/UERN. Destacamos que o estudo, até o presente, tem proporcionado a reflexão dos 

espaços formativos e de aprendizagens no processo formativo de professores, incluindo um 

inventário dos espaços formativos e as percepções das professoras-estudantes a respeito de 

conteúdo, metodologia, avaliação e autores que mais contribuíram na sua prática pedagógica. 

E ainda que os sujeitos investigados conseguem descrever os espaços de formação para além 

da sala de aula. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 O nosso estudo nasce da seguinte problemática: Quais espaços formativos e de 

aprendizagens podem ser percebidos/identificados no PARFOR/UERN, através dos diários 

narrativos das professoras-estudantes? Apresentamos como objetivo geral, compreender os 

espaços formativos e de aprendizagens oportunizados pelo PARFOR/UERN, através dos 

diários narrativos das professoras-estudantes do curso de Pedagogia.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa está vinculada à abordagem qualitativa de 

investigação, a qual propicia uma relação mais próxima entre pesquisador e pesquisado. Nessa 

metodologia, “os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 

estatístico” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16).  
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Para compor a perspectiva metodológica, aliamo-nos ao método (auto)biográfico como 

recurso para a investigação. A (auto)biografia por ter uma proposta mais reflexiva permite ao 

autor das narrativas uma apreensão das alterações sociais e culturais por ele vivenciadas, 

proporcionando contribuições para a formação e para a autonomia. Segundo Josso (2010), o 

trabalho biográfico é uma experiência formadora que evidencia o processo de formação 

balizado por acontecimentos, situações, vivências não orientadas e por reações. Nessa 

perspectiva, o processo de narrativas se torna ainda mais reflexivo, pois o sujeito tem o prazer 

de partilhar somente o que acha conveniente, refletindo sobre sua trajetória de vida. Ainda 

segunda a autora as narrativas (auto)biográficas têm um propósito fundamental na pesquisa: dar 

vez e voz à pessoa-sujeito da investigação, lhe oportunizando aprender, crescer e desenvolver-

se a partir de suas experiências pessoais, profissionais e formativas.  

Utilizamos o diário narrativo como recurso para a construção das narrativas 

(Auto)biográficas, instrumento em que se registram as percepções e avaliações dos sujeitos, nos 

oferece a possibilidade de desenvolver apreciações mais agudas e profundas do conteúdo de 

suas contribuições. Segundo Zabalza (2007) a experiência de contar a si mesmo nos torna duplo 

ator: o que realiza as coisas e o que as conta, tal experiência tornará possível nova experiência, 

a de ler a si mesmo.  

No que concerne os sujeitos da pesquisa, selecionamos quatro professoras-estudantes 

do Curso de Pedagogia do PARFOR/UERN Assú. Delimitamos alguns critérios para a escolha 

das participantes, a saber: graduandas da formação inicial, se configura como primeira fase do 

longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional (GARCIA, 1999); está em 

exercício na docência com no mínimo cinco (5) anos de experiência profissional na rede pública 

de ensino; ter vínculo ativo na rede básica de ensino; e ter disponibilidade e interesse em 

participar da pesquisa como colaboradoras, o desejo de expor seus sentimentos, vitórias e 

trajetória de vida. 

Cabe ressaltar que em virtude da Pandemia da Covid-19 repensamos o meio de 

construção das narrativas, primeiro pensado em sessões de narrativas (auto)biográficas das 

professoras-estudantes colaboradoras, como técnica de construção das narrativas de história de 

vida de forma presencial. Com a nova realidade imposta pela Pandemia da Covid-19, passamos 

a utilizar como técnica os diários narrativos com um roteiro para as professoras-estudantes. 

Visto que, segundo Zabalza (2007) os diários constituem narrações feitas por professores e seu 

conteúdo pode ser condicionado por planejamento prévio e com uma demarcação espacial. 

Nesse sentido, enviamos o roteiro para as professoras-estudantes, do PARFOR/UERN 

Assú, via e-mail e as mesmas devolveram respondidos. Após nossa leitura atenta identificamos 

algumas respostas vagas e cabíveis de mais explanação por parte das participantes da pesquisa. 

Logo, optamos por complementar as respostas das participantes através de diálogo, entre 

pesquisadora e professora-estudante (cada uma em data e horário marcados previamente). O 

diálogo ocorreu via plataforma do Google Meet, foi gravado e posteriormente transcrito. Assim, 

construímos nossos dados da pesquisa dissertativa. 

 

SOBRE O PARFOR/UERN, OS ESPAÇOS FORMATIVOS E AS APRENDIZAGENS 

 

 O PARFOR tem como finalidade atender às disposições da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação, instituída pelo Decreto nº.  6.755/2009, 

cujas diretrizes estão ancoradas no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, criado 

pelo Decreto 6.094/2007 como programa estratégico do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE. Plano este que objetiva, principalmente, a formação de professores e a 

valorização dos profissionais da educação.  

Para Barreto e Colares (2017, p. 330) o PARFOR é a “mais arrojada ação do MEC 

visando a melhorar a qualidade do ensino público no país, por meio da formação inicial e/ou 
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continuada de professores”. No tocante às atividades realizadas pelo PARFOR/UERN Assú, 

Silva (2018) afirma que os impactos produzidos pela ação formativa desse programa vêm sendo 

percebidos-destacados, tanto no aumento quantitativo do quadro de qualificação dos 

profissionais da educação básica em efetivo exercício da docência, como na ressonância de 

práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas por seus egressos. 

O Curso de Pedagogia na modalidade do PARFOR/UERN/Assú é formado por 

estudantes na maioria do gênero feminino, com predominância de idade na faixa etária entre 25 

e 45 anos, de cor morena, parda e negra. São casadas, tem em média um filho, possui baixa 

renda, são egressos do Ensino Médio, possuem até cinco anos de experiência no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, tem vínculo na rede pública de ensino, e residem em sua maioria 

na cidade do Assú sede do Campus Avançado e cidades circunvizinhas (OLIVEIRA, SANTOS 

JÚNIOR, 2016). 

Espaço não é apenas um continente, receptáculo de nossos estados e ações, ele faz parte 

de nossa experiência, é constitutivo de nossa experiência (DELORY-MOMBERGER, 2008). 

Nesse sentido, a dimensão do espaço vai além da dimensão física. E o espaço se torna formativo 

quando atribuirmos-lhes sentido e reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações, 

expectativas, esperanças e possibilidades (CUNHA, 2008).  

Seguindo na esteira de discussões repousamos na conceituação de aprendizagem 

compreendida como um processo dinâmico e circular que se dá ao longo da vida, está 

relacionada às oportunidades vivenciadas pelas pessoas, as quais são potencializadas pelos 

sentidos e significados que estas possuem, na relação que estabelece com outros e com o meio 

(PIVETTA, 2011). Percebemos, dessa forma, que a aprendizagem está intrinsecamente 

relacionada as experiências vivenciadas e aos sentidos que atribuímos ao que fazemos.  

O campo da aprendizagem docente Isaia, (2006) compreende como um processo 

interpessoal e intrapessoal que envolve a apropriação de conhecimentos, saberes e fazeres 

próprios ao magistério, vinculados à atividade docente em seus diversos campos de atuação. 

Nos termos da autora, a aprendizagem docente envolve o processo de apropriação do impulso 

que a direciona, indicando a finalidade geral, o estabelecimento de objetivos específicos, como 

também das condições necessárias para a realização dos objetivos traçados. Isso envolve a 

trajetória pessoal e profissional dos professores, bem como o percurso trilhado por suas 

instituições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES – NAS LINHAS DOS DIÁRIOS NARRATIVOS 

 

 Apresentamos na presente seção trechos dos diários narrativos elaborados pelas 

professoras-estudantes da pesquisa e complementados no diálogo via google meet que elucidam 

as suas percepções a respeito de conteúdo, metodologia, avaliação e autores que mais 

contribuíram com as suas práticas pedagógicas. No intuito de preservar a identidade, 

denominamos as participantes da pesquisa de PE1, PE2, PE3 e PE4 para a utilização de suas 

narrativas ao longo do texto. 

A respeito dos conteúdos que mais contribuíram a prática pedagógica das professoras-

estudantes identificamos na narrativa de PE4 que afirma: 

 
De forma geral todos contribuíram, mas, destaco algumas disciplinas que 

tiveram destaque para mim: Didática, alfabetização e letramento, seminário 

temático II e literatura e infância. As atividades de faz de conta, ensinar por 

meio da brincadeira, as notinhas para ensinar matemática, ensinar passar 

troco, os valores, trabalhar os produtos para reconhecer as marcas através das 

embalagens, o pet shop, as disciplinas de português aproveitar uma leitura de 

uma história para alfabetizar uma criança, matemática, ciências. (PE4) 
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Identificamos nesses escritos aprendizagens descritas por PE4 uma vez que se apropria 

de conhecimentos, experiências e habilidades que lhe são internalizados. O que segundo Isaia 

(2006) implica o exercício continuado de compartilhamento e reflexão sobre o que se pretendeu 

fazer e aquilo que foi feito. E assim, o professor é capaz de compreender, reconstruir e 

transformar o que foi experenciado em uma nova ação. 

Das metodologias que mais colaboram na prática pedagógica das professoras-estudantes 

encontramos: 

  
As metodologias utilizadas no curso de Pedagogia que mais me ajudam a 

organizar o meu fazer pedagógico, a elaborar planos de aulas foram a 

produção de oficinas, elaboração de sequências didáticas e a organização e 

execução de planos de aula.  (PE2) 
 

Fazer um relatório de cada aluno, do que ele já sabe e o que vejo que ele tem 

necessidade. Antes eu chegava e já ia passando o conteúdo, hoje eu paro vejo 

o que ele consegue, do que ele é capaz, o que ele sabe, o que ainda precisa 

melhorar, aprimorar, para mim partir dali. Para o trabalho funcionar bem, para 

o trabalho ficar bom. (PE3) 
 

A contação de história, uma história para iniciar o assunto que vou trabalhar, 

ensinar o alfabeto com as letras vogais de uma só cor, e consoantes de uma só 

cor, ensinar as vogais e consoantes a partir da história O reino da fada azul e 

o reino da fada rosa. (PE4) 
 

Podemos perceber nas falas das professoras-estudantes experiências formadoras uma 

vez que conseguem explicitar o que foi aprendido. O que segundo Josso (2004), é possível 

explicitar no tange o saber-fazer, o saber-pensar e o saber-situar-se. Isto acontece quando ocorre 

implicação e valorização de atividades, situações, relações e acontecimentos vividos como 

experiências formativas.  

No item avaliação percebemos no Diário Narrativo de PE2 a forma como se envolve na 

temática da avaliação, pois consegui expressar ideias, conceitos, tipo de avaliação, autores que 

embasaram sua formação, como também sua reconfiguração e mudança na forma como passou 

a avaliar após as disciplinas estudadas.  

 
Ao longo do curso muito se foi discutido sobre os processos avaliativos em 

sala de aula, mas, no sétimo período, tivemos a disciplina “Avaliação do 

processo ensino-aprendizagem” ministrada pela professora [...]. Os textos 

dessa disciplina foram muito importantes para refletirmos o modo como 

avaliamos os alunos em sala de aula. Entre eles, recordo-me de três textos que 

foram muito cruciais para minha autorreflexão: o texto de Cipriano Carlos 

Luckesi, intitulado “Verificação ou avaliação: o que pratica a escola? O texto 

“Já ouviu falar de procusto?” de Marcos Bagno; e “Autoavaliação: como 

ajudar seus alunos nesse processo” de Bianca Bibiano.  
Posso dizer que, a leitura do mito de Procusto me ajudou muito a refletir e 

repensar sobre o modo como eu estava avaliando os meus alunos. A 

simbologia desse mito grego nos possibilita fazer analogias dentro dos 

processos avaliativos. Muitas vezes, tentamos avaliar todos os alunos da 

mesma forma, com os mesmos métodos. E quando fazemos isso, ignoramos a 

diversidade e desrespeitamos os ritmos de aprendizagem de cada um.  
Eu descobri nessa disciplina (do PARFOR) que é possível tirar um pouco a 

carga avaliativa (do professor) e colocar para que eles (alunos) também se 

autoavaliem. A metodologia da autoavaliação me ajudou muito. Hoje vez por 

outra eu peço para os alunos se autoavaliarem. Agora nas aulas remotas ao 
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final da aula eu peço no chat uma enquete, quem gostou da aula? Quem não 

gostou? Quem não entendeu nada? A partir dessas enquetes eu avalio a minha 

prática. E começo a planejar as próximas aulas, as próximas ações. Eu prendi 

isso no PARFOR. (PE2). (grifo nosso) 
 

Destacamos no trecho narrado por PE2 como tem acontecido sua forma de avaliar não 

só alunos, como também de avaliar a sua prática pedagógica. Podemos extrair aprendizagens 

docentes da trajetória de profissão de PE2 através do entrelaçamento do que se sabia, das 

experiências anteriores, somadas às vivências formativas atuais (ISAIA, 2006). 

Dos autores mais enfatizados nas falas das participantes encontramos no Diário de PE1 

trechos que elucidam sua tecitura de autores concatenados as linhas teóricas, ideias e conceitos 

os quais tem se utilizado na prática pedagógica. PE1 aponta que: 

  
Os teóricos da pedagogia principalmente, né, Vigotsky e Piaget, Walon, os 

autores da EJA Jane Paiva, Libâneo a parte da didática, li muito para poder 

aprender a ensinar, a organizar a parte didática realmente, a entender como era 

que eu fazia um objetivo, um tema, o que era que eu queria alcançar com 

aquilo ali, aprendi a direcionar o olhar até na hora da leitura, com Libâneo eu 

aprendi isso a organizar a minha visão teórica, a minha visão produtiva, a 

escrita de organização para que a minha prática tenha sentido, pra mim e pros 

alunos. Sérgio Hadad, para a educação infantil Emília Ferreiro, Cortella, o 

Professor Joaquim, Antônio Nóvoa ele traz uma educação humanizada, tratar 

o aluno como uma pessoa individual que você está ali se dando, passando o 

que eles precisam entender, o ser professor não apenas por ter um salário no 

fim do mês, e um título, mas, ser professor pra tentar mudar vidas realmente. 

Paulo Freire por toda a humanização freireana, né, que é essencial pra gente. 

Psicologia com Freud o complexo de Édipo e o complexo de Eléctra eu achei 

bem interessante, e como a gente identificar isso na sala de aula do ensino 

infantil. (PE1)  

 

A partir das reflexões presentes do Diário Narrativo de PE1 podemos extrair a ideia do 

poder-saber elaborada por Delory-Monberger (2008). Segundo o autor “o poder-saber do qual 

se apropria aquele que, formando a história de sua vida, forma-se a si mesmo, deve-lhe permitir 

agir sobre si e sobre o seu ambiente” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 95). PE1 quando se 

apropria do poder-saber presente nas suas reflexões durante o seu processo formativo passa a 

agir de modo a ter claro sua identidade profissional, como também passa a agir sobre o ambiente 

de trabalho. 

Os sujeitos investigados conseguem descrever os espaços de formação para além da sala 

de aula. O estudo também apontou e destacou esses espaços como singulares para a troca de 

experiências das professoras-estudantes. Como narrados por PE1: 

 
Sobre os espaços formativos eu trago em destaque não apenas a sala de aula 

em si, mais toda a convivência que a gente tinha no território da UERN, todas 

as conversas que a gente tinha no corredor, na hora das refeições, os eventos 

que a gente participou no auditório, as viagens, os pequenos passeios. Eu acho 

que o PARFOR ele proporciona uma aprendizagem bem mais focada na 

realidade, a gente aprende até nas angústias do dia a dia, a discutir a 

compartilhar sentimentos. A empatia a gente percebe que é bem presente. A 

própria viagem de ônibus, que as vezes a gente vai conversando, a gente vai 

terminando trabalho, vai lendo livro pra próxima aula, vai organizando a nossa 

vida acadêmica dentro do ônibus. Eu acho que o espaço formativo do 

PARFOR ele vai para além da teoria acadêmica.  
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Da gente ir organizando os trabalhos dentro do carro porque as vezes todo 

mundo trabalhava a semana toda e a gente só tinha aquele momento dentro do 

ônibus, as vezes não dava tempo da gente se reunir durante a semana pra 

organizar algum seminário, alguma coisa, então cada uma fazia o que podia 

em casa e dentro do ônibus a gente ia organizando o que ia ser apresentado. 

(...) Então esse percurso do ônibus eu quando não tinha o que organizar, o que 

a gente fazer pra apresentar eu aproveitava pra dormir eu só via quando pegava 

a BR e quando chegava na frente da UERN pra descer, e as vezes ainda tinham 

que me chamar [risos] porque era realmente cansativo. A viagem do ônibus 

eu acho que é mais um ambiente formativo, né.” (PE1) 

 

Segundo Cunha (2008) é possível que os docentes reconheçam outros espaços de 

formação, principalmente por ser uma profissão que encerra saberes ligados ao fazer e à prática 

profissional. No trecho apresentado PE1 reconhece espaços outros para além da sala de aula 

como sendo formativos, e é capaz de retirar aprendizagens decorridas desses espaços. 

Um dos espaços formativos que emerge na fala de PE1 trata das conversas no corredor. 

Espaço onde ocorreu muitas trocas de experiências, apresentações, aulas, e exposição de 

materiais pedagógicos, cartazes, artesanatos e tantos outros confeccionados pelas professoras-

estudantes do PARFOR/UERN, como podemos perceber na Figura 01. 

 

Figura 01: Exposição de artesanatos no Corredor da UERN/Assú  

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

A figura 01 mostra a exposição de materiais confeccionados pelas professoras-

estudantes do PARFOR/UERN, na mesa consta vasos confeccionados com materiais 

reciclados, são garrafas de água sanitária decoradas com turbantes feitos de TNT. Ainda na 

mesa tem garrafas de vidro decoradas com fios de náilon, cordão, e papel de presente que 

formam lindos vasos decorativos. Como também, sousplat confeccionado em crochê na cor 

amarela. Dependurado na parte superior da figura 01 consta roupas confeccionadas em crochê 

nas cores rosa, amarela, branca e vermelha. Consta ainda, estudantes-professoras explicando 

como produziram os seus materiais, trocando experiências com as colegas de curso. 

Podemos assim, perceber que a formação no curso de pedagogia do PARFOR/UERN 

conjuga o princípio do aprender para a vida, uma formação para além da acadêmica e 

profissional, formação que é recriada a partir das especificidades locais. Uma vez que é dada a 

oportunidade as professoras-estudantes apresentar suas práticas, suas habilidades, seja na 
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cultura, arte, escrita, dança, partilhando experiências com as demais, seja oportunizando alargar 

o leque profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – MERGULHOS QUE NOS MOLHA E TRANSFORMA 

 

 Este trabalho elucidou espaços formativos e de aprendizagens vivenciadas na trajetória 

formativa da licenciatura no curso de Pedagogia do PARFOR/UERN. Nos permitiu refletir 

sobre a formação das professoras-estudantes a partir de suas escritas (Auto)biográficas nos 

diários narrativos e complementadas no diálogo via google meet.  

O estudo nos proporcionou mergulhar nos Diários Narrativos das professoras-

estudantes do PARFOR/UERN e perceber que metodologias, conteúdos, avaliação, autores e 

espaços formativos e de aprendizagens são rememoradas pelas mesmas e passaram a fazer parte 

de suas práticas pedagógicas.  

Das metodologias expressas nos Diários Narrativos podemos elencar: o elaborar planos 

de aulas, a produção de oficinas, a elaboração de sequências didáticas, o fazer relatório de cada 

aluno, do que ele já sabe e o que tem necessidade de aprender, a contação de história para iniciar 

o assunto a ser trabalhado, o ensinar o alfabeto com as letras vogais de uma só cor e as 

consoantes de outra cor, e o ensinar as vogais e consoantes a partir da história O reino da fada 

azul e o reino da fada rosa. 

No mergulho aos Diários Narrativos encontramos os conteúdos presentes no mar do dia 

a dia da prática pedagógica das professoras-estudantes do PARFOR/UERN que são: “Didática, 

alfabetização e letramento, seminário temático II e literatura e infância” (PE4). Nesse trecho do 

diário percebemos que PE4 associa conteúdo as disciplinas estudadas durante o curso. Já no 

trecho seguinte a mesma associa conteúdo a metodologia “as atividades de faz de conta, ensinar 

por meio da brincadeira, as notinhas para ensinar matemática, ensinar passar troco, os valores, 

trabalhar os produtos para reconhecer as marcas através das embalagens, o pet shop” (PE4). 

Na imersão dos Diários Narrativos percebemos que as discursões e leituras 

desenvolvidos no curso permitiram que PE2 refletisse sua forma de avaliar os alunos quando 

afirma “Posso dizer que, a leitura do mito de Procusto me ajudou muito a refletir e repensar 

sobre o modo como eu estava avaliando os meus alunos” (PE2). Percebemos também que a 

mesma insere em seu fazer pedagógico uma nova forma de avaliar “Eu descobri (...) que é 

possível tirar um pouco a carga avaliativa (do professor) e colocar para que eles (alunos) 

também se autoavaliem. A metodologia da autoavaliação me ajudou muito” (PE2). E 

percebemos ainda como a mesma se utiliza dessa nova forma de avaliar no dia a dia de suas 

aulas “Agora nas aulas remotas ao final da aula eu peço no chat uma enquete, quem gostou da 

aula? Quem não gostou? Quem não entendeu nada? A partir dessas enquetes eu avalio a minha 

prática. E começo a planejar as próximas aulas, as próximas ações” (PE2). 

Navegando no mar dos Diários Narrativos nos deparamos com os autores mais 

enfatizados pelas professoras-estudantes. A narrativa de PE1 expressa não somente os autores 

estudados no curso de pedagogia como também sua capacidade de associar o que aprendeu na 

leitura e discussão com o autor. PE1 diz “com Libâneo eu aprendi isso a organizar a minha visão 

teórica, a minha visão produtiva, a escrita de organização para que a minha prática tenha 

sentido, pra mim e pros alunos”. Mostra o que aprendeu com o autor e como aplica em seu dia 

a dia. O trecho seguinte permite perceber sua identidade como profissional comprometida com 

a educação extraída do autor “Antônio Nóvoa ele traz uma educação humanizada, (...) o ser 

professor não apenas por ter um salário no fim do mês, e um título, mas, ser professor pra tentar 

mudar vidas realmente” (PE1). 

Também foi possível encontrar no mergulho aos Diários Narrativos espaços de 

formação e aprendizagens para além da sala de aula, espaços singulares para a troca de 

experiências das professoras-estudantes. As memórias narradas por PE1 expressam que os 
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“espaços formativos não é apenas a sala de aula em si, mas toda a convivência no território da 

UERN, todas as conversas no corredor, na hora das refeições, os eventos no auditório, as 

viagens”. Segundo a mesma a viagem de ônibus também se configura como espaço formativo 

pois permitia conversar, terminar trabalho, ler para a próxima aula, organizar a vida 

acadêmica.  De acordo com PE1 as viagens de ida e vinda da UERN serviam para organizar os 

trabalhos da faculdade pois “todo mundo trabalhava a semana toda e (...) só tinha aquele 

momento dentro do ônibus, (...) pra organizar algum seminário, (...) cada uma fazia o que podia 

em casa e dentro do ônibus a gente ia organizando o que ia ser apresentado” (PE1).  

Diante de todo o expo podemos compreender que os espaços formativos e de 

aprendizagens vivenciadas no curso de Pedagogia do PARFOR/UERN são espaços 

significativos de diálogo e partilha de saberes e práticas no coletivo; uma formação embasada 

em atividades teórico-práticas, nas quais emergem os saberes experienciais das professoras-

estudantes, com longo tempo de atuação na rede pública de ensino; e, ainda, a reconfiguração 

na prática pedagógica dessas professoras a partir da formação no curso superior. 

Portanto, entendemos que tais contribuições enriquecerão o nosso processo formativo, 

os achados da pesquisa que realizamos, e os mergulhos nos Diários Narrativos molharam nossa 

percepção, possibilitando refletir a respeito dos espaços formativos e de aprendizagens e nos 

transformando ao sermos tocados pelas memórias das professoras-estudantes do 

PARFOR/UERN. 
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RESUMO 

Na contemporaneidade, espaços que possibilitem o diálogo acerca de temáticas que 

impactam o cotidiano das mulheres são cada vez mais necessários, diante a inserção 

do público feminino em lugares diversos na sociedade. A universidade possibilita que 

essas discussões sejam realizadas, na medida em que momentos formativos são 

desenvolvidos, incluindo a comunidade acadêmica e a externa. Portanto, o presente 

estudo objetiva trazer à discussão as experiências formativas vivenciadas com as duas 

edições do evento ‘Mulheres, precisamos conversar’ desenvolvido pelo Programa de 

Educação Tutorial (PET), do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação (FE), e 

pelo Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simone de Beauvoir (NEM), da Faculdade 

de Serviço Social (FASSO), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). A produção configura-se como uma pesquisa-formação. Do ponto de vista 

metodológico, foi realizada a análise documental do Manual de orientações básicas 

do programa de educação tutorial (2006), do planejamento de atividades do PET 

(2020), da proposta do NEM para os semestres 2021.1 e 2021.2 e do projeto 

pedagógico do curso de Pedagogia (2019). Para a pesquisa, foi utilizado como aporte 

teórico, os estudos de Nóvoa (1992; 2002), Bragança (2009), Godoy (1995), Araújo 

et al. (2018) e Queiroz (2020). Os resultados foram obtidos a partir dos documentários 

e demais materiais utilizados durante o evento, bem como da análise dos questionários 

avaliativos aplicados ao fim das atividades. Observou-se que existem lacunas quanto 

às temáticas discutidas. A pesquisa apontou que os eventos contribuem para uma 

formação mais completa dos indivíduos, pois oportunizaram a reflexão acerca do 

fenômeno da violência doméstica e familiar, o conhecimento sobre os tipos de 

violência sofridos pelas vítimas, ponderar sobre as relações de gênero, a importância 

de mecanismos como a Lei Maria da Penha e ampliar essas discussões para o ambiente 

escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Experiências Formativas; Violência Doméstica; Isolamento 

Social; Lei Maria da Penha. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O isolamento social causado pelo Coronavírus Disease (COVID – 19) evidenciou a 

necessidade da existência de espaços virtuais onde possam ser realizados diálogos sobre 

temáticas que impactam diretamente as mulheres. Segundo nota técnica do Fórum Nacional de 

Segurança Pública (2020), os atendimentos de violência doméstica pela Polícia Militar através 

do número 190 em São Paulo, cresceram, em comparação entre março de 2019 e março de 

2020, sendo esse aumento de 44,9% (de 6.775 para 9.817). A nota acrescenta ainda, ter ocorrido 

um crescimento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos na plataforma da rede social do 

Twitter entre fevereiro e abril de 2020, desses, 52 mil continham menções que indicavam brigas 

entre casais vizinhos. 

Desta forma, o presente trabalho justifica-se pela carência de discussões que abordem e 

debatam problemáticas, como por exemplo, a violência doméstica e sua prevenção, dentre 
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outras temáticas que permeiam o universo das mulheres. Tendo em vista que as universidades, 

por meio de momentos formativos, podem abrir espaços de diálogo que ultrapassam os muros 

da instituição, alcançando a comunidade externa, pretende-se levar à discussão as experiências 

vivenciadas com as duas edições do evento ‘Mulheres, precisamos conversar’ desenvolvido 

pelo Programa de Educação Tutorial (PET), do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 

(FE), e pelo Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simone de Beauvoir (NEM), da Faculdade de 

Serviço Social (FASSO) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que 

ocorreram no ano de 2020. 

Para tanto, no decorrer da escrita foram realizadas análises documentais do Manual de 

orientações básicas do programa de educação tutorial (2006), do planejamento de atividades do 

PET (2020), da proposta do NEM para os semestres 2021.1 e 2021.2 e do projeto pedagógico 

do curso de Pedagogia (2019). Foram empregados os estudos de Nóvoa (1992; 2002), Bragança 

(2009), Godoy (1995), Araújo et al. (2018) e Queiroz (2020). O artigo encontra-se estruturado 

da seguinte forma: na introdução, é destacado a justificativa, o objetivo do trabalho e aporte 

teórico; na metodologia, foram explanados os procedimentos metodológicos  utilizados; o 

desenvolvimento é construído a partir de três tópicos, sendo eles o  Programa de Educação 

Tutorial (PET Pedagogia), o Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simone de Beauvoir (NEM) e 

Mulheres, Precisamos Conversar (MPC); nos resultados e discussões são apresentadas as 

experiências formativas dos eventos realizados; nas considerações finais é explanado sobre 

importância das atividades para formação e expectativas futuras com a produção do trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho é derivado das vivências de ações desenvolvidas pelas autoras 

através da atividade ‘Mulheres, Precisamos Conversar’, elaborada pelo PET Pedagogia e o 

NEM. Essa produção visa relatar as contribuições para o processo de formação das integrantes 

envolvidas, acerca das temáticas abordadas. Dessa forma, foram adotados procedimentos 

metodológicos da pesquisa-formação, uma vez que essa metodologia possibilita que os sujeitos 

em formação se tornem objetos de estudo de conhecimento. Conforme Bragança (2009, p. 42): 

 
O postulado da pesquisa-formação é, pois, de que a intensidade dessa 

experiência pode produzir conscientização como processo que não pode ser 

ensinado, mas que é vivido de maneira muito pessoal pelo sujeito – um 

movimento que leva à busca de transformação. Essa perspectiva de 

investigação não nega o carácter científico, antes busca um saber, fruto de uma 

objetivação, apresentando múltiplas dimensões (BRAGANÇA, 2009, p. 42). 

 

Esse tipo de pesquisa viabiliza a análise da construção dos saberes coletivos, através das 

experiências na medida em que tanto as informações como as ações, possam desenvolver 

reflexões e influenciar em futuras práticas docentes, nos âmbitos educativos por meio da 

investigação dos fenômenos estudados. Assim, como afirma Nóvoa (2002, p. 22): 

 
[...] Na sua definição, utilizo as formas transitivas e pronominais dos verbos, 

para sublinhar que os professores são, ao mesmo tempo, objetos e sujeitos da 

formação. É no trabalho individual e colectivo de reflexão que eles 

encontraram os meios necessários ao seu desenvolvimento profissional 

NÓVOA, 2002, p. 22). 

 

Além disso, caracteriza-se como uma pesquisa de cunho qualitativo, sobre suas 

características, Godoy (1995) diz que: 
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[...] Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido 

no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando 

/”captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de 

dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno 

(GODOY, 1995, p. 21). 

 

Para tanto, foram selecionadas 2 questões de cada formulário avaliativo, aplicados nas 

duas edições da atividade e respondidos pelos participantes. Essas perguntas foram 

selecionadas com o objetivo de explorar a percepção do público sobre os materiais e a 

relevância das temáticas escolhidas para as lives. 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET PEDAGOGIA) 

 

 O Programa de Educação Tutorial fundado em 1979, propõe que os discentes das 

universidades participem de um grupo formado por alunos bolsistas e voluntários sob a tutoria 

de um docente da faculdade. O Programa também é vinculado institucionalmente à Pró-reitoria 

de Graduação (PROEG), que visa otimizar ações coletivas através do desenvolvimento 

interdisciplinar de aprendizagens por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa forma, o PET busca oportunizar experiências através de atividades 

extracurriculares, que não estão inseridas na grade curricular dos cursos da graduação, 

possibilitando uma formação acadêmica mais completa, por meio do protagonismo dos próprios 

discentes que estão inseridos no grupo. Segundo o Manual de Orientações Básicas do PET: 

 
As atividades extracurriculares que compõem o Programa tem como objetivo 

garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências não 

presentes em estruturas curriculares convencionais, visando a sua formação 

global e favorecendo a formação acadêmica, tanto para a integração no 

mercado profissional quanto para o desenvolvimento de estudos em 

programas de pós-graduação (BRASIL, 2006, p.4). 

 

Entre as atribuições destinadas aos integrantes que fazem parte do PET, está a 

participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão enquanto estiverem vinculados ao 

Programa. Isso dialoga diretamente com o objetivo específico do Projeto Pedagógico do Curso 

de Pedagogia da UERN: 

 
Propiciar uma formação do pedagogo por meio da articulação entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão, compreendendo a apropriação e a produção do 

conhecimento inerentes à natureza das práticas educativas escolares e não-

escolares. (PP, 2019, p. 21) 
 

 Essas participações possibilitam que os(as) petianos(as) estejam desenvolvendo 

atividades de naturezas diversas nos grupos que estão inseridos, fortalecendo significativamente 

a formação acadêmica. Essas atividades propõem garantir ao estudante a autonomia, indagando 

a ampliação do seu currículo com discussões que agregam a sua formação acadêmica e pessoal. 

Através dessas ações, os demais graduandos da instituição são incluídos nos processos 

desenvolvidos pelos integrantes, tornando-se assim, um programa de excelência. O Manual de 

Orientações Básicas do PET, afirma que o objetivo geral do programa é: 

 
Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de 

graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a 
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fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos os 

participantes e a melhoria dos cursos de graduação. (BRASIL, 2006, p.7) 

 

O PET do Curso de Pedagogia (FE/UERN), foi implantado em 03 de dezembro de 2010. 

De acordo com o Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial (SIGPET), 76 discentes 

do curso de Pedagogia participaram do Programa, destes 71 foram mulheres e 5 foram homens. 

Atualmente o grupo possui como tutor docente o Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos e 

conta com 12 discentes bolsistas e 3 discentes voluntárias, sendo eles, 13 mulheres e 2 homens. 

Dessa forma, a atividade ‘Mulheres, Precisamos Conversar’ surgiu a partir da necessidade de 

diálogos sobre temáticas que impactam as vidas das mulheres, uma vez que, o grupo é formado 

em sua maioria por elas. Assim, essa ação seria desenvolvida através da integração dos(as) 

petianos(as) como extensionistas do NEM, viabilizando espaços que contribuem para formação 

de uma comunidade acadêmica mais consciente, crítica e reflexiva com seus sujeitos sociais. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE A MULHER SIMONE DE BEAUVOIR (NEM) 

 

 O Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simone de Beauvoir foi fundado em 1993 por 

profissionais da área da saúde e educação. Hoje o NEM é constituído por “professoras(es), 

pesquisadoras(es) da área de Serviço Social e estudantes de diversos cursos da UERN e de 

outras instituições de ensino superior, bem como de militantes de coletivos, sindicatos e 

movimentos sociais” (SOARES, 2021, n.p.). Dentre seus membros, há docentes que são 

referências nacionais e internacionais em estudos na área de gênero e movimentos sociais. 

Desde sua criação, sendo o primeiro núcleo da UERN, desenvolve atividades que são 

sustentadas pelo tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão, visando complementar a 

formação dos/das discentes. Dentre seus objetivos, presentes no plano de trabalho 

correspondente aos semestres 2021.1 e 2021.2, estão:  

 
1. Estimular a realização de estudos e pesquisas interdisciplinares sobre a 

questão das mulheres, feminismos e relações patriarcais de gênero; 2. 

Desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre o tema por 

meio da promoção de cursos, lives, minicursos, seminários, oficinas e debates; 

3. Fornecer subsídios para a formulação de políticas sociais públicas que 

visem a igualdade entre homens e mulheres; 4. Participar de eventos nacionais 

e internacionais relativos às questões das mulheres e às relações de gênero; 5. 

Proporcionar a formação teórico-política sobre as desigualdades de gênero, os 

direitos humanos e os feminismo aos movimentos, coletivos, instituições de 

nível superior e equipamentos sociais. 6 - Assessorar grupos da sociedade civil 

e equipamentos sociais em temas relacionados a defesa dos direitos humanos, 

a questão das mulheres e LGBTQIA+ e as lutas sociais. (SOARES, 2021, 

n.p.). 
 

Segundo o mesmo documento citado anteriormente, atualmente o núcleo possui 4 

membros docentes e 11 discentes, sendo eles 5 do curso de Pedagogia, 1 de Ciências Sociais e 

5 de Serviço Social. Dentre as integrantes do núcleo, 2 participam do PET Pedagogia, isto 

proporcionou a estas duas instâncias realizarem atividades em conjunto, que possibilitaram a 

interação entre o ensino e a extensão. 

 

MULHERES, PRECISAMOS CONVERSAR (MPC) 

 

 O ‘Mulheres, Precisamos Conversar’, foi idealizado pelo PET Pedagogia e realizado em 

parceria com o NEM. Inicialmente, o evento foi pensado para ser desenvolvido por meio de 
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rodas de conversa com discentes e docentes da UERN, principalmente, visando debater 

questões sobre assédio moral e sexual nas relações dentro da universidade. Todavia, devido a 

novas exigências advindas do período de isolamento social, ocasionado pela pandemia do 

COVID – 19 viu-se a necessidade de adaptar o planejamento inicial. 

Foram realizadas duas edições no ano de 2020, referentes aos semestres 2019.2 

abordando a temática ‘Violência doméstica em tempos de pandemia’ e 2020.1 sobre ‘A 

educação como instrumento de ensino sobre a Lei Maria da Penha’, ambas atividades foram 

mediadas por membros do PET Pedagogia. As edições foram desenvolvidas de forma remota e 

transmitidas nas redes sociais do grupo, a primeira por meio plataforma Instagram 

(@petpedagogia_), e a segunda por intermédio do canal oficial do grupo PET Pedagogia no 

YouTube (PET PEDAGOGIA UERN). Ao fim de cada atividade foi disponibilizado um 

formulário para os participantes, no qual eles poderiam avaliar, sugerir e relatar alguma ideia 

ou situação ocorrida. 

 

I MULHERES, PRECISAMOS CONVERSAR: violência doméstica em tempos de 

pandemia 

 

 O primeiro evento foi realizado entre os dias 18 e 22 de maio de 2020, intitulado 

‘Mulheres, precisamos conversar: violência doméstica em tempos de pandemia’ e contou com 

quatro tipos de atividades: leitura de textos, documentários, elaboração de resenha e uma live 

realizada no dia 21 de maio às 19h00, na plataforma Instagram no perfil na rede social do grupo 

PET Pedagogia com a mediação da petiana Kévila Walêssa e participação da palestrante Profa. 

Dra. Fernanda Marques de Queiroz. 

Nessa atividade evidenciou-se a ausência de discussões voltadas para temáticas como a 

violência doméstica, políticas públicas para as mulheres, dentre outros assuntos que impactam 

suas vidas. Destaca-se a importância de dialogar sobre os temas anteriormente citados, uma vez 

que o público do curso de Pedagogia é majoritariamente composto por mulheres, ampliando-se 

ao corpo docente e funcionárias da FE. Em consonância com Nóvoa (2002), vê-se a necessidade 

de desenvolver momentos que dialoguem com os assuntos diversos para repensar a forma de 

trabalho de acordo com as relações sociais.  

Com o contexto pandêmico, a realidade das mulheres foi modificada, deixando-as 

isoladas em suas residências, e por vezes, à mercê de seus agressores. Queiroz (2020, p. 9), 

afirma que em casa, as mulheres possuem “[...] maiores riscos de sofrerem violência doméstica, 

devido a mesma ser praticada prioritariamente na esfera do lar, fruto de uma sociedade 

patriarcal- capitalista- racista que acentua esta problemática”. Portanto, esse momento 

formativo buscou discutir por meio do olhar pedagógico, o ciclo da violência doméstica, como 

se intensificou com a pandemia, quais os tipos de violências e apresentar através dos âmbitos 

educacionais quais são os direitos legais das mulheres em situação de violência. 

A atividade oportunizou espaço de fala/escuta, informou canais de como obter 

informações para denúncia e refletiu sobre como a universidade também pode ser uma rede de 

apoio para as discentes, professoras e funcionárias da instituição. Com relação a formação 

humana e profissional, ao desenvolver esse momento e trabalhar questões sociais, foi possível 

fomentar uma formação curricular diversificada. Dessa forma, a experiência buscou 

proporcionar aos graduandos uma ‘formação completa’, que entendemos como sendo, segundo 

Araújo, Oliveira, Lima e Gomes (2018):  

 
[...] o processo pelo qual se dá atenção explícita às diversas dimensões da 

formação do estudante: apropriação de conhecimento científico e/ou 

tecnológico de alto nível acadêmico, desenvolvimento da autonomia, 

estabelecimento de compromissos epistemológicos, éticos e sociais que 
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estejam presentes na sua ação como aluno e na sua futura atuação profissional. 

(ARAÚJO et al. 2018, p. 1). 

 

Ademais, o evento possibilitou refletir sobre a importância de se compreender os 

processos e intervenções socioculturais5, inseridas nos contextos educacionais, em consonância 

com o que é proposto nos objetivos específicos do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 

da UERN: 

 
Estimular o comprometimento com a ética e a organização democrática da 

sociedade, com a finalidade de desenvolver estratégias interventivas frente aos 

problemas socioculturais e educacionais, propondo respostas criativas às 

questões da qualidade de ensino e medidas que visem à superação da exclusão 

social. (PP, 2019, p. 21). 
 

Diante a isso, ressalta-se que ao propor ações como o ‘Mulheres, precisamos conversar’, 

é iniciado um processo crítico e reflexivo com os sujeitos participantes, gerando um ciclo de 

conscientização a partir dos diálogos realizados. Voltando-se novamente para o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia da UERN, vê-se que "a docência será aqui considerada 

como o fundamento da formação e da identidade do Pedagogo, refletindo na e sobre a prática 

educativa – o seu sentido, ressaltando-se que a primeira não se restringe unicamente às ações 

em sala de aula no ambiente escolar” (PP, 2019, p. 22), ou seja, a docência implica também em 

refletir sobre as problemáticas existentes em contextos e espaços não-escolares, indo além dos 

muros das instituições, onde as práticas educativas também se fazem presentes. 

No tocante às metodologias utilizadas para a primeira edição, foram disponibilizados 

materiais de apoio para que os(as) participantes tivessem acesso ao conteúdo antes das 

discussões, objetivando introduzir o tema trabalhado na edição. Esses materiais foram lidos e 

assistidos pelas autoras, a fim de selecionar informações que estivessem contribuindo 

ativamente com a construção de saberes.  

Os materiais foram disponibilizados por meio do google drive, para leitura foram 

fornecidos os textos:  Políticas públicas para as mulheres em situação de violência: desafios 

para a construção da igualdade de gênero (QUEIROZ e DINIZ, 2011); A violência contra a 

mulher: o "pessoal é político" (QUEIROZ, 2006); Boletim 123textando: confinamento social 

sem violência social contra mulheres: desafio para se pensar autonomia e liberdade das 

mulheres. (QUEIROZ, 2020). Referente aos materiais audiovisuais, foram disponibilizados 

dois: Silêncio das inocentes (Direção: Ique Gazzola, 2010) e As rosas que não se calam – 

violência doméstica (Direção: Ana Luiza Gallon, 2018). 

No formulário avaliativo, os(as) participantes opinaram sobre a escolha dos 

documentários ofertados durante o evento. O gráfico 1 apresenta a percepção do público 

referente a escolha dos documentários escolhidos. Na pergunta selecionada, os participantes 

poderiam optar entre ‘Bom’, ‘Regular’, ‘Ruim’ ou ‘Não assisti’. No total 60 pessoas 

responderam à questão. Como resultado, pode-se observar que 93% (56 pessoas), consideraram 

a escolha dos documentários como ‘Bom’ e 7% (4 pessoas), classificaram como ‘Regular’. 

Dessa forma, é possível identificar que todas as pessoas que responderam o formulário, 

assistiram os documentários fornecidos durante o evento. 

 
Gráfico 1: Pergunta 1: O que você achou dos documentários escolhidos? 

 
5 Definido pela versão on-line do dicionário Michaelis como “Relativo concomitantemente aos fatores ou aspectos 

sociais e culturais de um determinado grupo”. 
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Fonte: produzido pelas autoras. 

 

Durante o evento, também foi adotada como metodologia a elaboração de resenhas, a 

fim de identificar a percepção dos participantes acerca da temática trabalhada, e dos materiais 

utilizados, totalizando 47 resenhas produzidas para o evento. A partir do que foi exposto pelos 

participantes em seus textos, foi possível perceber que tanto os documentários, quanto os textos 

foram instrutivos, e contribuíram para um maior aprendizado acerca da temática em discussão.  

 No formulário avaliativo os participantes expressaram seu posicionamento quanto a 

relevância da temática da live. O gráfico 2 mostra os resultados referente a pergunta: ‘Você 

achou relevante a temática da live?’. Para essa questão, as opções informadas foram ‘Sim’, 

‘Não’, ‘Talvez’ e ‘Não assisti’. 98% (59 pessoas), resultou na opção ‘Sim’ e 2% (1 pessoa) 

optou por ‘Não assisti’. Sendo assim, o público em sua maioria, considerou a temática relevante, 

pode-se assim considerar a importância de momentos formativos que estavam conscientizando 

as pessoas que estiveram presentes durante a live.  

 
Gráfico 2: Pergunta 2: Você achou relevante a temática da live? 

 

 
Fonte: produzido pelas autoras. 

 

Portanto, com relação aos saberes e reflexões iniciais proporcionados por esse momento 

formativo, destaca-se aqui que: 1 - a violência pode assumir diferentes formas, dentre elas: a 

física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e social; 2 -  ela deixa cicatrizes não só físicas, 

mas também psicológicas, pois independente de que tipo de violência a mulher sofreu, a 

psicológica sempre está presente; 3 - A violência do homem sobre a mulher possui uma 
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“permissão social”, pois a sociedade machista, sexista e patriarcal vê a mulher como posse do 

homem; 4 - A violência é um fenômeno complexo, mas é possível observar um “ciclo” 

composto por três fases, sendo elas: A) aumento da tensão, B) explosão da tensão e C) Lua de 

mel; e 5 - Homens e mulheres não detêm o mesmo poder, nem ocupam os mesmos espaços, 

devido a papéis sociais de gênero definidos pela sociedade. 

 

II MULHERES, PRECISAMOS CONVERSAR: a educação como instrumento de ensino 

sobre a lei Maria da Penha 

 

 O segundo evento ocorreu entre os dias 14 e 18 de agosto de 2020, intitulado ‘Mulheres, 

precisamos conversar: agosto lilás’ e contou com dois tipos de atividades a disponibilização de 

dois materiais audiovisuais, e uma live realizada no dia 18 de agosto às 19h00 via plataforma 

YouTube, no canal PET PEDAGOGIA UERN com a mediação da petiana Jéssica Élen e 

participação das palestrantes Maria Helena Leite e Ariane Carla Pereira. 

   O momento formativo foi planejado com o intuito de debater questões voltadas para 

a Lei Maria da Penha no contexto educacional em alusão ao agosto lilás, possuindo como foco 

o contexto educacional e projetos que estivessem viabilizando a educação como prevenção das 

violências contra as mulheres nas escolas, tendo em vista a necessidade e atualidade de 

discussões sobre tal problemática. A violência contra as mulheres é uma violação de direitos 

humanos e um grave problema de saúde pública. Ela pode trazer como consequências: mortes, 

lesões, traumas físicos e vários tipos de agravos mentais e emocionais. Além disso, diminui a 

qualidade de vida das mulheres e de suas famílias, gerando prejuízos à sua autonomia e seu 

potencial como pessoa e cidadã. Assim, aponta a Lei N° 11.340:  

 
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal 

e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. (BRASIL, 2006) 
 

Tendo em vista, os dados disponibilizados pelo Balanço dos atendimentos realizados 

pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

no 1º semestre de 106, em 39,34% dos casos a violência ocorre diariamente; e em 32,76%, 

semanalmente. Isso significa que em 71,10% dos casos, a violência ocorre com uma frequência 

extremamente alta. Do total de relatos, 51,06% referem-se a agressões físicas e 31,10%, à 

violência psicológica. Em 39,34%, a violência ocorre diariamente, e em 32,76%, a frequência 

é semanal. Em 67,63% dos casos, as agressões foram cometidas por homens com quem as 

vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva. 

O projeto Florescer apresentado pela professora Ariane Carla na live ‘A educação como 

instrumento de ensino sobre a Lei Maria da Penha’, possibilitou a reflexão e conscientização 

sobre a importância de se discutir a violência de gênero e o respeito para com todas as mulheres 

no âmbito das instituições de educação infantil, para assim realizar a prevenção contra violência 

doméstica. O Florescer é um projeto de extensão desenvolvido desde 2015, pela Universidade 

Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), nas escolas municipais de Guarapuava, em 

parceria com as secretarias municipais de Políticas Públicas para Mulheres e de Educação. O 

objetivo do projeto é a prevenção da violência contra a mulher e, para isso, são realizadas cinco 

oficinas educomunicativas com os alunos de cada turma de terceiro ano do Ensino 

Fundamental, tendo como foco principal o combate aos estereótipos de gênero e a compreensão 

da Lei Maria da Penha.  
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Com relação aos momentos formativos, e as trocas de saberes que geram conhecimento 

Nóvoa (1992), afirma que: 

 
Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, 

mas também num quadro conceptual de produção de saberes. Por isso, é 

importante a criação de redes de (auto)formação participada, que permitam 

compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um 

processo interactivo e dinâmico. A troca de experiências e a partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de 

formando. (NÓVOA, 1992, p. 14) 
 

Com base nisso, o evento discutiu questões que são necessárias para a formação não 

somente acadêmica, mas também social da criança, possibilitando que a essa detenha a 

capacidade de refletir e discutir sobre questões sociais que impactam no seu contexto social 

diretamente e/ou indiretamente. A importância de abrir espaços para o diálogo de forma 

cautelosa sobre violências domésticas, evita a disseminação de discursos equivocados que 

geram a percepção e normalização dessa ação. Buscar uma linguagem adequada para que a 

criança entenda os atos de violência sem provocar traumas e/ou medos, como por exemplo, 

utilizar de produções artísticas é uma possibilidade para dialogar sobre o assunto de maneira 

prudente e normatizada, como, o uso de teatros, livros, músicas e brincadeiras que abordem 

essa discussão de modo que são adaptadas a percepção da criança. 

Além disso, estas discussões fomentadas por meio do ‘Mulheres, precisamos conversar’ 

proporcionam experiências formativas essenciais para que, como futuras educadoras e 

educadores envolvidos estejam habilitados para as questões socioculturais e educacionais que 

agreguem na nossa formação contínua para sala de aula. Como contextualiza, Nóvoa (1992) o 

desenvolvimento de novas experiências, e sua ampliação, se tornam úteis na medida em que 

contribuem com a construção de saberes de forma contínua durante as práticas.  

No que diz respeito aos resultados alcançados, houve um total de 332 inscritos, 202 

pessoas responderam o formulário avaliativo e no momento da live estiveram presentes de 

forma virtual em média 160 pessoas, além disso, o vídeo da live na plataforma do YouTube no 

canal PET PEDAGOGIA UERN conta com 1.031 visualizações. 

Relativo aos materiais audiovisuais disponibilizados para os participantes, intitulados 

como: ‘A vida de Maria da Penha’ (Direção: Superior Tribunal de Justiça, 2014) e ‘Em Dia 

com a Educação: Projeto - Lei Maria da Penha vai à escola’ (Direção: Canal E, 2017), foram 

pensados para viabilizar a reflexão e aprendizado dos(as) inscritos(as) sobre a temática. Na 

qual, posteriormente no formulário os participantes avaliaram esses materiais. 

O gráfico 3 mostra que os participantes poderiam optar entre ‘Bom’, ‘Regular’, ‘Ruim’ 

ou ‘Não assisti’, no tocante à avaliação dos materiais audiovisuais escolhidos. Os resultados 

mostram que 87,5% (175 pessoas) dos participantes classificaram como ‘Bom’; 12,5% (25 

pessoas) informaram ‘Não assistir’; 2% (4 pessoas) alegaram que que os materiais foram 

'Regular' e  0,5% (1 pessoa) considerou ‘Ruim’. Percebe-se que os participantes da atividade 

consideraram o material audiovisual propício para contribuir com o conhecimento no que 

concerne à temática.   

 
Gráfico 3: Pergunta 1: Como você avalia o material audiovisual escolhido? 
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Fonte: produzido pelas autoras. 

 

O gráfico 4 mostra se os participantes consideraram a temática da live relevante, em que 

optaram entre ‘Sim’, ou ‘Não’. Os resultados mostram que 99% (198 pessoas) dos participantes 

classificaram a temática como relevante e 1% (2 pessoas) alegaram irrelevância referente à 

escolha da ideia central da atividade. Por fim, as duas edições do ‘Mulheres, precisamos 

conversar’ proporcionaram discussões extremamente significativas para toda a comunidade 

acadêmica, possibilitando o desenvolvimento e a percepção da importância da responsabilidade 

coletiva e do compromisso social para com as mulheres.  

 
Gráfico 4: Pergunta 2: Você achou relevante a temática da Live? 

 
Fonte: produzido pelas autoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das experiências apresentadas nesta produção, as autoras buscaram 

compreender a importância de uma formação que dialogue com as problemáticas sociais que 

estão inseridas em diferentes realidades, visto que a formação do pedagogo necessita de um 

olhar humanizado, pois estarão em contato direto com diversos indivíduos e podem surgir a 

necessidade de lidar com alguma das situações discutidas ao longo deste trabalho.  

Pode-se perceber que atividades formativas como o ‘Mulheres, precisamos conversar’ 

são uma produção de saberes desenvolvidos de forma autônoma e propiciam aos envolvidos a 

partilha dos conhecimentos obtidos por meio do planejamento, execução e análise de cada 

momento realizado. Além disso, evidenciou-se a importância de diálogos que abordam a 

violência doméstica e a prevenção por meio da educação, fortalecendo a conscientização do 

público externo, na parceria entre o meio acadêmico e a comunidade.  

Com a produção deste trabalho espera-se compartilhar as experiências e promover uma 

maior conscientização, por intermédio das ações pedagógicas no âmbito acadêmico e nos 

demais espaços da sociedade, para que as principais causas das situações de violência contra 

mulheres possam ser compreendidas, combatidas e evitadas. Dessa forma, a educação torna-se 

uma forte aliada, como ferramenta na formação de sujeitos mais reflexivos, críticos e 

conscientes que estão inseridos em diversos contextos sociais. 
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RESUMO 

Este artigo traz reflexões sobre as práticas e adaptações pedagógicas musicais 

realizadas a partir do Programa Institucional de Iniciação à Docência, PIBID 

Artes/Música, no período de atuação docente no primeiro bimestre do ano letivo de 

2021, nas turmas de 7º e 9º anos de uma escola estadual. Com a realidade inesperada 

do ensino remoto percebemos a necessidade de nos adaptarmos às ferramentas 

utilizadas nas aulas de música no contexto da educação básica. Desse modo, 

objetivamos relatar e refletir sobre os desafios e as estratégias decorrentes do ensino 
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remoto emergencial, relacionadas à formação docente através da experiência do 

PIBID. Nessa perspectiva, buscamos construir nosso fazer musical na sala de aula 

tomando por base as práticas pedagógicas musicais de Fagundes e Neto (2016) e 

Schafer (1991), além de outros pesquisadores e pedagogos da educação musical que 

desenvolveram trabalhos com diferentes abordagens metodológicas que enfatizam o 

processo de estimulação da criação e da criatividade nas aulas. Concluímos que foi 

possível perceber os desafios diante dessa nova realidade e buscamos estratégias que, 

mesmo estando limitados quanto à utilização de alguns materiais didáticos, 

pudéssemos garantir uma participação mais ativa dos alunos nas aulas de música, na 

tentativa de efetivar a aprendizagem musical neste contexto, conscientes de que a 

educação musical é um direito humano.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas Musicais; PIBID; Educação Musical; 

Educação Básica. 
 

 

O FAZER MUSICAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 No presente trabalho objetivamos compartilhar as adequações e experiências 

pedagógicas musicais e suas práticas através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), subprojeto de 

Arte/Música. O trabalho desenvolvido no PIBID é uma orientação de reconhecimento aos 

futuros docentes do curso de Licenciatura em Música na UERN durante o seu processo de 

formação acadêmica. Desse modo, este artigo parte do relato de experiências das aulas remotas 

e do auxílio no processo de elaboração dos planos de aulas, bem como da contribuição dessas 

aulas na disciplina de Artes, desenvolvidas pelos bolsistas no primeiro bimestre do ano letivo 

de 2021, nas turmas de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 30 de Setembro, 

situada na cidade de Mossoró/RN. 

A princípio, apesar da Lei de Nº 11.769/08 estabelecer o ensino da música como 

conteúdo obrigatório nas escolas de educação básica, ainda há questionamentos sobre a 

importância desse ensino no currículo escolar dos alunos. Para Brito (2010),  

 
“O fazer musical é um modo de resistência, de reinvenção (questões caras ao 

humano, mas ainda pouco valorizadas no espaço escolar) que, ao mesmo 

tempo, fortalece ao estar junto, o pertencimento a um grupo, a uma cultura. O 

viver (e conviver) na escola - espaço de trocas, de vivências e construção de 

saberes, de ampliação da consciência - deve, obviamente, abarcar todas as 

dimensões que nos constituem, incluindo a dimensão estética.” (BRITO, 

2010, p. 91-92). 

 

Pensando nisso, os planejamentos das aulas foram direcionados para a área da música, 

uma vez que o conteúdo de música só é inserido no âmbito da disciplina de artes, pois ainda 

não existe um parâmetro curricular pedagógico que inclui a música como disciplina exclusiva 

no contexto da educação básica.  

Dessarte, o ensino da disciplina de Artes abrange as quatro áreas, conforme a Lei 

13.278/2016 que inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos 

níveis da educação básica (BRASIL, 2016). A Lei de 2016 alterou a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB — Lei 9.394/1996), e estabeleceu o prazo de cinco anos para que 

os sistemas de ensino promovessem a formação de professores para implantar esses 

componentes curriculares da educação básica. 

Dessa maneira, tínhamos como objetivo principal nas aulas de Arte, proporcionar aos 

alunos conhecimentos gerais sobre as diferentes áreas de conhecimento, utilizando a música 
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como ponto de partida para trabalhar diferentes conteúdos a partir das temáticas previamente 

planejadas.  

Assim, os planejamentos ocorriam de forma coletiva e colaborativa, amplamente 

discutida pelos coordenadores, professor supervisor, bolsistas e voluntários do PIBID 

Artes/Música. As sugestões de temáticas para os planos de aula eram levadas pelos pibidianos 

e professor supervisor nas reuniões que aconteciam semanalmente com todos os envolvidos no 

projeto, e a partir das discussões levantadas, os coordenadores nos orientavam dando sugestões, 

dicas de atividades e utilização de diferentes ferramentas, na tentativa de ampliar as 

possibilidades didáticos e metodológicas para as aulas.  

Como estamos impossibilitados de realizar o contato físico direto com as pessoas, 

devido a necessidade do isolamento social acometido pela propagação do vírus que ocasionou 

a pandemia da COVID 19, precisamos repensar as práticas pedagógicas musicais no contexto 

do ensino remoto.  Assim, a partir da necessidade da implementação do ensino remoto 

emergencial,  surgiram alguns desafios quanto ao ensino e aprendizagem na educação básica. 

Um deles, percebido por nós do PIBID, foi a falta de contato presencial com os alunos, que 

acabou afetando e dificultando a participação nas aulas da disciplina de Artes. Desse modo, foi 

necessário uma adaptação e reinvenção de algumas ferramentas metodológicas que poderiam 

ser utilizadas presencialmente, com o objetivo de buscar estratégias para melhorar e estimular 

a interação dos alunos no fazer musical em sala de aula remota. 

Partindo dessas reflexões iniciais, percebemos a importância da realização de  aulas 

mais atrativas na qual promova a autonomia dos alunos em sala, e que pudesse estimular a 

criatividade de todos os estudantes nas aulas de artes. Assim, passamos a elaborar os planos de 

aulas partindo de temas previamente debatidos, com a utilização de vídeos, plataformas digitais 

e até slides de forma mais lúdica e que pudessem chamar mais atenção. Experimentamos usar 

também algumas atividades práticas baseadas no pensamento pedagógico musical de Schafer 

(1991) e Fagundes e Neto (2016) para estimular a imaginação dos estudantes na sala de aula,  no 

pensamento de que assim, as aulas não ficariam apenas com o professor explicando o conteúdo 

oralmente durante todo o momento síncrono, mas que, de alguma forma, pudéssemos 

transformar esse momento de aprendizagem mais ativo, interativo e dinâmico.  

Nesse ínterim, este trabalho vai trazer relatos de como buscamos encontrar maneiras 

de colaborar com a mudança das circunstâncias descritas acima, a partir das aulas com 

procedimentos baseados na prática da criatividade, com o propósito de estimular a autonomia 

e a participação mais ativa dos alunos nas aulas de artes. 

 

O POTENCIAL DA CRIATIVIDADE 

 

O nosso cérebro é um dos órgãos mais complexos do corpo humano, encarregado por 

nossas emoções, sentimentos, raciocínios e a nossa criatividade, que é essencial para o ser 

humano. A criatividade perpassa a auto expressão, visto que esta se relaciona com o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo.  

Vale evidenciar que assim como a criatividade se manifesta de diversas maneiras nos 

indivíduos, ela também pode ser ainda mais desenvolvida e aprimorada, visto que alguns 

possuem uma maior facilidade e outros precisarão de esforço para exercitá-la. Nesse sentido, 

no texto de Alkmim (2021), foi citado Robinson (2019) no qual enfatiza que:  

 
“As crianças arriscam, improvisam, não têm medo de errar. Não que errar seja 

sinal de criatividade, mas está claro que não se pode inovar se não se está disposto 

a errar, e nós adultos penalizamos o erro, o estigmatizamos na escola e na 

educação; e é dessa forma que as crianças se afastam de sua capacidade criadora" 

(ROBINSON, 2019 apud ALKMIM, 2021). 
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Com o passar dos tempos a criatividade foi se relacionando mais afinco nas artes, como 

na música, no teatro, na fotografia, na dança e na literatura, que são elementos totalmente 

dependentes da criatividade, pois exigem, em sua atuação, que estimulemos o nosso fazer 

artístico/criativo. Entretanto, é bastante recorrente ligarmos a criatividade como uso exclusivo 

da arte, de compreendê-la apenas como um aspecto de expressão artística, porém, ela ultrapassa 

essa perspectiva e deve ser praticada por diversas áreas profissionais, como esclarece Schafer 

(2011, p. 11): “É preciso investir no desenvolvimento da imaginação, da capacidade criativa de 

cada um, pois o mundo está carente de sutilezas, delicadeza, poesia e música". 

 

BRINCANDO E APRENDENDO 

 

O trabalho trata de experiências vividas no PIBID, destarte a forma deste estudo é 

qualitativa por permitir materiais que possibilitem observações futuras. Sendo uma pesquisa 

bibliográfica e a coleta e análise dos dados se deu através da leitura de autores e vivências nos 

momentos síncronos.  

Algumas metodologias que foram empregadas partiram de jogos, brincadeiras e alguns 

métodos utilizados por Schafer (1991), como trabalhar a partitura não convencional 

transcrevendo os sons em desenhos, análise e identificação dos sons que o ambiente produzia, 

se eram sons graves, agudos, altos e baixos, observar o silêncio, paisagem sonora, perceber os 

diversos timbres existentes e adivinhar a música através da melodia. Cada uma dessas 

experiências feitas por Murray Schafer precisou ser adaptadas para as aulas remotas, para com 

isso, tentar facilitar a aprendizagem e participação dos alunos.  

 Enquanto licenciandos e bolsistas do PIBID, auxiliamos o professor supervisor da 

disciplina de Artes da Escola Estadual 30 de Setembro da cidade de Mossoró-RN na construção 

dos planos e ministração das aulas dos 7° e 9° anos, que aconteciam no turno matutino e 

vespertino. Dentre essas possibilidades, utilizamos metodologias nas quais optamos por 

observar e aproximar os estudantes das diversas artes existentes. Inicialmente, pensamos no 

planejamento dessas aulas voltados para a música, e que envolvessem outras artes e temáticas, 

visto que os discentes não têm aula de música e, grande parte deles, não possuem 

conhecimentos sobre os elementos básicos da música. 

Por isso, buscamos aplicar atividades criativas que contemplassem jogos, brincadeiras 

e desafios, no qual o nosso objetivo era fazer com que os estudantes ficassem à vontade e 

participassem ativamente das aulas, aprendendo de uma forma mais descontraída. 

 
“Os professores, aos poucos, estão buscando informações e enriquecendo suas 

experiências para entender o brincar e como utilizá-lo para auxiliar na 

construção do aprendizado da criança. Quem trabalha na educação de crianças 

deve saber que podemos sempre desenvolver a motricidade, a atenção e a 

imaginação de uma criança brincando com ela. O lúdico é parceiro do 

professor (MALUF, 2003, p. 29). 

 

Os relatos no próximo tópico são práticas vivenciadas pelos estagiários do PIBID sobre 

os encontros síncronos e alguns desafios enfrentados durante esse período pandêmico de ensino 

emergencial. 

 

A PRÁTICA DOCENTE EM MÚSICA  

  

 A nossa atuação no PIBID na escola supracitada contempla as turmas de 6°, 7° e 9° 

anos, nos turnos matutino e vespertino. Os pibidianos se dividiram em grupos de três a quatro 

integrantes para ajudar o professor supervisor no planejamento e auxílio das aulas. A seguir, 

iremos relatar sobre as atividades realizadas nas turmas do 7° e 9° anos, executadas de forma 
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virtual e remota em razão do acometimento da Pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2). Com 

essa modalidade emergente, adquirimos novas condutas para as aulas acontecerem. Dessa 

forma, os termos de aulas síncronas e assíncronas ganharam visibilidade e passaram a ser 

usados, onde utilizamos "síncronos" para os encontros em que acontecem simultaneamente com 

todos em uma sala virtual; e os momentos "assíncronos” acontecem para as atividades que não 

ocorrem concomitantemente.  

No planejamento da disciplina de artes do 7° ano, construído para 8 semanas de aulas 

durante o primeiro bimestre, foi pensado, juntamente com o professor supervisor, 

coordenadores e os demais integrantes do PIBID, apresentar aos estudantes o contexto da arte 

de rua, trazendo como objetivo estimular o respeito da cultura urbana enquanto manifestação 

social e cultural, assim como a criatividade e a apreciação da arte musical e visual.  

Para um primeiro contato virtual online, planejamos contextualizar sobre as artes de 

ruas, onde transformaríamos a aula em uma roda de conversa explanando sobre a pichação, o 

grafite, os cartazes, as estátuas vivas, artistas circenses nos faróis e perguntando aos estudantes 

se eles conseguiam identificar em suas ruas e bairros algo parecido com essas artes.  

Dando continuidade ao nosso primeiro encontro virtual, a temática da aula foi o grafite, 

na qual dividimos este conteúdo em dois momentos síncronos. Na primeira aula abordamos a 

história do grafite, no sentido de representatividade cultural, de força e das mensagens passadas 

através dessas pinturas. Expusemos também as diferenças entre as artes de rua, a pichação e o 

grafite. Os alunos, num primeiro instante, ficaram mais recuados, provavelmente pela forma 

em que estavam iniciando aquele ano escolar, ou seja, de uma forma online e sem contato 

presencial com os seus demais colegas. Porém, com todas as dificuldades postas naquele 

primeiro momento demos seguimento a aula junto com o professor supervisor.  

Para a aula da semana seguinte buscamos, a partir das reuniões com todos os integrantes 

do PIBID, uma forma de melhorar o encontro virtual de modo que os estudantes participassem 

ativamente das aulas, visto que o momento passado não foi tão produtivo como desejávamos, 

pensando nisso, pesquisamos e planejamos uma aula mais diferente e cativante.  

Utilizamos de uma ferramenta virtual que foi indicada por um dos coordenadores do 

PIBID, na qual possibilitou aos estudantes viajarem e conhecerem algumas artes de grafite de 

uma forma remota.  Apresentamos na aula o Museu de Arte de Rua (MAR) virtual de São Paulo 

onde seriam capazes de conhecer e passear pelas diversas pinturas espalhadas em vários lugares 

da maior metrópole da América Latina. Inclusive, fomos surpreendidos com a participação e 

interação positiva dos alunos nessa aula. 

Apesar do momento pandêmico que o mundo está enfrentando, e que precisamos ficar 

em nossas casas, a tecnologia virtual tornou-se uma ferramenta essencial e que se intensificou 

bastante neste momento, e hoje dispomos dela como metodologia indispensável na educação. 

No nosso caso, um museu que fica distante, localizado em outro estado, e que a maioria dos 

alunos não poderiam visitar, agora é acessível com apenas um clique em nossos dispositivos 

digitais, proporcionando assim aos estudantes um amplo conhecimento. 

 
Figura 1- Captura de tela da aula síncrona sobre o grafite e suas origens 
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Fonte: (Arquivo das autoras) 

 

Diante dos nossos objetivos para as aulas nas turmas dos 9° anos, de início os 

planejamentos foram pensados de forma mais voltada para a música e seus elementos básicos, 

em razão de a maioria dos alunos não terem esses conhecimentos da música, e eles serem de 

suma importância. Alguns conteúdos desenvolvidos durante o primeiro bimestre do ano letivo 

foram a música e o meio ambiente, parâmetros do som e paisagem sonora.  

No decorrer das aulas percebemos uma certa resistência dos discentes ao ligarem seus 

microfones e câmeras, até mesmo responder no chat da sala virtual. Em consequência disso, 

começamos a preparar aulas mais lúdicas, que tivessem brincadeiras e desafios para quebrar 

esse muro construído através do ensino remoto. 

Em uma das aulas sobre os parâmetros do som que são a altura, duração, timbre e 

intensidade, onde, nessa aula, focamos no conteúdo de duração e timbre, recorremos a um dos 

métodos utilizados por Schafer (1991). Nesse planejamento, antes da aula, pedimos para os 

alunos gravarem o som das chaves que eles tinham em casa e nos enviassem através do 

aplicativo whatsapp. Iniciando a aula, falamos sobre o que era duração e a todo tempo 

interagindo com os alunos para saber a opinião deles sobre o assunto, se já tinham ouvido falar 

sobre o conteúdo ou o que imaginavam que seria, e poucos deles interagiram. Demos exemplo 

do parâmetro de duração com uma música que produzia sons longos e curtos e pedimos para 

que eles registrassem em uma folha, através de desenhos, a forma como eles entendiam aqueles 

sons e também nos dissessem se conseguiram identificar se os sons eram longos ou curtos. Um 

dos alunos foi bastante participativo, abriu sua câmera, ligou o microfone e nos mostrou como 

ele descreveu os sons que ouviu, os demais estudantes, que não quiseram aparecer em vídeo e 

ligar seu áudio, escreveram no chat da sala virtual. O professor supervisor também deu 

exemplos de sons longos e curtos utilizando de instrumentos como o trompete e o tambor, para 

os alunos visualizarem melhor como funciona esse parâmetro em uma prática instrumental.  

Após a conclusão das atividades sobre o conteúdo de duração, demos continuidade com 

o último parâmetro, onde falamos a respeito do timbre, depois explicamos a sua definição dando 

exemplos diferenciando os timbres de vozes que existiam entre os professores presentes na aula, 

demonstrando com diferentes timbres tocados em acordes no teclado e com melodias utilizando 

a flauta doce. Em seguida, fizemos uma brincadeira  com os alunos tocando alternadamente o 

violão, kazoo, piano e flauta doce para que eles adivinhassem qual era o som produzido pelos 
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instrumentos, os estudantes que responderam acertaram a diferença. Seguidamente, iniciamos 

mais uma prática sobre o assunto de timbre, onde fizemos um vídeo com a gravação dos sons 

das chaves de todos os estudantes e professores. Eles tentariam acertar qual era o seu chaveiro 

e qual era o chaveiro de seus colegas e docentes. Dois alunos, ao ouvir os sons, já conseguiram 

distinguir e acertar qual eram suas chaves. Essa foi umas das aulas em que houve uma ótima 

participação dos alunos, tendo em vista as aulas anteriores, conseguimos, inclusive, fazer com 

que alguns deles abrissem suas câmeras para registrarmos o momento de encerramento da aula 

com uma captura de tela. 

 
Figura 2 Captura de tela da aula síncrona sobre os parâmetros de duração e timbre. 

       Fonte: (Arquivo das autoras) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência - PIBID, com o subprojeto 

Artes/Música UERN campus central, no curso de Licenciatura em Música, vem colaborando 

na formação de futuros professores de música e na formação contínua dos docentes de escolas 

da rede pública. 

O intuito do subprojeto do PIBID Artes/Música é possibilitar aos discentes do curso de 

Licenciatura em Música uma ponte entre a universidade e o ensino em escolas públicas, para 

que os mesmos possam dar início à docência e, com isso, compreender junto com as 

experiências profissionais dos professores supervisores, a importância da educação musical na 

educação básica. O programa tem o objetivo de contribuir com a formação desses discentes, e 

proporcionar momentos de reflexão, planejamento e ações pedagógicas, que neste 

contexto  pandêmico, condicionou a busca por novas estratégias no ensino e aprendizagem 

musical da sala de aula da educação básica. 

Vale salientar que, este trabalho, não objetivou trazer respostas e soluções prontas para 

o ensino de música neste contexto, mas sim, identificar os desafios encontrados na sala de aula 

remota e compartilhar algumas estratégias e adaptações pedagógicas no fazer musical dos 

alunos. Percebemos que as aulas remotas são bastante cansativas pelo fato da necessidade de 

permanência em frente à algum dispositivo online, e ainda podemos considerar que muitos 

alunos não tem um lugar adequado para assistir e participar das aulas remotas. Ao se deparar 
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com estas situações, chegamos a conclusão de que se déssemos continuidade ao modelo 

tradicional da sala de aula, onde o professor fala e o aluno escuta, onde a figura do professor 

ensina e o estudante aprende, o processo de ensino e aprendizagem musical poderia tornar-se 

ainda mais fragilizado.  

No decorrer das aulas remotas percebemos o quanto seria desafiador não termos as 

ferramentas necessárias para trabalharmos com a modalidade do ensino emergencial, tendo em 

vista que no formato presencial poderíamos levar nosso material pedagógico, instrumentos e 

equipamentos necessários para as aulas de música. Assim, tivemos que que nos adequarmos à 

nova realidade e aderir à diferentes ferramentas tecnológicas, como por exemplo, aprender a 

utilizar programas de edições de vídeo, que até então, não faziam parte da nossa rotina 

pedagógica. Em contrapartida, esperamos dos alunos uma maior autonomia e insistimos em 

estimular uma maior interação no ambiente remoto. Percebendo a pouca participação dos 

alunos inicialmente, buscamos adaptar as metodologias das aulas promovendo ludicidade aos 

conteúdos ministrados, com o intuito de melhorar a interação dos estudantes nos encontros 

online. Muito embora as circunstâncias atuais de perdas, distanciamento social e muitas 

atividades online fossem de desestímulo e exaustão, cada obstáculo enfrentado e vencido nos 

motivaram a persistir na busca por um bom desenvolvimento das atividades nas aulas remotas. 

Para Fagundes e Neto (2016), 

 
“Como educadores musicais que atuam com o ensino de música na Educação 

Básica, não podemos permitir que o trabalho pedagógico com o ensino de 

música seja esporádico e superficial. Precisamos, sim, fortalecer o nosso 

compromisso com a Educação Básica, realizando estudos que discutam nossa 

prática pedagógica nas escolas, e que possam descrever realidades, além de 

propor alternativas para este contexto educativo, mesmo havendo reais 

desafios para a educação musical [...]” (FAGUNDES; NETO, 2016, p. 317). 
 

Assim, mesmo diante a tantos desafios, devemos sempre buscar por melhorias e 

adaptações no contexto de ensino e aprendizagem musical, bem como, não medir esforços 

quanto a compreender e atender as demandas dos estudantes diante sua realidade. Como 

educadoras musicais devemos cada vez mais firmar nosso compromisso com a área de 

conhecimento da música, e dar continuidade à luta pela garantia de uma educação musical 

efetiva e emancipatória na educação básica, e que promovam práticas pedagógicas 

transformadas e transformadoras condizentes com a realidade de cada contexto. 
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RESUMO 

O Programa Residência Pedagógica (PRP) se compreende como uma Política Pública 

na formação de professores. Instituída no ano de 2018 com a orientação do edital 

Capes nº 06/2018, o PRP apresenta como objetivo principal aperfeiçoar a formação 

inicial dos professores, reformulando o estágio supervisionado dos cursos superiores 
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de licenciatura e tendo como campo de atuação as escolas públicas de educação 

básica. Esse primeiro edital teve suas atividades encerradas em janeiro de 2020 sendo, 

posterior a esse período e em meio à Pandemia do COVID-19, as atividades presencias 

nas escolas também suspensas. Cabe destacar que ainda no ano de 2020 o programa 

passou por renovação e seleção de projetos e participantes através de um novo edital, 

que funciona atualmente de forma remota. A partir do discutido, no presente trabalho 

vamos nos ater ao primeiro edital do programa (06/2018) e ao subprojeto ciências 

biológicas UERN 2018, tendo em vista já ter sido um ciclo finalizado, com 

possibilidades de avaliações mais efetivas. Desta feita, foi realizada uma análise 

documental, utilizando-se da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011) para 

realizar a construção de nossa pesquisa, buscando compreender as especificações, 

orientações e possíveis categorias advindas desses documentos. Assim, foi realizada 

uma leitura dos materiais, seguida de categorização, de modo a tentar promover o 

conhecimento das ideias e propostas do programa estudado, mais especificamente em 

seu subprojeto. Ao todo foram elaboradas quatro tabelas com as categorias 

“articulação entre teoria e prática”, “formação”, “gestão escolar”, “prática 

pedagógica”; posteriormente realizado uma discussão desses pontos. Ao concluir a 

construção desse estudo, é importante destacar a importância da análise documental, 

pois através dessa produção é possível entender a conversação clara entre os 

documentos, onde os mesmos possuem um objetivo em comum, proporcionando 

orientações ao aperfeiçoamento da formação inicial dos professores, ao 

desenvolvimento das práticas pedagógicas, e a proximidade com a realidade do 

ambiente escolar, assim, também contribuindo para a melhoria do ensino da educação 

básica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Residência Pedagógica; Políticas Públicas de Formação; 

Formação Inicial; Ciências Biológicas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Programa Residência Pedagógica (PRP) é uma das ações que se compreende como 

uma Política Pública na formação de professores e foi instituída em março de 2018 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Edital 

06/2018. O PRP tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação dos discentes em 

licenciatura, reformulando o estágio supervisionado e estimulando as relações entre a teoria e a 

prática, uma vez que o licenciando estará imerso na realidade das escolas de Educação básica 

(Edital 06/2018). 

O Programa visa proporcionar aos residentes uma vivência mais precoce com a realidade 

escolar, uma vez que os licenciandos que podem participar já devem estar cursando o quinto 

período do curso de formação inicial. Desse modo o programa possui uma proposta de 

cronograma que contempla 440 horas de atividades, divididas inicialmente em: “ambientação 

escolar”, “imersão”, “regência” e “elaboração de relatório final”.  Nesse sentido, a proposta do 

PRP, é uma maneira de promover o processo formativo dos licenciandos, uma vez que na 

atuação como residente, o indivíduo irá construir e executar com autonomia e orientação dos 

preceptores e docente orientador, uma série de atividades que são as atribuições de um 

professor, de modo a realizar planejamentos, lecionar, praticar a relação professor – aluno e 

desenvolver intervenções pedagógicas. 

Nesse contexto, alguns autores como Leite, Silva, Silva (2019) e Cristovão e Santos 

(2019), partilham de ideias semelhantes e ressaltam o quão valioso é a contribuição do 

programa para a formação de professores, colaborando diretamente com o objetivo dos cursos 

de licenciatura. Tal observação se alicerça, uma vez que, o PRP acaba por permitir o 

fortalecimento desse processo formativo, além de promover a construção de um profissional 

que tenha domínio dos conhecimentos, habilidades e estratégias dos métodos pedagógicos. 
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Estreitando essa discussão ao processo formativo inicial do licenciando em ciências 

biológicas, toda essa vivência do PRP é de grande importância, uma vez que os indivíduos 

passam por um processo diferenciado de construção de conhecimento e habilidades didático-

pedagógicas. Em adição, esses licenciandos encontrarão uma variedade de nomenclaturas e 

termos complexos que farão parte da sua rotina diária, desse modo, durante o processo 

formativo, passarão por uma construção de conhecimento pedagógico e científico, para 

promover um ensino de qualidade aos seus alunos e que promova o conhecimento dos termos 

científicos e relacionem a ciência a si e a tudo o que se encontra em sua volta. Dessa forma, 

pensar a formação inicial do professor de ciências biológicas é de grande importância, pois 

esses profissionais irão formar outros indivíduos capazes de fazer relação do escolar e a sua 

realidade social. 

Assim, o objetivo dessa pesquisa foi o de realizar uma análise documental acerca do 

Edital PRP 06/2018 e do edital subprojeto ciências biológicas da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), com o intuito de compreender e discutir as especificações, 

orientações e possíveis categorias advindas desses documentos com fins a entender as propostas 

de formação do programa. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa possui o caráter qualitativa. Neste sentido, Gerhardt e Silveira 

(2009) explicam que esse tipo de pesquisa se preocupa com o aprofundamento da compreensão 

de um determinado grupo social, com os aspectos reais que não podem ser quantificados e, 

desse modo, concentram-se em compreender as dinâmicas das relações sociais. Assim, a 

pesquisa qualitativa permite ao investigador a imersão em seu objeto de pesquisa, podendo 

analisa e compreender seus significados. 

Para a construção do corpus da pesquisa foi realizada uma análise documental para o 

levantamento de dados. Desse modo, utilizamos a metodologia proposta por Laurence Bardin 

(2011), por meio da Análise de conteúdo, em que as definições dessa prática podem ser um 

conjunto de operações que buscam representar o conteúdo presente nos documentos definidos 

pelos pesquisadores, com intuito de facilitar em um estado ulterior a consulta e referenciação. 

Nesse contexto, a análise documental tem o intuito de deixar clara as especificações contidas 

nos documentos que orientam as ações realizadas pelo PRP referentes ao subprojeto Ciências 

biológicas UERN 2018. 

Para isso, os dois documentos que foram definidos para análise e constituição do corpus 

de pesquisa são referentes ao Programa Residência Pedagógica do curso em questão da UERN. 

O primeiro a ser analisado e discutido é o Edital 2018, documento que contém as definições, 

objetivos e etapas do que é e de quem participará do PRP em um contexto mais geral. O segundo 

documento, mais específico, é o edital do subprojeto PRP ciências biológicas UERN, que 

contém suas propostas de atividade, objetivos e carga horária realizadas pelos residentes do 

programa, além de dar outras orientações e direcionamentos sobre a proposta de trabalho. 

 

O PRP CIÊNCIAS BIOLÓGICAS UERN A PARTIR DOS SEUS DOCUMENTOS 

 

Para a análise em questão, e conforme apontado anteriormente, inicialmente foi 

realizada uma definição de quais documentos seriam trabalhados a partir desse momento, o 

primeiro a ser definido foi o edital geral do PRP e o segundo foi o edital do subprojeto Ciências 

biológicas UERN.  De acordo com os objetivos desta pesquisa, foram construídas tabelas com 

categorias oriundas da Análise de Conteúdo realizada para que fosse possível promover o 

conhecimento das ideias e proposições que constituem tais documentos. As discussões são 

apresentadas nos tópicos seguintes. 
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Avaliação do edital geral do PRP (Edital 06/2018) 

 

Tendo em vista a avaliação do texto oriundo do edital geral de implementação do PRP 

em 2018, Edital 06/2018, a primeira categoria elaborada a partir das leituras e da análise 

realizada através da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2011) discorre sobre a visão de 

“Articulação entre teoria e prática”, Tabela 1. Assim, foi realizada a busca pela confirmação 

que o PRP objetiva proporcionar ao discentes essa oportunidade de articulação. 

 

Tabela 1: Categoria articulação entre teoria e prática 

Categoria  Unidade de 

registro 

Unidade de contexto 

 

 

 

 

 

Articulação 

entre teoria e 

prática 

Do objeto 

 

 

 

 

Do programa 

residência 

pedagógica 

 

 

Referenciais para a 

elaboração do 

projeto institucional 

de residência 

pedagógica 

 

A residência 

pedagógica 

“O Objeto do presente edital é selecionar, no âmbito 

do Programa de Residência Pedagógica, Instituições 

de Ensino Superior (IES) para implementação de 

projetos inovadores que estimulem articulação entre 

teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos 

em parceria com as redes públicas de educação 

básica. (Edital 06/2018, p.01).” 

 

“Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 

licenciatura, por meio do desenvolvimento de 

projetos que fortaleçam o campo da prática e 

conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a 

relação entre teoria e prática profissional docente, 

utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o 

ensino e a aprendizagem escolar, entre outras 

didáticas e metodologias. (Edital 06/2018, p.01).” 

 

“Visa fomentar projetos inovadores que estimulem a 

articulação entre teoria e prática nos cursos de 

licenciatura, conduzidos em parceria com as redes 

públicas de educação básica.” (Edital 06/2018, 

p.17).” 

 

“A residência pedagógica consiste na imersão 

planejada e sistemática do aluno de 

licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e 

experimentação de situações 

concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que 

depois servirão de objeto de reflexão 

sobre a articulação entre teoria e prática. .” (Edital 

06/2018, p.18).”  
Fonte: (Adaptado de Edital Capes 06/2018, p. 01, 17-18) 

 

De acordo com a Tabela 1, onde há 4 recortes do edital do PRP 06/2018, fica claro que 

uma das principais finalidades do programa é proporcionar ao licenciando a oportunidade de 

articulação entre a teoria e a prática. É possível perceber que é um objetivo do programa que 

percorre todo o edital, onde inicialmente é descrita de forma sucinta, mas que ao decorrer dos 
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recortes realizados (unidades de contexto) pode-se compreender de que forma se pensa em 

promover tal articulação durante a realização das ações nos subprojetos. 

Ao realizar uma leitura mais detalhada do edital em questão, consegue-se compreender 

o quanto o PRP visa aprimorar a formação desses licenciandos. A articulação entre teoria e 

prática é explorada de diversas formas, onde o residente irá construir um caráter profissional, 

enxergando a prática docente em diferentes ângulos da realidade escolar, uma vez que as 

atividades seguem um cronograma iniciado com a ambientação escolar, imersão na regência, e 

avaliação e socialização das atividades, conforme apontado previamente.  

Dessa forma, as atividades do PRP englobam as teorias que o licenciando aprende nas 

IES enquanto cursam as disciplinas pedagógicas, de modo a desenvolver um pensamento crítico 

e reflexivo em relação a essa articulação entre teoria discutida e a prática docente necessária. 

Nessa perspectiva, trazemos o pensamento de Freire (1997), onde ele frisa o quão 

importante é a relação entre a teoria, uma vez que essa relação proporciona uma educação para 

a liberdade. É necessário perceber a importância desse pensamento, é compreender que o 

licenciando não estará apenas carregando informações, mas na verdade, estará utilizando o 

conhecimento em suas ações e reflexões, sobre a sociedade e sobre o mundo, é se tornar um ser 

pensante, crítico e reflexivo. 

A segunda categoria a ser analisada é sobre o próprio processo de “Formação”, e modo 

a entendermos quais os pressupostos apontados no documento. Tal categoria se refere ao longo 

do edital sobre a formação do licenciando e as observações sobre o material obtido podem ser 

encontradas na Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2: Categoria formação 

Categoria Unidade de 

registro  

Unidade de contexto 

 

 

Formação 

Do programa 

residência 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das definições 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenciais para a 

elaboração do 

projeto institucional 

“Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 

licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos 

que fortaleçam o campo da prática e conduzam o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre 

teoria e prática profissional docente... (Edital 06/2018, 

p.01) 

 

A residência pedagógica é uma atividade de formação 

realizada por um discente 

regularmente  matriculado em curso de licenciatura e 

desenvolvida numa escola pública de educação básica, 

denominada escola-campo. (Edital 06/2018, p.01) 

 

“O Programa de Residência Pedagógica é uma ação 

implementada pela Capes para atender aos objetivos da 

Política Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica do Ministério da Educação.” (Edital 

06/2018, p.17).” 

 

“A residência pedagógica não deve ser confundida com 

a Prática como Componente 

Curricular (PCC), todavia sua articulação com esse 

componente é essencial para formação do licenciando e 

deve ser demonstrada no Projeto Institucional de 

Residência Pedagógica.” (Edital 06/2018, p.18). 
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de residência 

pedagógica 

 

 

 

 

 

A residência 

pedagógica 

 

A regência da sala de aula deverá ser acompanhada pelo 

preceptor utilizando a 

observação e registro de resultados, acontecimentos, 

comportamentos, entre outros fatos, para posterior 

discussão, análise e compreensão dos aspectos 

formativos em conjunto com 

o residente e seu docente orientador; (Edital 06/2018, 

p.18). 

 Fonte: (Adaptado de Edital Capes 06/2018, p. 01, 17-18) 

  

Assim como a categoria anterior, essa também percorre por todo o edital e está aliada 

com a articulação entre teoria e prática. A “formação” está sempre aplicada quando se refere ao 

processo formativo do discente durante a graduação, onde o programa é destinado aos alunos 

que já estão cursando o quinto período do curso de licenciatura e as atividades desenvolvidas 

buscam aperfeiçoar a formação do futuro docente, promovendo a imersão desse indivíduo no 

cotidiano de uma escola da rede pública de educação básica, escola-campo. 

O conceito e objetivos de formação do licenciando participante do PRP é baseado na 

busca em atender a Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 

baseando-se em projetos, com uma visão de aperfeiçoar o estágio supervisionado, trabalhando 

metodologias e didáticas estudadas pelos estudantes. O edital do PRP ainda ressalta que as suas 

atividades não são destinadas para a substituição da prática como componente curricular (PCC), 

mas sim, elas deverão ser boas aliadas no processo formativo do discente. 

Nesse contexto, pode-se compreender a colocação de Novoa (2019), onde o mesmo 

compreende que o processo de formação de professor possui três vértices, e neles estão 

interligados, os Professores, Escolas e Universidades, uma vez que, essa interação proporciona 

contribuições a formação do professor. É notória a relação do pensamento do autor e a ação do 

PRP, pois os três vértices são os principais “personagens” do PRP.  

Os pontos discutidos até agora permitem entender que o programa oferta uma 

aproximação direta ao futuro campo de trabalho dos residentes, e que busca tornar essa vivência 

enriquecedora para esses licenciandos, uma vez que, cada atividade e prática desenvolvida é 

planejada, orientada e discutida por profissionais formados e capacitados para uma execução 

positiva, a fim de promover uma formação aperfeiçoada. 

 

Avaliação do edital subprojeto PRP Ciências Biológicas UERN 

 

Inicialmente, ao realizarmos a leitura do edital do PRP podemos entender que neles são 

contidas informações gerais dos âmbitos do programa. Nesta análise do subprojeto Ciências 

Biológicas UERN, poderemos compreender de que forma as atividades são planejadas para o 

referido grupo de trabalho, além de ser possível entender um pouco mais sobre a proposta de 

atuação. A partir da leitura e análises feitas, possível observar duas categorias bem claras que 

compõem as atividades do subprojeto, sendo elas: “Gestão Escolar” e “Práticas Pedagógicas”. 

A seguir, as tabelas 3 e 4 trazem as categorias destacadas do subprojeto PRP ciências 

biológicas UERN, bem como as devidas discussões se inferências possíveis a partir do material 

encontrado. 

 

Tabela 3: Categoria gestão escolar 

Categoria  Unidade de 

registro  

Unidade de contexto 
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Gestão 

escolar 

 

Objetivos do 

subprojeto 

 

 

 

 

 

Plano de 

Atividades do 

Residente 

 

 

 

 

 

 

 

Ações 

previstas  

Identificar e analisar a gestão escolar nas múltiplas funções. 

(Portaria:06/2018, p.01) 

 

“...aprimorando o conhecimento a respeito da gestão escolar, 

incluindo o que compete cada cargo e como os recursos 

financeiros chegam à escola (atividades nas escolas-campo 

sob o acompanhamento do preceptor e coordenador de área), 

justificando que muitos de nossos egressos assumem cargos 

de gestores nas escolas da cidade. (Portaria:06/2018, p.03) 

 

O funcionamento da gestão escolar é algo que será conhecido 

pelos residentes. Inicialmente identificando o que compete 

cada cargo dentro da gestão e qual a função de cada um deles. 

Irão entender como funciona o caixa escolar, de onde vem os 

recursos financeiros necessários para serem utilizados nas 

despesas da escola. (Portaria:06/2018, p.04)  

Fonte: (Adaptado subprojeto PRP Ciências Biológicas – UERN/ Portaria: 06/2018) 

 

A categoria gestão escolar começa a ser apresentada como um dos objetivos do 

subprojeto, a fim de promover a aproximação do discente não apenas com a sala de aula, mas 

também promover a aproximação com atividades administrativas da escola. Faz-se necessário 

engradecer esse objetivo, pois a justificativa demonstra que os docentes responsáveis pela 

construção do subprojeto e orientadores dos residentes possuem ampla visão da formação dos 

discentes, quebrando barreiras unicamente conteudistas da formação inicial e mostrando haver 

conhecimento das atividades dos egressos do curso de ciências biológicas. Desse modo, buscam 

preparar os licenciandos para atividades que estão fora da sala de aula, mas são presentes na 

realidade escolar, assim promovendo o aperfeiçoamento da “formação discente” que foi 

destacada na categoria anterior, ao tratarmos sobre o documento geral. 

O conhecimento da gestão escolar visa permitir que os residentes conheçam a parte 

administrativa da escola, podendo observar e entender como cada profissional atua naquele 

setor escolar, como os recursos financeiros são recebidos e distribuídos para suas devidas 

finalidades.  

Sant’anna (2014) é um autor que aborda bem sobre a gestão escolar e suas 

particularidades, mas uma de suas posições que vale ressaltar é sobre a questão de saber 

gerenciar a gestão de pessoas, uma vez que, são elas que fazem acontecer. Nesse contexto, é 

possível compreende o quanto o ambiente escolar é interligado, independente do setor, pois 

uma atividade contribui para o desenvolvimento da outra. Em adição, vale salientar que essa 

categoria vem a permitir ao residente uma vivência enriquecedora. 

 

Tabela 4: Categoria prática pedagógica 

Categoria Unidade de 

registro 

Unidade de contexto 

 

 

Práticas 

pedagógicas 

 

Caracterização da 

realidade 

educacional 

“...cuja finalidade é melhorar a qualidade de ensino, de 

modo que a articulação entre teoria e prática seja 

evidenciada, uma vez que ela é citada, pelos docentes, 
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Ações previstas 

como sendo a maior dificuldade enfrentada na prática 

pedagógica.” (Portaria:06/2018, p.03) 

 

“...Os residentes e preceptores terão momentos para 

leitura, análises e discussões através de seminários de 

estudo baseados em temas que remetam a prática 

pedagógica.”(Portaria:06/2018, p.04) 

Fonte: (Adaptado subprojeto PRP Ciências Biológicas – UERN/ Portaria: 06/2018) 

 

A segunda categoria do subprojeto PRP ciências biológicas nos permitem inferir uma 

boa movimentação para ações que tangem a prática pedagógica nas escolas-campo. Porém, faz-

se necessário entender que as escolas que recebem o PRP são instituições com baixa nota no 

IDEB, desse modo, a perspectiva é que a atuação dos residentes venha a beneficiar o ensino 

dessas instituições, além de ser suporte importante para utilização de variadas práticas 

discutidas durante as disciplinas pedagógicas. 

Durante a leitura flutuante a respeito da prática pedagógica no edital é possível entender 

que as metodologias que permitem aliar a teoria e práticas são difíceis de serem executadas, 

onde os próprios docentes relatam tais dificuldades. Desse modo, o projeto tem o objetivo de 

capacitar os residentes a realizarem essa interação.  

Tal capacitação é trabalhada através de literaturas e discussões entre os orientadores e 

os residentes, afim de proporcionar aos residentes conhecerem sobre prática pedagógica, que 

para Franco (2015) é uma prática que gira em torno de intencionalidades que são previamente 

estabelecidas e que serão perseguidas durante o processo didático de variadas formas. Acredita-

se, dessa forma, que a adoção dessas atividades venha a contribuir para a formação desses 

discentes e promova uma melhor qualidade de ensino nas escolas-campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização da construção desta pesquisa faz-se necessário destacar o 

conhecimento e compreensão acerca dos editais que regem os programas de políticas públicas 

educacionais. Durante a leitura e análise dos editais que regem o PRP e o subprojeto ciências 

biológicas UERN, é possível compreender a conexão que existe entre eles e seus objetivos em 

comum, entender o que cada especificação tende a construir e diagnosticar o quanto essas 

orientações visam o aperfeiçoamento da formação dos discentes da licenciatura, assim, 

promovendo o desenvolvimento das práticas pedagógicas, a imersão no ambiente escolar e a 

busca pela contribuição e melhoria do ensino da educação básica. 

Acreditamos ainda que o PRP é um programa de grande contribuição para esse processo 

formativo, pois o mesmo oferece a oportunidade desse contato direto com a realidade escolar. 

Em adição, fica claro nos documentos analisados que o programa não deve se restringir somente 

às atividades desenvolvidas em sala de aula, mas englobar por completo a estrutura escolar, 

planejamento e o convívio com o corpo da instituição escolar. 

Assim, acredita-se termos atendimento aos objetivos inicialmente propostos com a 

pesquisa e esperamos que esse trabalho possa promover a compreensão sobre o programa, as 

suas especificações tanto do edital geral quanto do subprojeto ciências biológicas UERN 2018. 
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reflexões sobre a percepção dos bolsistas sobre as contribuições do PIBID-

Alfabetização na formação docente a partir da experiencia remota, no curso de 

pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. A partir 

disso, buscou-se discutir as potencialidades do programa na formação docente, o 

aporte teórico do estudo está pautado no campo da formação docente, voltado mais 

especificamente, a área das práticas pedagógicas. Os procedimentos metodológicos 

constituíram-se da descrição e análise das atividades realizadas pelo PIBID no período 

de seis meses, iniciado em novembro de 2020, com atividades totalmente remotas 

exigida pela realidade pandêmica. Para uma maior aproximação com o tema foi 

realizada uma pesquisa documental, tendo como fonte de dados documentos legais 

referentes ao Programa, a política nacional de alfabetização (PNA), dialogando com 

autores como Paniago, Soares e Emília Ferreiro. A partir do confronto das discussões 

com os referenciais teóricos, percebeu-se que o Pibid tem promovido momentos 

bastantes enriquecedores, através dos estudos sobre temáticas que permeiam a prática 

docente, e tem gerado muitas discussões significativas para a formação docente que 

vai desde as políticas educacionais nacionais até as particularidades da atuação 

docente em sala de aula. Verificou-se, também que, os bolsistas relatam a 

aproximação do docente em formação da realidade escolar, das dificuldades e 

possibilidades educacionais e formativas. Constatou-se que, as atividades remotas no 

Pibid fizeram eclodir sentimentos de ansiedade e inquietude nos bolsistas, portado 

pela expectativa de vivenciar a interação entre teoria e prática de modo indissociável 

no espaço escolar.  

 

PALAVRAS-CHAVES: PIBID; Formação Docente; Pedagogia e Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um programa 

vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a partir 

da formulação de várias políticas de incentivo à formação de professores, desencadeado após a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. (CANAN, 2012). 

O programa formativo tem por fundamento à interação de acadêmicos dos cursos de 

licenciatura junto à rede pública de ensino. Possui vários objetivos, entre eles: fomentar a 

iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de professores em nível 

superior e para a melhoria da qualidade da Educação Básica e efetivar a parceria entre 

Universidade e Educação Básica favorecendo protagonismo ao docente da escola básica como 

agente formador dos graduandos, segundo o manual do subprojeto Pibid- alfabetização. 

Sobre a expressiva dimensão de política pública, Paniago, Sarmento e Rocha (2018) 

apontam dados muitos importantes sobre o Pibid, em que à formação de professores que 

iniciaram em 2009, com 3088 bolsistas ofertados aos licenciandos, professores supervisores, 

professores das Instituição de Ensino Superior (IES), e em 2014, chegou a mais de 90 mil e 

bolsas distribuídas em 284 IES, oferecendo 313 projetos de iniciação à docência.  

A exposição desses dados é muito relevante, porque demonstra a grandeza do programa 

formativo, ao possibilitar que os novos docentes tenham uma formação mais ampla, com 

experiencias vivenciadas no âmbito da prática, para além dos estágios obrigatórios, o que reflete 

na escola pública e no ensino.  

Logo, a formação docente possui muitos desafios, como refletir sobre os conhecimentos 

necessários ao exercício da docência que estão sendo construídos pensando na transformação 

do cenário educacional. Nesse sentido o programa revela sua importância colaborativa, pois, 

além de incentivar à formação dos discentes (futuros docentes), contribuí para a valorização do 

magistério, elevando, assim, qualidade da formação inicial. (SOARES; ARAÚJO; RAMOS, 

2015) 
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 De acordo com o manual do subprojeto Pibid-Alfabetização 2020, uma das finalidades 

do programa é proporcionar, desde o início da formação, reflexões acerca do cotidiano escolar 

das instituições públicas, buscando atingir objetivos que contribuam para a melhoria do ensino.  

Além disso, o programa busca estimular a disposição dos alunos envolvidos no 

programa para com a construção de novas metodologias dos conteúdos ministrados em sala de 

aula, tendo em vista a melhoria da interatividade dos educandos. 

Ao adentrar-se no universo da formação docente, percebe-se a complexidade dessa 

tarefa, uma vez que, na atualidade, a competência do profissional docente perpassa muito além 

das fronteiras disciplinares e dos procedimentos didáticos. Rodrigues (2015, p.335), afirma que: 

 
“O trabalho do professor, além de ser amplo em suas funções, é determinante 

para a formação de uma sociedade mais crítica, justa e solidária, sendo assim 

o professor precisa ter uma formação que o auxilie a assimilar a visão do todo, 

deixando de lado a visão fragmentada para que possa corroborar mais 

efetivamente com a formação de seus alunos.” 

 

A identidade profissional docente tende a ser constituída de formas diferente, Amorim 

e Fernandes (2017, p. 4624) justificam essa percepção ao afirmar que não podemos nos referir 

a um processo, mas a diferentes processos – de construção da identidade – que não seguem um 

movimento linear, mas são constantemente modificados e reformulados ao longo da vida 

profissional do indivíduo.”  

Assim, o processo de formação inicial é essencial, porque após a construção acadêmica, 

o professor iniciante munido de conhecimentos e saberes prévios e teóricos, aliado as 

experiências do cotidiano com a sua identidade docente, consegue vencer as dificuldades e os 

conflitos da profissão. (AMORIM; MARQUES, 2017) 

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o relato do que vem sendo 

vivenciado e desenvolvido de modo remoto no PIBID, subprojeto de Alfabetização, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, e como o programa tem contribuído 

de forma significativa na formação docente do bolsista a partir da experiencia remota. 

 

METODOLOGIA  

 

 O presente relato é fruto das experiências vivenciadas no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, construído a partir das percepções dos alunos 

pibidianos do subprojeto PIBID-Alfabetização do curso de Pedagogia pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte- UERN. 

 Para a constituição desses registros, foi utilizada uma tecnologia da informação (TIC), 

chamado Padlet, que consiste numa ferramenta que permite criar quadros virtuais para 

organizar a rotina de trabalho, estudos ou de projetos pessoais e profissionais. O aplicativo 

utilizado no processo formativo tem por objetivo construir portfólios com as vivências e 

percepções dos alunos durante o processo formativo, assim recorremos às narrativas pessoais 

realizadas pelos participantes do programa durante os encontros por eles vivenciados. 

 O uso desse recurso se deu a partir das orientações dos professores subcoordenadores 

dos programas para o registro das atividades durante os dois anos (2020-2022), duração que o 

presente grupo participará. Assim, esse artigo, por trata-se de vivências e experiências 

caracteriza-se como um estudo qualitativa, pois preocupa-se com as compreensões de um grupo 

social, considerando os sujeitos e suas subjetividades. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 Para uma maior aproximação com o tema, foi realizada uma pesquisa documental, tendo 

como fonte de dados documentos legais referentes ao Programa, assim como a Política Nacional 

de Alfabetização (PNA) e o Plano Nacional de Educação (PNE), dialogando com autores como 

Paniago, Soares e Emília Ferreiro nas bases de dados disponíveis. 
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 Logo, será apresentada a análise das ideias sobre a formação docente a partir dos 

registros no Padlet dos bolsistas, reportando às atividades realizadas pelo PIBID no período de 

seis meses, iniciado em novembro de 2020, com atividades totalmente remotas exigida pela 

realidade pandêmica. de modo a socializar as reflexões sobre a percepção dos bolsistas sobre 

as contribuições do Pibid-Alfabetização na formação docente a partir da experiencia remota, no 

curso de pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, objetivo geral 

desse trabalho. 

 

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS 

  

Em novembro de 2020, iniciou-se mais uma turma do PIBID, no subprojeto de 

Alfabetização da UERN, que conta com 20 alunos participantes no total, sendo 16 bolsistas e 4 

voluntários. O início do programa deu-se em uma fase turbulenta. O Brasil e o mundo 

enfrentavam (como ainda enfrentam) o surto pandêmico ocasionado pela Covid 19, 

ocasionando que as pessoas passavam um período difícil de anseios e incertezas. 

Assim, visando a diminuição das contaminações pelo vírus, a medida de distanciamento 

social foi implantada pelas autoridades e toda a sociedade teve que adaptar-se às novas regras. 

Com o PIBID não foi diferente. Todo o programa foi repensado de modo que se adequasse às 

novas necessidades do ensino remoto, para que fosse possível possibilitar aos alunos 

experiências semelhantes às que todos teriam se os encontros ocorressem de modo presencial. 

Sobre isso, Costin (2020, p. 9) destaca que: 

 
“Os avanços da educação em direção ao digital acabaram lentamente se 

construindo, pegando inicialmente os educadores de surpresa, já que não havia 

nem conectividade de qualidade para todos, nem cursos que os preparassem 

adequadamente para o uso educacional de ferramentas online. Com o tempo, 

ocorreu um processo de aprender fazendo, e mesmo na dor, desenvolvendo 

nos mestres algumas competências para um ensino que demanda não só 

conhecimentos sobre computadores e aplicativos, como trabalho colaborativo 

entre pares.” 

 

Inicialmente os encontros foram definidos para ocorrerem uma vez por semana e, nesse 

dia, coordenadores, professores e bolsistas do PIBID se reúnem por meio de uma sala virtual 

no aplicativo Google Meet, para discutirem as mais distintas temáticas, que são pensadas 

levando em consideração todo o contexto já vivenciado pelos bolsistas, dentro e fora da 

universidade.  

Apesar de ocorrerem na modalidade remota, foi possível vivenciar encontros afetivos, 

de interação entre os sujeitos participantes do programa, de modo que a educação se 

concretizasse nesse ambiente virtual. Sobre a educação, Brandão (1983) afirmar que ela existe 

em todo lugar, por toda parte, não restringindo-se somente à escola. Ela se concebe como 

resultado de uma ação de todo meio sociocultural sobre quem dela participa.  

Após um tempo da pandemia, as aulas remotas das crianças das escolas públicas foram 

retomadas e, com isso, mais um passo do PIBID foi dado: os bolsistas passaram a vivenciar o 

espaço escolar por meio das atividades remotas, passando também a ajudar os professores a 

mediar suas aulas. Um novo momento importante se faz presente na vida dos bolsistas, mediar 

a educação no espaço remoto.  

No primeiro encontro, observou-se o número reduzido de alunos, se comparado às 

turmas presenciais encontradas antes da pandemia. E, embora seja assegurado por lei a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o que é tratado no Art. nº 206 

da lei 9394/96 da LDB, a atuação docente tornou-se ainda mais complexa, visto que os alunos 

enfrentam os mais distintos desafios para conseguirem assistir às aulas, desde a falta de um 
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recurso tecnológico, ou internet, à falta de auxílio da família ou de alguém que ajude nas lições, 

tendo em vista que grande parte dos pais trabalham.  

Mas, apesar das limitações, esses breves momentos de ensinar e aprender com as 

crianças se mostrou uma rica aprendizagem para todos. Observando a situação remota e as 

dificuldades enfrentadas, professores, bolsistas e alunos tiveram que desenvolver uma maior 

sensibilidade para se ajudarem entre si.  

Os alunos se mostraram participativos, respeitando sempre o tempo de fala de todos e 

Professores e bolsistas; estes, por sua vez, tornaram-se ainda prestativos e colaborativos para 

conseguir, mesmo de forma online, acompanhar as potencialidades e fragilidades de todos os 

alunos. A partir dessa nova realidade pandêmica, o subprojeto Pibid/Alfabetização/UERN 

discutiu o processo de alfabetização e a Política Nacional de Alfabetização.  

Um dos primeiros estudos realizado pelo programa Pibid foi a Política Nacional de 

Alfabetização – PNA e o decreto que regulamenta o processo de alfabetização e suas metas. A 

partir das discussões, destaca-se as falas de Ferreiro (1995, p. 33) em que percebe a 

alfabetização muito mais que sondar as letras ou repeti-las, sendo necessário ter conhecimento 

acerca disso, pois permite aos professores refletirem outras possibilidades de responder às 

questões, interações e produções das crianças reconhecendo dessa forma o quanto são 

inteligentes, ativas e criativas. A alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um 

processo cujo início é na maioria dos casos anterior a escola e que não termina ao finalizar a 

escola primária”. (FERREIRO, 1999, p.47). 

Esse momento de discutir as concepções sobre o que é alfabetizar foi bastante rico, 

pode-se compreender a política que norteia o processo de alfabetização e letramento no Brasil 

a partir dos debates realizados pelos próprios bolsistas, que em seus respectivos grupos se 

organizaram e apresentaram a política de forma muito elucidativa, enfatizando os pontos mais 

relevantes e abrindo margens para discursões. Como futuros pedagogos, é de suma importância 

compreender os princípios que norteiam a alfabetização no país, visando o melhor exercício da 

profissão. 

Uma das discussões levantadas foi sobre o método fônico que está bastante explícito, 

evidenciado principalmente no conjunto de seis itens que incluem “consciência fônica” e 

“instrução fônica sistêmica” (BRASIL, 2019), ganhando assim, no documento, destaque no 

processo de aprendizagem da leitura e escrita.   

Nesse sentido, percebe-se que as demais abordagens são desconsideradas, visto que 

mesmo com suas receptivas peculiaridades oferecem as suas contribuições para o processo de 

alfabetização. Assim, seria oportuno ao educador, a partir da análise pedagógica da turma, 

utilizar o método que melhor desenvolverá a aprendizagem dos alunos. 

Voltando-se para a execução das atividades pedagógicas de forma remota, foi possível 

observar a dedicação e entrosamento por parte dos educandos, apesar de os alunos nunca terem 

passado pela experiência de assistir aulas remotas por meio do Google Meet. Em depoimento, 

um dos alunos disse “Ah professora, as aulas poderiam sempre acontecer dessa forma”.  

Sobre as contribuições do PIBID, é importante enfatizar que cada experiência gera uma 

oportunidade de observar e refletir os processos educativos a partir da sala de aula, dos métodos 

utilizados e as constantes adaptações conforme as particularidades de cada encontro. Por isso, 

percebeu-se a importância da formação inicial e continuada, principalmente quando se trata de 

novos desafios como o ensino remoto. Essa compreensão esta explicitado no registro realizado 

no Portfólio/Padlet da bolsista II: 

 
Professores e bolsistas procuram sempre se reinventar, e, buscar, mesmo com 

todos os empecilhos anteriormente citados, que os alunos consigam aprender, 

que as aulas e as atividades sejam relevantes para a aprendizagem deles, e 

proporcionar momentos mais leves e descontraídos, que de certa forma 
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tendem a diminuir o forte impacto que esses dias tão atormentadores trazem 

também à realidade das crianças. 

 

Percebe-se, então, que as crianças aceitaram bem as propostas de atividades com mais 

ludicidade, mas temos o conhecimento que o brincar deve ser acompanhado da prática 

pedagógica, planejada com determinado fim. Todavia, há que se falar das dificuldades 

encontradas na formação remota, evidenciadas nos registros abaixo das bolsistas: 

 
“Com as experiencias dos bolsistas do pibid com as crianças, foi possível 

perceber como está sendo difícil para todos, sem exceções. Os professores e 

bolsistas sempre se empenham ao máximo para serem sensíveis e conseguir 

acompanhar até as mínimas reações dos alunos sobre as atividades e aulas 

via google meet, mas ainda assim é muito difícil, visto que sempre existem 

muito empecilhos, como, por exemplo, o sinal ruim de internet, que prejudica 

alguns alunos de responderem as atividades e participarem das aulas, outro 

exemplo de dificuldade que também pode-se citar é o de sempre criar um 

planejamento que leve em consideração a realidade, que seja inovador ao 

ponto de chamar atenção do aluno e que não se torne enfadonho e cansativo, 

visto que grande parte das crianças encontra-se desde o início da pandemia 

frequentemente expostas a telas”.  
 

No decorrer das atividades relatadas acima, através de seus resultados, entende-se como 

é valorosa e enriquecedora essa experiência para formação docente, que, ao serem capazes de 

planejar e executar os planos de aula, seguem descobrindo as formas das crianças manifestarem 

seus modos de aprenderem, e, a cada aula executada, aprendem com os acertos e, sobretudo, 

com os erros. 

O ensino remoto foi a solução possível para que o PIBID continuasse acontecendo, mas 

também é notório como essa nova realidade online possui muitas fragilidades para a formação, 

uma vez que priva os bolsistas de experiências muito mais significativas se os encontros fossem 

presenciais. Os sentidos, como ver, ouvir, sentir, são elementos extremamente essenciais e não 

poderão ser substituídas por uma tela de computador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da construção desse trabalho, foi possível 
compreender a concepção de educação defendido pelo PIBID, como um processo de 

aprendizado coletivo, a partir da integração da teoria à prática, a partir de valores democráticos, 

compreendendo o contexto de vida dos atores que compõem a escola – funcionários, 

professores, alunos e todos aqueles que estão envoltos a instituição –, concebendo-se como uma 

oportunidade de o bolsista aprimorar os seus conhecimentos sobre a ação do ensinar-aprender 

através do contato com a realidade escolar. 

Soma-se a isso o aprendizado com as professoras supervisoras e tutoras do projeto, com 

as quais as bolsistas adquirem confiança a cada atividade realizada, sendo orientados, 

conhecendo a realidade da escola e da comunidade. É importante enfatizar que a experiência 

de vivenciar a sala de aula, mesmo de forma remota, possibilitou muitos aprendizados, sendo 

impossível, principalmente agora, dissociar as tecnologias do campo da educação, valendo 

ressaltar que é extremamente desafiador para os professores que não estavam preparados para 

uma situação inesperada como a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, pois exigiu novas 

habilidades e competências, a busca por estratégias para atender as novas necessidade, adequar 

a um novo formato de ensino, com metodologias mais dinâmicas que aproximassem o aluno, 

permitindo participar de forma ativa do seu processo de aprendizado. 



 

 

71 

Apesar desses aspectos difíceis, foi possível perceber contribuições relevantes desse 

processo para ambos os atores envolvidos com o ensino, professores e alunos, tal como o 

letramento digital, a busca e aprendizado de ferramentas digitais e o aprendizado de novas 

formas de ensinar com base na criatividade de modo que auxiliassem a ensinar o conteúdo de 

forma dinâmica e com resultados no processo de aprendizagem das crianças.  

Igualmente relevante foram os estudos teóricos realizados no programa, que auxiliaram 

nas tomadas de decisões didático-pedagógicas, ajudando na elaboração das primeiras 

atividades. Vale ressaltar que a primeira experiência teórico-prática via Google Meet com a 

participação dos alunos foi motivadora, embora tenha causado muitos sentimentos de 

inquietude e ansiedade, mas, de alguma forma, proporcionou reflexões e amadurecimento no 

planejamento das atividades futuras.  

Assim, por meio dos relatos apresentados, observou-se também que o programa 

proporciona uma melhoria na qualidade do ensino da escola lócus da atuação do programa, na 

qual os professores e supervisores das escolas têm a oportunidade de repensar e aprimorar suas 

práticas pedagógicas. 

O subprojeto Pibid/Alfabetização da área de Pedagogia do campus central da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, como foi demonstrado, contribui 

para a melhoria da qualidade da formação dos licenciados em Pedagogia.  Dessa maneira, o 

PIBID oportuniza o primeiro passo para a construção de uma identidade profissional docente 

através da experiencia direta com a realidade das escolas públicas, nas quais participam desde 

atividades de planejamento, pesquisas e até mesmo na prática em sala de aula. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar as vivências de alunas do curso de 

Pedagogia da UERN, que participaram do primeiro módulo do Programa Residência 

Pedagógica no “Projeto Reforço Remoto”, desenvolvido com alunos nos anos iniciais 

do ensino fundamental de uma escola pública do Município de Mossoró-RN. O 

contexto da pesquisa foi durante o desenvolvimento do Programa Residência 

Pedagógica/RESPED/UERN, parte integrante da Política Nacional de formação de 
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professores, no país. Esse projeto tem como público-alvo alunos com dificuldades na 

aprendizagem, durante o processo de alfabetização e em matemática, atendendo 

alunos de vários níveis dos anos iniciais do ensino fundamental. Os sujeitos da 

pesquisa foram residentes que participaram do primeiro módulo remoto do 

RESPED/2021. Para o estudo foi realizado pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa e fundamentado na Psicologia Sócio histórica, na perspectiva de Vygotsky 

e colaboradores. O interesse pelo estudo, se deu a partir das vivências como residentes 

do RESPED, em um cenário adverso, da pandemia do COVID-19, tanto os 

professores como os residentes precisaram, mais que nunca, planejar, criar estratégias 

para a realização de atividades que pudessem auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem desses alunos, através do ensino remoto. Por conseguinte, destacamos 

a relevância desse estudo para novas possibilidades de estudos, que envolvam 

temáticas como Ensino Remoto, Residência Pedagógica, ou sobre Estratégias de 

Ensino para lidar com as implicações do cenário atual de pandemia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Residência Pedagógica; Programa 

Formativo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O interesse pelo estudo surgiu a partir das vivências no programa Residência 

Pedagógica, em um cenário adverso e atípico devido a pandemia do novo Coronavírus. Tanto 

para os professores como para os residentes e alunos, se ajustar às novas demandas impostas 

pelo contexto de pandemia que atingiu toda a sociedade e em consequência, a escola. 

Implicando em planejar e criar estratégias para a realização de atividades que pudessem auxiliar 

no processo de ensino aprendizagem desses alunos. 

Tudo isso gerou muitas experiências para todos os envolvidos, e da necessidade de 

refletir sobre esse processo surge o objetivo de relatar as vivências de alunas do curso de 

Pedagogia da UERN, que participaram do primeiro módulo do Programa Residência 

Pedagógica, no “Projeto Reforço Remoto”, desenvolvido com alunos que estudavam nos anos 

iniciais do ensino fundamental em uma escola pública do Município de Mossoró-RN. 

Ambas residentes cursam o oitavo período do curso de pedagogia, que buscam com o 

ingresso neste programa aprimorar suas práticas pedagógicas. Uma delas já havia participado 

do programa formativo PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e a 

outra havia participado do estágio não-obrigatório. Essas experiências fortaleceram sua 

formação inicial, e agora buscam mais uma vez agregar em sua formação experiências junto ao 

programa Residência Pedagógica. 

Para compartilhar as vivências das residentes e participantes do programa, realizou uma 

breve pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2008) que defende a necessidade de que uma 

pesquisa deve partir sempre do conhecimento já existente sobre a temática que se busca 

investigar. Nessa perspectiva, foram estudados trabalhos de autores para dar embasamento 

teórico às ideias presentes nesta pesquisa, mas com foco central a abordagem qualitativa, 

fundamentada na psicologia Sócio-histórica, iniciada por Vygotsky e colaboradores. Por 

compreender que a psicologia Sócio-histórica visa “[...] encontrar métodos de estudar o homem 

como unidade [...] ser biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do 

processo histórico” (FREITAS, 2002, p. 22). 

Com base nisso, o trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente será 

exposta a finalidade do programa Residência Pedagógica, bem como sua organização no 

subprojeto Alfabetização, campus Central; em seguida, será relatado a experiência de residentes 

participantes do primeiro módulo do programa RESPED e no projeto Reforço Remoto. 

 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: conhecendo a dinâmica do programa 
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A busca de uma formação inicial o mais completa possível deve instigar o estudante de 

graduação a se vincular em atividades formativas além da sala de aula e disciplinas postas na 

grade curricular do curso. Dentre essas atividades ofertadas na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), campus Central, está o Programa de Residência Pedagógica. 

Esse programa formativo tem como objetivo “[...] induzir o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica, a partir da segunda metade de seu curso” (BRASIL, 2020, s/p). Assim, 

compreende-se que o Residência Pedagógica busca qualificar a formação dos licenciandos por 

meio do contato direto com a práxis nas escolas. 

É relevante destacar que o programa Residência Pedagógica faz parte da Política 

Nacional de formação de professores, e nesta feita, corrobora-se a finalidade de aproximar a 

universidade da realidade da educação básica, como também, inserir alunos de licenciatura nos 

espaços escolares, e assim, contribuir com a experiência da prática de futuros professores. 

O RESPED está presente em alguns cursos de licenciatura da UERN, cada qual 

abarcando um subprojeto. Dessa forma, as residentes junto com as professoras preceptoras, 

desenvolvem atividades interventivas nos espaços escolares. 

O curso de Pedagogia tem como subprojeto de Alfabetização, e por meio dele são 

desenvolvidas ações referentes a contribuir para a alfabetização de alunos da educação infantil 

e ensino fundamental de duas escolas públicas no município de Mossoró/RN. 

Devido ao contexto de pandemia do Covid-19, essas ações estão ocorrendo por meio do 

ensino remoto. Desse modo, toda a sistemática do programa RESPED está se desenvolvendo 

através de ferramentas virtuais, como o google meet e por grupos no whatsApp, desenvolvendo 

dessa forma atividades síncronas e assíncronas, de modo que, mesmo no contexto remoto, ainda 

seja explorado todas as possibilidades que o programa pode oferecer. 

Pode-se considerar que as atividades do programa se dividem de duas formas: aquelas 

que se realizam junto com todos os participantes (residentes, preceptores e coordenadores 

orientadores); e aquelas que ocorrem de acordo com a divisão das escolas (residentes e 

preceptores). Dessa maneira, semanalmente, são realizados dois encontros com os participantes 

do programa. 

Na primeira forma tem-se a preparação de equipe. Esses momentos são bastante 

importantes para a formação, pois devido o contexto de pandemia e consequente isolamento 

social, precisou se adequar à nova realidade, e assim, foi necessário traçar estratégias para 

desenvolver as atividades de forma remota. Por conseguinte, os graduandos bolsistas, 

voluntários, e até mesmo as preceptoras precisaram se reinventar e seguir o novo modelo do 

Programa. 

Tanto, que nos encontros iniciais, várias outras estudantes partilharam o desejo de 

vivenciar essa experiência, porém, em suas falas percebia-se um certo receio, ao considerar um 

desafio, o novo formato do programa. No entanto, visualizavam possibilidades de 

aprendizagem, mas enfatizaram a preferência e desejo de participar de forma presencial. 

Entretanto, demonstraram estar dispostas a viver essa experiência.  

Houveram encontros para apresentação e orientação de uso da ferramenta virtual 

“padlet”; sobre construção do portfólio e a importância de registrar as atividades realizadas 

através de fotos e escritas. Um ponto que, inclusive, chamou a atenção, foi perceber o portfólio 

como elemento sócio emocional, haja vista que, proporciona a reflexão, autoavaliação, 

contribui para a construção da autoestima, autoconceito positivo, autoconfiança, consequente 

melhoria da escrita, promove também o desejo de compartilhar os trabalhos documentados.  

Contou-se também com roda de conversa com alguns relatos das preceptoras, sendo 

possível visualizar algumas estratégias que podiam ser utilizadas, porém, eram muitas 

incertezas. Uma das professoras, relatou que antes de postar as atividades, primeiramente fazia 
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um momento de acolhimento, de interação e procurava fazer atividades mais dinâmicas. Já 

outra docente, falou que sempre escolhia atividades, músicas, baseadas no contexto e vivências 

do cotidiano das crianças.  

A partir dessas discussões foi possível enxergar alguns desafios do trabalho remoto, mas 

ao mesmo tempo percebeu-se algumas possibilidades e estratégias para atuar e contribuir no 

processo de alfabetização dessas crianças em tempos de pandemia. Em suma, seria uma fase de 

experimentações e tentativas. 

Já na segunda forma, ocorre o planejamento e regência das atividades nas escolas. Cada 

escola possui um grupo de 10 residentes e uma preceptora para atuar com base na sistemática e 

realidade de cada instituição. Ambas as formas se complementam para contribuir na formação 

das residentes.  

Em meio às reflexões adquiridas nos momentos de preparação de equipe, nos estudos 

de textos e relatos de outras professoras, a preceptora de uma das escolas participantes do 

RESPED traz a ideia de um projeto chamado: Ação Reforço Remoto. A partir dessa ideia, 

voltamos nossos estudos sobre a Base Comum Curricular e Plano Nacional de Alfabetização, 

para entender de modo mais aprofundado o processo de alfabetização, e assim conseguir 

auxiliar as crianças que iriam participar do projeto.  

No tópico a seguir será explicado como funcionava esse projeto, seu objetivo, 

metodologia, bem como, a relevância para o processo de alfabetização daquelas crianças que 

apresentavam algumas dificuldades. 

 

AÇÃO REFORÇO REMOTO: o delinear de caminhos para o desenvolvimento de 

potencialidades e superação de limites 

 

Pode-se dizer que as vivências até o presente momento no RESPED foram bem 

desafiadoras. O interesse pelo ingresso no programa, vem de encontro com a vontade de 

aprimorar a futura prática docente. Atrelado a esse interesse, visualizou-se a oportunidade de 

vivenciar a experiência de participar de um Programa com a amplitude do Residência em uma 

nova modalidade, ou seja, através do ensino remoto.   

No dia dez de novembro do ano de dois mil e vinte, tivemos a abertura dos programas 

RESPED/PIBID, edição 2020-2022, realizada pela plataforma Youtube. Posteriormente, com 

o desenrolar do programa, iniciaram-se os encontros semanais. Antes desses momentos eram 

encaminhados textos para fundamentação teórica das discussões, que incluíram a Base Nacional 

Comum Curricular/BNCC, o Plano Nacional de Alfabetização/PNA e entre outros. 

Além de tudo isso, foi proporcionado um momento com professores que atuam na 

educação básica, para falar sobre as experiências com o ensino remoto, quais as dificuldades 

enfrentadas e as estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula. A discussão 

possibilitou uma análise e reflexão sobre os desafios que nos aguardavam, no entanto, trouxe a 

percepção que era possível contribuir para a aprendizagem dos alunos.  

Ao todo foram onze encontros no primeiro módulo, estes por sua vez, instigaram a 

curiosidade, proporcionaram algumas reflexões e questionamentos, como por exemplo, sobre 

como o novo nos assusta, causa incertezas e julgamentos precipitados. Hoje, olhando por uma 

outra ótica percebe-se o quanto as vivências no programa Residência Pedagógica de forma 

remota foram importantes para a nossa constituição e processo formativo. Esse pensamento vai 

de consonância com Silva (2020) que em seu relato afirma que “Esse movimento inicia-se a 

partir do momento em que compreendi o quanto inovo meu viver em contato com o meio, o 

quanto as vivências decorridas desse meio orientam minha constituição.” (SILVA, 2020, p. 11-

12). Ou seja, apesar de não estar de forma presencial, os contatos e interações se davam de 

forma remota e foram extremamente relevantes. 
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De acordo com Aguiar; Machado (2016) somos seres históricos, dito de outro modo, 

estamos em constantes mudanças e transformações. A autora relata que “[...] à categoria 

Historicidade, tem caráter ontológico. O ‘ser social’ [...] se constitui humano na sua relação 

com a natureza e com os outros homens e, nessas relações, constrói sua própria história” 

(AGUIAR; MACHADO, 2016, p. 264). Assim, entende-se que a história dos sujeitos é 

constituída a partir das relações sociais nas quais eles estão inseridos. Ao se apropriar da 

natureza que tem a sua volta, o homem tem a capacidade de transformá-la, ao mesmo tempo 

em que se transforma a partir de conhecimentos adquiridos e das relações sociais que participa. 

Corroborando com esse pensamento, temos as mudanças que vêm ocorrendo na atual 

conjuntura. Esses acontecimentos são resultados de novas configurações exigidas pela 

educação contemporânea. Com a pandemia essas transformações foram intensificadas em todos 

os âmbitos. Tendo em vista que o novo cenário não tinha outra opção a não ser, se reinventar e 

enfrentar os desafios postos, apesar do processo não ser fácil é preciso reconhecer a riqueza das 

vivências. Sobre isso, Silva (2020) discorre: “[...] o humano se refaz, se transforma como sujeito 

ativo, apreendendo nas dimensões vividas” (SILVA, 2020, p. 46). 

Atualmente, no segundo módulo do programa, já é possível perceber que as estratégias 

pensadas para contornar esse ensino remoto estão sendo efetivas. Tanto nas reuniões do 

programas, como nas atividades realizadas nas escolas. Contudo, para chegar a esse resultado 

positivo, houve muita dedicação envolvida. 

De modo mais específico, será falado da realidade da escola na qual as residentes 

atuaram no primeiro módulo. Junto com a professora preceptora, foi sendo possível aos poucos 

alinhar as necessidades dos alunos da escola, com a limitação existente pelo contexto atual. 

Como a preceptora já conhecia a realidade da escola, isso foi fundamental para auxiliar nesse 

processo de pensar estratégias. 

Dessa maneira, a preceptora junto com as professores titulares da escola, verificaram 

que o processo de ensino-aprendizagem de alguns alunos merecia uma atenção especial, e assim 

surge a ideia de criar um projeto intitulado “Projeto Reforço Remoto”, que como o próprio 

nome sugere, visa auxiliar uma demanda de alunos que teriam algum tipo de dificuldade durante 

seu processo de aprendizagem. 

Partindo desse pressuposto, pensou-se em um projeto de reforço para auxiliar essas 

crianças. E em meio ao ensino remoto, foi necessário adaptar o reforço para um reforço remoto. 

Então esse projeto possui como público alvo crianças com dificuldades na aprendizagem, no 

processo de alfabetização e em matemática, atendendo alunos de vários níveis que constituem 

os anos iniciais do ensino fundamental. 

Ao todo, o projeto contou com a participação de 19 crianças, que por meio de um grupo 

de whatsApp recebiam e faziam as devoluções das atividades propostas. Assim, as residentes 

junto a preceptora e as professoras titulares da escola realizaram um trabalho colaborativo para 

descobrir meios de favorecer a educação desses alunos, nesse contexto pandêmico tão difícil.  

A ideia inicial para esse projeto foi realizar momentos síncronos e assíncronos: para as 

atividades assíncronas, foi definido que seriam produzidos vídeos com temáticas pré-definidas; 

e para os momentos síncronos, seriam realizados atendimento individualizados. Essa divisão 

do projeto em momentos contribuiu ainda mais para essa experiência, pois não somente iria 

existir um contato indireto com os alunos. 

Aguiar; Machado (2016, p. 269) destacam que para a transformação da educação se 

torna necessário “[...] a construção de espaços democráticos, de colaboração e, principalmente, 

ancorados na reflexão crítica dos conhecimentos advindos do conjunto da produção humana”. 

Acerca disso, e refletindo sobre tempos de pandemia, para continuar havendo essa 

transformação, é essencial toda essa atribuição e reflexão crítica. 

Explicando de modo mais detalhado cada momento. As atividades assíncronas 

aconteciam por meio de dois vídeos por semana. Cada vídeo possui quatro momentos, sendo 
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eles: leitura deleite; atividade de linguagem; matemática; e artística/recreativa. Todos 

planejados e gravados pelas residentes.  

Esses vídeos eram postados no canal do youtube do programa Residência Pedagógica, 

subprojeto Alfabetização, e compartilhados via whatsApp, no grupo destinado ao projeto, em 

que estavam presentes os pais e responsáveis pelos alunos participantes. Dessa maneira, duas 

vezes por semana, os vídeos eram postos no grupo juntamente com algumas instruções para os 

pais ajudarem na realização das atividades. 

Já os momentos assíncronos, chamados de atendimento individualizado ocorriam 

também duas vezes por semana, porém com apenas um aluno. Esse atendimento tinha como 

foco a leitura. A preceptora realizou a indicação de quais residentes iriam ficar responsáveis 

pelo atendimento de cada criança, e a partir disso, as residentes entravam em contato com os 

pais dos alunos via whatsApp, para marcar um dia e horário para realizar o atendimento. 

Eles eram realizados através de duas ferramentas virtuais, por google meet e por 

videochamada por meio do whatsApp. A escolha de qual ferramenta seria utilizada era feita de 

acordo com a realidade da família, pois havia casos do celular do responsável familiar não 

comportar a instalação do aplicativo do google meet, o que ocasionava a alternativa da vídeo-

chamada ser necessária. 

Com esse conjunto de ações, buscou-se efetivar a finalidade de ajudar essas crianças em 

seu processo de aprendizagem, enfrentando também o desafio de realizá-lo por meio remoto. 

Essa divisão do projeto em momentos contribuiu ainda mais para essa experiência, pois não 

somente iria existir um contato indireto com os alunos. 

Nesse sentido, várias inquietações e dificuldades foram surgindo no desenrolar do 

processo, como por exemplo, habilidades com as ferramentas digitais, gravação de videoaulas 

e entre outras. À medida que as atividades foram sendo desenvolvidas observamos as 

possibilidades e limitações desse modelo de ensino, e assim, buscou-se estratégias para que os 

alunos não fossem prejudicados.  

Através do programa RESPED, mais do que potencializar a formação docente, ele 

também foi capaz de ampliar a visão das residentes,  no que se refere a identificar pontos 

positivos nos recursos tecnológicos, desenvolver habilidades, superar limites, como por 

exemplo, dificuldades com edição e gravação de vídeos, planejamento. 

Bem como, surgiram vários pensamentos e questionamentos, pois procurava a todo 

momento visualizar estratégias e formas que o programa Residência Pedagógica poderia 

contribuir no processo de alfabetização dessas crianças, sendo que as professoras falavam dos 

prejuízos do ensino remoto e que os alunos não conseguiram avançar da mesma forma que teria 

sido no ensino presencial.  

Além das próprias professoras trazerem essa realidade, ficou evidente nos encontros 

assíncronos e síncronos, que existia uma certa falta de entusiasmo para a realização das 

atividades propostas. Inclusive, um dos fatores que chamaram atenção foi em relação aos pais, 

tanto nas atividades que eram colocadas no grupo, como também, no contato individualizado, 

era possível perceber um pouco de desvalorização. 

Essa constatação se deu, por exemplo, pois das duas atividades passadas através do 

grupo do whatsapp, alguns alunos não entregavam na data correta, ou até mesmo houveram 

casos que alguns não entregavam. Pode-se citar também a tentativa de contato para o 

atendimento individualizado sem respostas, isto é, ao entrar em contato com os familiares de 

cada crianças, em alguns casos, além da falta de resposta, outros esqueciam do momento 

síncrono. 

Refletindo sobre essas dificuldades, tenta-se entender o lado das famílias de se adaptar 

a essa realidade de ensino remoto, conciliando outras demandas de trabalho, serviços 

domésticos, dentre outros possíveis contratempos, porém, ao mesmo tempo, o papel deles se 

torna fundamental para a continuidade dos estudos das crianças. 
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O comprometimento nesse momento, deve existir das duas partes. Para ilustrar, 

trazemos à tona o caso de uma criança do atendimento individualizado, que a mãe trabalhava o 

dia inteiro, e o atendimento só poderia ser realizado à noite. A residente, entendendo a realidade 

dessa mãe, concordou em realizar o momento síncrono nesse horário, mesmo sendo um horário 

não tão favorável para ela.  

Percebe-se assim, que na realidade da mãe e da residente, existiu uma responsabilidade 

e empenho para fornecer a essa criança um momento a mais de estudo. Para as residentes, mais 

do que essas características, é essencial que haja uma vontade de aprender, descobrir e 

redescobrir novos caminhos.  

A partir de tudo isso, surge a reflexão sobre a importância dos recursos tecnológicos, e 

o quanto eles podem ser úteis. No entanto, muitas vezes por desconhecer esses recursos, 

deixamos de utilizá-los como um aliado para a nossa prática. Ou seja, quando nos fechamos 

para novas possibilidades, acabamos perdendo oportunidades de vivenciar novas experiências, 

fato que pode limitar e interferir em nossa constituição.  

Se alfabetizar é um desafio, havendo o contato presencial com as crianças, imaginem 

tendo um contato totalmente virtual. Para melhorar e ser efetivo, explorar as ferramentas 

virtuais é muito importante. Com os encontros de preparação da equipe, foi possível conhecer 

de antemão algumas ferramentas que os professores já estavam utilizando, e serviu como um 

norteador para onde buscar novas, que atendessem a realidade das crianças. 

A troca de experiências ao longo do primeiro módulo do RESPED com certeza tornou 

oportuna à ideia de que, por mais difícil que parece, é possível desenvolver atividades relevantes 

e instigantes para as crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, ficou evidente que o programa Residência Pedagógica com seu objetivo de 

auxiliar na formação e desenvolvimento de futuros profissionais docentes, acabou por ajudar 

também para que as estudantes tivessem ainda na formação inicial contato com práticas 

pedagógicas usadas no ensino remoto. Sendo um diferencial para as residentes.  

A experiência com o Projeto Reforço Remoto proporcionou uma larga aprendizagem, 

em diferentes sentidos, por exemplo o estímulo para utilização de diferentes ferramentas das 

novas tecnologias, pois no início do módulo e do projeto existia por parte das residentes um 

conhecimento muito restrito acerca das ferramentas que poderiam ser utilizadas para melhorar 

o processo de ensino-aprendizagem, e agora já há uma curiosidade de pesquisar sobre quais 

novas tecnologias podemos utilizar; o desenvolvimento pessoal de melhorar a desenvoltura com 

a fala, a timidez; o trabalho coletivo, visto que o projeto contou com a ajuda de várias partes 

(professoras titulares; supervisora da escola; familiares; docente orientadora; preceptora; 

residentes), todos em busca de favorecer as crianças. 

Citamos também o aprofundado nos estudos sobre alfabetização, foco do subprojeto. 

Então os textos sobre a temática, vídeos e até participação em eventos foram essenciais para a 

realização do projeto, além de criar estratégias para confrontar as dificuldades que surgiram. 

Enquanto residentes, mais do que aprender, assumimos o nosso papel de auxiliar o máximo 

possível o processo de aprendizagem dos alunos em sua educação básica. 

Por conseguinte, destacamos a relevância desse estudo para novas possibilidades de 

estudos que envolvam temáticas como Ensino Remoto, Residência Pedagógica, ou sobre 

Estratégias de Ensino para lidar com as implicações do cenário atual de pandemia. 
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MONITORIA: um relato de experiência na disciplina ensino de geografia 
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Zacarias Marinho2 

 

 
RESUMO 

A monitoria funciona como uma estratégia que dar suporte ao ensino. Estudantes 

interessados em disciplinas específicas, submetem-se à seleção e, assim, podem 

colaborar no processo de apropriação do conhecimento de seus colegas que estão 

cursando a disciplina para a qual foi selecionado como monitor. Este trabalho tem 

como foco descrever, através de relato de experiência, a vivência como monitora 

voluntária da disciplina Ensino de Geografia, com alunos do quinto período noturno 

do Curso de Pedagogia da UERN, durante o semestre letivo de 2020.2 ocorrido de 

maneira remota. Como referencial teórico nos apropriamos de autores como Dias 

(2012; 2013; 2014) e Lopes e Borges (2015). A metodologia de intervenção tem uma 

série de atividades previstas no projeto de monitoria que foram sendo desenvolvidas 

pela monitora, tais como: reuniões de planejamento; leitura e discussão de textos; 

atendimento aos alunos em dúvidas sobre os textos e sobre as tarefas recomendadas, 

colaboração com as discussões em sala, além de ministrar aulas sob a supervisão do 

professor. Como resultados dessa intervenção constatou-se que a monitora participou 

de todas as aulas; assumiu a gestão de dois encontros ministrando aula; interagiu de 

forma propositiva junto aos alunos em suas dúvidas e atividades a serem cumpridas; 

orientou e facilitou o uso dos mecanismos tecnológicos por parte do professor, 

contribuiu com diferentes observações no processo de avaliação do desempenho dos 

discentes. Conclui-se, portanto, que a monitoria para além dos conhecimentos 

específicos de uma determinada área, contribui para a formação docente, preenchendo 
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lacunas e/ou ampliando o potencial dessa formação dos alunos que participam desse 

programa institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O artigo 

está organizado da seguinte maneira: na primeira seção temos uma discussão sobre 

Programa Institucional de Monitoria como política que compõe a formação de 

professores, especificando esse programa na Uern, no Curso de Pedagogia e no Ensino 

de Geografia. E, na segunda seção, temos pelo prisma da aluna monitora o relato da 

experiência por ela vivenciada. Em nossas considerações finais, sintetizamos nossas 

conclusões e apontamos possíveis desdobramentos dessa experiência. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Formação de professores; Monitoria; Ensino de Geografia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A discussão que desenvolveremos, apesar dos limites que reconhecemos de limitações 

desse espaço, traz como foco o Programa Institucional de Monitoria na Universidade do 

Estando do Rio Grande do Norte e no Ensino de Geografia, tomando-o como uma política de 

formação docente e, nesse sentido, considerando em nossa perspectiva de formação de 

professores as bases que Lopes e Borges articularam como quatro teses interconectadas:  

 
a formação docente (e também a formação em qualquer nível de ensino) é um 

projeto impossível; ainda assim, essa formação docente é necessária; essa 

necessidade pode ser vinculada ao projeto que para muitos parece 

abandonado: o projeto de mudar o mundo; o desafio da mudança envolve a 

responsabilidade e o compromisso de formadores e pesquisadores nas 

universidades e professores nas escolas: nossa responsabilidade e 

compromisso. (LOPES e BORGES, 2015, p. 491 – grifos das autoras). 

 

Essas reflexões teóricas para as políticas de formação de professores, nas licenciaturas 

do campo das Ciências Humanas devem ser acompanhadas das devidas questões políticas que 

se requer, uma vez que historicamente constatar a atribuição de papel secundário de suas áreas 

na Educação Básica, pela circulação do discurso de que nessa fase de estudos é possível que 

pessoas sem a formação exigida assumam turmas para lecionar as disciplinas, Geografia e 

História por exemplo, alegando-se que o conhecimento nessas disciplinas é mais fácil e, assim, 

a formação em qualquer outra área é suficiente para isso, requerendo-se apenas a experiência e 

o vínculo institucional, as vezes nem isso.  

No entanto, defendemos que a formação em curso próprio e reconhecido pelos órgãos 

do estado, responsáveis pelo acompanhamento dos cursos de nível superior é imprescindível 

para o sujeito assumir uma sala de aula, seja de Geografia, seja de qualquer outra área do 

conhecimento. 

Para a Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental, a formação se dá nos 

Cursos de Pedagogia reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura e pelos Conselhos 

Estaduais de Educação, o que atesta as condições mínimas exigidas para o funcionamento 

desses cursos. Em suas propostas curriculares, os Cursos de Pedagogia dispõem de 

componentes curriculares que possibilitam uma formação geral que tornam aptos os egressos 

desses cursos a lecionarem diferentes disciplinas, entre as quais a Geografia.  

 

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Muitas vezes criticados pela condição de formação generalista, os Cursos de Pedagogia 

têm fortalecido meios de potencializar a formação dos seus discentes por meio de iniciativas 

próprias de pesquisa e extensão, ou por meio de políticas demandadas de órgãos 
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governamentais que possibilitam o envolvimento de professores e alunos, tais como Programa 

de Educação Tutorial-Pet; Programa Institucional de Iniciação Científica (Pibic); Programa 

Institucional de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-em); Programa de Residência 

Pedagógica (Resped); Programa Institucional de Iniciação â Docência (Pibid). Essas políticas, 

a despeito das críticas que possam ser feitas, criam oportunidades as mais diversas de 

potencialização da formação, uma vez que os alunos vivenciam experiências com o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Compreendemos, no entanto, que esses programas são regidos por leis e 

que “a legislação atual é resultado de um processo de negociação a partir de articulações 

políticas e discursivas no campo da educação” (DIAS, 2012, p. 2), garantindo qualidade apenas 

nos limites do sentido que lhe é atribuído nas referidas políticas.  

O Programa Institucional de Monitoria (Pim) é uma dessas políticas que contribuem 

com a formação em Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern. 

Assim, podemos considera-la também uma política de formação de professores, o que fica 

evidente ao observamos a resolução 052/2020 (UERN, 2020), a qual regulamenta esse 

programa e que nos seus três primeiros incisos do artigo 3º indica como objetivos: 

 
I. estimular a participação de discentes dos cursos de graduação, fortalecendo 

seu processo formativo, colaborando para articular ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito dos componentes curriculares; 
II. promover a interação/colaboração entre discentes e docentes no âmbito das 

atividades formativas; 
III. criar condições para a iniciação à docência por meio de atividades de 

natureza pedagógica, cultural, científica e tecnológica, desenvolvendo 

habilidades e competências relacionadas ao campo da docência;  

  

Desses três primeiros objetivos pode-se inferir que formação e docência são termos 

centrais para o programa. Essa centralidade, também presente nas políticas de currículo e de 

formação de professores em geral, por sua vez, articulam sentidos de superação de deficiências 

formativas e de direitos de aprendizagem e vem atrelada a ideia do desenvolvimento de 

habilidades e competências, percebendo-se aí a influência dessas políticas no Brasil e em países 

ibero-americanos (DIAS, 2013; 2014), além de outros. De acordo Dias (2012, p. 15): “Para as 

DCN (2001), o desenvolvimento profissional está vinculado à discussão das competências, ao 

“aprender a aprender” e ao saber-fazer, difundido em seu texto de definição política”. 

Os dois últimos objetivos do programa, elencados pela resolução 052/2020 (UERN, 

2020), são: 

 
IV. pesquisar e implementar novas abordagens teórico-metodológicas 

adequadas a componentes curriculares objetos da monitoria; 
V. socializar o conhecimento com a finalidade de minimizar problemas de 

baixo desempenho acadêmico, repetência, evasão e falta de motivação. 
  

O IV objetivo traz o sentido de rompimentos com o ensino tradicional ao fazer 

referência a “novas abordagens teórico-metodológicas”, um discurso recorrente sempre que se 

tem novas políticas de currículo e de formação de professores, haja vista uma nova política se 

tornar hegemônica pelo discurso de ser inovadora em relação ao que propõe as políticas 

anteriores. 

O V objetivo é sugerido de forma bem modesta ao trazer a ideia de minimizar os 

problemas neste citados: baixo desempenho, repetência, evasão e falta de motivação. Contudo, 

duas questões precisam ser problematizadas nesse objetivo. Primeiro, considerando-se que 

esses problemas sejam da turma objeto do programa, não seriam muita responsabilidade 

imputada a monitoria, mesmo que a ideia seja de minimização de tais problemas? Segundo, 
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considerando-se agora que esses problemas sejam do aluno-monitor, não seria contraditória 

essa ideia, uma vez que os monitores são selecionados pela nota do componente curricular e 

pelo Índice de Rendimento Acadêmico? 

Não obstante, os dados coletados junto ao Sistema de Programas Formativos (SPF), 

mostram que esse programa tem se mostrado potencialmente atraente a professores e alunos da 

UERN, tanto que “no semestre de 2020.2 foram 115 os projetos PIM aprovados e em execução, 

nos quais estão envolvidos 141 estudantes, destes, 57 remunerados”. (UERN, 2021).  

No Curso de Pedagogia são várias professores e professoras que vêm trabalhando com 

a monitoria em suas respectivas disciplinas, desde há algum tempo. Nos dois últimos semestres, 

mesmo com a pandemia manteve-se o interesse pela monitoria. Entre as disciplinas que 

continuaram adotando esse programa como recurso para os alunos em formação, podemos citar: 

Ensino de História; Ensino de Língua Portuguesa; Alfabetização e Letramento e Didática, além 

de outras. Muitos alunos e alunas do curso fazem monitoria em mais de uma disciplina em 

diferentes períodos, acumulando ainda mais experiências para sua formação, pois ao se 

relacionar com diferentes professores nesse programa, convive com diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas de ensino-aprendizagem e de profissionalização docente.  

No caso específico de Ensino de Geografia, a monitoria vem sendo utilizada desde o 

ano de 2010. Desse ano até o último semestre (2020.2) tivemos várias alunas monitoras, em 

experiências de ensino presencial e, recentemente, duas experiências em ensino remoto, 

semestres 2020.1 e 2020.2.  

Os projetos de monitoria de Ensino de Geografia sempre foram pautados pelo que 

determinam os editais do programa e pela proposta do programa da disciplina para o semestre 

objeto da monitoria. Dessa forma, ao ser aprovado para essa experiência, o professor se reúne 

com o aluno-monitor(a) para que este conheça as especificidades da proposta de trabalho e para 

orientações para a leitura dos primeiros textos que vão ser usados nas primeiras aulas do 

semestre. Assim, mesmo antes da primeira reunião de planejamento o aluno-monitor(a) se 

apropria da temática pelas leituras desses textos, posteriormente vai tendo contato com outros 

materiais de acordo a utilização que vai sendo dada a estes.  

Ao final do semestre o aluno-monitor escreve seu relatório, descrevendo a sua atuação 

na disciplina, destacando seu trabalho no que diz respeito às diferentes atividades que foram 

desenvolvidas, desde o próprio planejamento de aulas à sua interação com os alunos, por meio 

do atendimento a estes e também da oportunidade de ministrar aula no ensino superior.  

Ao longo do tempo que oferecemos monitoria no Ensino de Geografia, podemos 

constatar o interesse das alunas selecionadas para a condição de monitora, umas mais, outras 

menos, podemos dizer que suas respectivas atuações atenderam as expectativas do professor, o 

que pode ser constatado nos pareceres do docente sobre a atuação de cada uma dessas monitoras 

que vivenciaram a experiência da monitoria.  

Também podemos constatar que as discentes que passaram pela condição de monitora 

avaliam a monitoria de forma muito positiva, fato que pode ser constatado tanto pelos seus 

relatórios, quanto pelo fato destas procurarem outras disciplinas para concorrerem a uma nova 

monitoria em outras áreas, bem como por indicarem a outros(as) colegas que concorram a esse 

tipo de experiência no Ensino de Geografia que elas acabaram de vivenciar,  

Devemos salientar e levar em consideração que no exercício da monitoria se encontra 

um(a) aluno(a) em formação que também vivencia junto aos seus colegas as mesmas 

circunstancias que a academia os proporcionam, sucessos, angústias, desafios, receios, não 

podendo ser confundido com um professor, mas um facilitador importante como um elo entre 

este os demais alunos e alunas. É isso que devemos atentar para o relato que segue. 

 

A ATUAÇÃO DA MONITORA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: um relato de 

experiências  
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A disciplina Ensino de Geografia, objeto da monitoria, é um componente curricular da 

formação dos acadêmicos do Curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, sendo ofertado no quinto semestre desse curso. A monitoria foi realizada no período 

de fevereiro a maio de 2021, no turno noturno do semestre remoto de 2020.2. As aulas 

aconteciam as terças-feiras a partir das 19: 30hs. 

Dois motivos me mobilizaram para ser monitora da disciplina Ensino de Geografia: o 

principal motivo foi a afeição que sempre tive na minha trajetória escolar com a disciplina 

Geografia na Educação Básica, bons professores e um bom desempenho. O segundo motivo foi 

semelhante ao primeiro, pois o bom desempenho também ocorreu na disciplina Ensino de 

Geografia em Pedagogia e a boa convivência com o professor no período que cursei esse 

componente curricular foram fundamentais na minha decisão. Isso me dava a segurança para 

questionamentos e sugestões sem dificuldades de diálogo entre professor e a monitora em suas 

atribuições.  

De acordo com a resolução número 052/2020 (UERN, 2020), em seu artigo 11, as 

atribuições do monitor são:  

 
I. participar do planejamento do componente curricular relacionado ao Projeto 

de Monitoria; 
II. executar, sob a orientação do docente, as atividades pedagógicas previstas 

no Projeto de Monitoria; 
III. destinar parte de sua carga horária semanal para as atividades de 

atendimento aos discentes matriculados no componente curricular objeto do 

Projeto de Monitoria. 
IV. participar, quando solicitado, das atividades promovidas pelo SPF/Proeg. 

 

Nesse sentido, tanto o projeto de monitoria quanto a minha atuação como monitora 

foram pautadas por essa resolução. Segundo Franco (1998), “as atividades realizadas pelo 

monitor vão desde acompanhamento das aulas e provas, orientação e esclarecimento de dúvidas 

dos alunos, participação na produção de material didático”. 

Devido a pandemia as atividades ocorreram sempre de forma remota, por meio da 

plataforma Google Meet/Classroom, alternando-se aulas síncronas e assíncronas. Assim, cada 

uma dessas categorias ocorria geralmente em um intervalo de 15 dias. Para assistirem as aulas 

os alunos acessavam o link disponibilizado no mural da sala da plataforma. 

Como os horários da monitoria eram compatíveis com as outras responsabilidades que 

eu tinha para com o curso, foi possível estar presente em todas as aulas do semestre que 

ocorreram de maneira síncrona, enquanto que nas assíncronas participava ou de planejamento 

de aulas da disciplina, ou mesmo lendo textos que seriam utilizados em momentos posteriores 

em sala de aula, além de outras atividades, conforme vão ser destacadas em seguida.  

 

Reuniões de planejamento  

 

As reuniões de planejamento, para as atividades que seriam desenvolvidas, ocorriam 

sempre entre o professor e a monitora, não havendo planejamento individual.  Assim, eu me 

apropriava dos conteúdos que seriam abordados e da metodologia pela qual esse conhecimento 

seria repassado na sala de aula. Essas reuniões tinham como base os textos selecionados nas 

referências para o tema a ser discutido em sala. Tais textos, eram lidos por mim antes das 

reuniões, uma vez que eram repassados com antecedência e, caso eu tivesse alguma dúvida a 

respeito do assunto, podíamos superar na discussão antes da aula. O professor também 

repassava os slides que usaria nas aulas e procurava demonstrar possibilidades didáticas de 

aplicação no nosso futuro contexto profissional.  
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Para Nunes (2007, p. 81), “a participação do monitor no planejamento das aulas que 

serão ministradas é processo participativo que garante a alteridade: permite que o professor 

perceba, através do olhar do monitor, um formato pedagógico que garanta o interesse e a 

assimilação do conteúdo ministrado de forma mais eficiente e de acordo com as necessidades 

dos alunos”. 

 Como eu lia os textos com certa antecedência, minha participação nessas reuniões não 

eram passivas, eu também fazia observações sobre o tema, opinava, estabelecia relações com 

as aulas de geografia na minha Educação Básica e com as aulas de Ensino de Geografia no 

Curso de Pedagogia. Assim, interagia ativamente com o professor no planejamento, inclusive 

sugerindo ações para a aula objeto do planejamento.   

Outro aspecto bastante recorrente nessas reuniões foi auxiliar o professor com 

questionamentos sobre a avaliação dos alunos e alunas, expondo minha opinião a respeito dos 

trabalhos apresentados, bem como dos relatórios escritos, o que me ajudou na apropriação de 

aspectos relevantes ao avaliar o processo de aprendizagem de uma turma.  

Além dessas reuniões serem importantes para minha participação nas aulas ministradas 

pelo professor e em outros aspectos, também foram de fundamental importância para as aulas 

por mim ministradas, pois me deixaram mais confiante nos dois momentos que ministrei aula, 

apesar de manter ainda uma certa ansiedade, conforme descrito mais adiante. 

 

As aulas na monitoria                                                                                                    

                                                                     

Como já relatamos anteriormente, as aulas nesse período de pandemia ocorrem de modo 

remoto e em duas modalidades, aulas síncronas e assíncronas. No primeiro dia de aula síncrona, 

sob a responsabilidade do professor, fui apresentada a turma como monitora da disciplina. 

Nessa oportunidade expliquei meu papel junto a turma como alguém que estaria disponível em 

horários pré-determinados para atendimento às dúvidas tanto das aulas, quanto das atividades 

de trabalhos avaliativos, e que esse atendimento se daria através do Google Meet, em grupo ou 

de forma individual.                              

Um momento bastante significativo foi o de uma aula passeio em um contexto remoto. 

Foi possível realizar uma visita virtual ao museu de História Natural de São José dos Campos, 

o que foi de grande relevância para mim e os alunos da turma, pois ganhamos experiência de 

como realizar esse tipo de aula de forma online. O vídeo possibilitou entrar em um ambiente 

virtual como se estivéssemos presencialmente no local. Essa aula ocorreu em conjunto com 

outras disciplinas: Ensino de História e Ensino de Ciências, com seus respectivos alunos, 

professores e monitores. 

Outro momento, que também considerei muito significativo, foi o encontro em que os 

alunos apresentaram um trabalho interdisciplinar de estudo do meio, envolvendo as disciplinas 

Ensino de Geografia, Ensino de Ciências e Ensino de História. O trabalho consistiu em cada 

grupo escolher um local e propor uma aula de campo tendo espaço escolhido como objeto. A 

aula deveria abordar aspectos dos campos da Geografia, da História e das Ciências no nível dos 

anos iniciais. A apresentação se deu na forma de seminário e os grupos usaram como recurso 

um banner para sintetizar suas propostas. As apresentações foram bastante envolventes e 

enriquecedoras para todos presentes, pois os alunos conseguiram articular os três componentes 

curriculares em uma proposta de aula de campo. 

No que se refere a minha participação na vivência de ministrar aulas, tive a oportunidade 

de passar por dois momentos dessa experiência. No primeiro, tive o privilégio de ministrar uma 

aula sobre “o uso do livro didático e outros recursos”, com base em Castrogiovanni e Goulart 

(1998). Foi uma aula bastante produtiva e enriquecedora para minha jornada pedagógica, pude 

trocar experiências com os alunos, bem como experimentar a vivência de docente do ensino 

superior. 
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O segundo momento como ministrante de aula na turma, deu-se na conclusão da carga 

horária do semestre. Nessa oportunidade o professor me deixou livre para que eu escolhesse o 

tema. Após essa escolha, apresentei-lhe a proposta e tivemos uma reunião para planejar o 

momento e também para retirar possíveis dúvidas. A aula foi maravilhosa, o tema escolhido 

tratou da compreensão do lugar pela criança. Para isso, no desenvolvimento da aula apontei 

diferentes formas de linguagem que poderiam ser utilizadas para essa compreensão. Considerei 

essa segunda experiência, de ter dado aula, também maravilhosa e muito mais desafiadora, mas 

bastante satisfatória para mim. 

 

Alguns textos trabalhados  

 

As aulas contavam com discussões de textos, previamente disponibilizados, de maneira 

constante. Tanto as aulas ministradas pelo professor, quanto as que ministrei. Esses textos 

abordavam em seus conteúdos a Geografia no Ensino Fundamental, noções sobre conceitos 

geográficos relevantes e metodologia do ensino da Geografia, entre outros temas.   

O texto “A Geografia no Ensino Fundamental”, de Sônia Castellar (2004) contribuiu 

para a discussão sobre o processo de alfabetização geográfica nas séries iniciais, especificando 

a alfabetização cartográfica. Já o texto “Considerações sobre o Ensino de Geografia”, de Sílvia 

Jacintho (2004), ajudou na compreensão dos principais conceitos da Geografia e a importância 

destes na alfabetização espacial.  Outro texto que veio a somar com as aulas foi “A Questão Do 

Livro Didático em Geografia: Elementos Para uma Análise”, de Antônio Carlos Castro 

Giovanni e Lígia Beatriz Goulart (1998). Este texto trata sobre a escolha de um livro didático 

que chegue mais perto do considerado ideal para ser trabalhado em sala de aula. Esse foi o texto 

pelo qual me referenciei para a primeira aula que ministrei.  

O texto “Cotidiano, Sujeitos e Territórios nos Anos Iniciais da Escolarização”, de Maria 

Lídia B. Fernandes e Antônio Fávero Sobrinho (2016), foi de fundamental importância para a 

discussão sobre a aula de campo na Geografia e para o trabalho em conjunto com as disciplinas 

Ensino de História e Ensino de Ciências, pois esse texto além de relatar uma experiência de 

estudo do meio em Brasília-DF, também “apresenta reflexões a respeito do Ensino da Geografia 

e da História nos anos iniciais da escolarização, considerando as possibilidades de estabelecer 

diálogo de natureza pedagógica entre ambas” (FERNANDES; FÁVERO SOBRINHO, 2016, 

p. 132). Apesar desse texto ser direcionado aos ensinos de Geografia e de História, isso não 

impediu que suas reflexões também fosse apropriada pelo Ensino de Ciências que integrou a 

proposta interdisciplinar que foi desenvolvida.  

Esses textos, e outros não destacados aqui, abordam temas e proposições importantes 

para o exercício da docência em Geografia no Ensino Fundamental e, mais especificamente, 

nos Anos Iniciais. No entanto, é importante lembrar a necessidade de leituras permanentes, 

mantendo-se atualizado e estabelecendo uma formação continuada, inclusive por conta própria. 

 

A interação com a turma 

 

A interação com a turma se deu desde o primeiro momento de minha apresentação, 

oportunidade em que relatei o meu papel como monitora. Mas, principalmente nos momentos 

de atendimento aos alunos, seja individualmente, seja em grupos formados para as atividades 

da disciplina. 

Durante as aulas síncronas a interação com a turma se dava auxiliando o professor, 

dando suporte em questões tecnológicas, passando lista de frequência e participação das 

discussões com os presentes, o que ocorreu durante todo o período. Contudo, a interação mais 

significativa se deu nos momentos que ministrei aulas, conforme relatados anteriormente.  
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A interação se dava também quando os alunos procuravam especificamente o 

atendimento da monitoria para retirar dúvidas, principalmente nas dificuldades referentes aos 

trabalhos avaliativos ou a alguma questão que não conseguiram compreender, a ferramenta 

WhatsApp foi um recurso muito utilizado. Assim, o referido aplicativo foi de suma importância 

para tirar dúvidas, já que o semestre estava acontecendo de maneira remota. Para isso foi 

combinado os horários disponibilizados pela monitora na sala de aula. 

 Todos esses aspectos relatados trazem embutido um conjunto de desafios que se 

apresentaram para mim desde a decisão de participar da seleção para a monitoria. Eu sabia que 

seria uma grande responsabilidade me tornar monitora e exercer esse papel ao lado do professor 

da disciplina como sua auxiliar. Precisaria também ter nota superior aos demais concorrentes 

para que a vaga fosse minha. 

Conciliar a monitoria com outras disciplinas matriculadas no semestre também foi 

desafiador. Entretanto, este foi superado por eu manter uma rotina mais efetiva de estudos e 

organizar bem os horários, inclusive para o atendimento aos alunos. Sem essa organização do 

tempo eu não teria conseguido atingir o objetivo proposto que é o bom desempenho tanto nas 

disciplinas como na monitoria. 

Um grande desafio foi superar a ansiedade nos momentos de ministrar aulas. Pois, 

mesmo com as reuniões de planejamento dessas aulas, a ansiedade ocorria por saber que eu iria 

conduzir a aula para pessoas do meu nível acadêmico. Por mais que em todos os momentos 

estivesse sendo assistida pelo professor orientador, o receio de não dominar o conteúdo e/ou de 

não ser vista como docente também existiu. Entretanto, como durante toda a vivência da 

monitoria foi possível uma boa relação com alunos e alunas que se mostraram confiantes para 

fazer questionamentos a respeito das atividades e no esclarecimento de dúvidas, essa ansiedade 

foi, se não superada, mas amenizada, possibilitando o trabalho fluir. 

Assim, somente experimentando a monitoria foi que pude entender a sua importância e 

necessidade para o meio acadêmico no processo de ensino e aprendizagem. O aluno consegue 

enxergar o monitor como alguém mais próximo a ele e muitas vezes não sente o receio em 

procurá-lo em momentos posteriores as aulas, pois como aluna também fazia parte das 

vivencias deles em momentos anteriores, sendo vista como uma pessoa igual a eles, o que nem 

sempre ocorre como o modo de ver o docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trouxemos neste artigo uma discussão sobre o Programa Institucional de Monitoria 

(PIM) na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na Faculdade de Educação 

e, especificamente, na disciplina Ensino de Geografia. A proposta desse programa foi 

problematizada na condição de uma política formação de professores, entre tantas outras, 

considerando o que Lopes e Borges (2015) e Dias (2012; 2013; 2014) trazem como reflexões 

analisarmos essas políticas.  

A experiência vivenciada na monitoria proporcionou muito aprendizado e de forma 

única, pelas reflexões sobre a prática docente e pela busca de uma a identidade docente, mesmo 

que provisória e contingente. Nessa perspectiva, podemos pensar nas relações estabelecidas 

entre os sujeitos envolvidos na atuação da monitoria (docente, monitor e discentes), relações 

estas que ultrapassam os limites da sala de aula virtual, estabelecendo-se, assim, perspectivas 

para futuras práticas pedagógicas, mais especificamente pelas novas experiências de formação 

propiciadas no espaço-tempo da monitoria na disciplina Ensino de  Geografia, já que a 

disciplinas nos possibilitou diferentes oportunidades ao processo de formação da aluna-

monitora e aos alunos e alunas desse componente curricular. 

Tais oportunidades, por sua vez, vêm acompanhadas de desafios, entre os quais 

podemos destacar o fato de os alunos, de uma maneira geral, no início do semestre se portarem 
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de maneira tímida, participando pouco durante as aulas, possivelmente pelo fato de serem os 

primeiros contatos com o professor da disciplina e também pelo fato do contexto remoto não 

ajudar a um ambiente mais interativo. Entretanto, com o passar do tempo, houve um aumento 

na participação de alunas e alunos que passaram a interagir mais nas aulas, provavelmente por 

serem envolvidos pelas propostas metodológicas, conhecerem mais o ambiente e se 

aproximarem mais do professor e da monitora, sentindo-se mais incluídos.  

Se os sujeitos envolvidos têm muito a ganhar com a política Programa Institucional de 

Monitoria, a Geografia enquanto área de conhecimento também tem muito a ganhar, pois apesar 

de historicamente fazer parte dos currículos da Educação Básica, a Geografia geralmente é 

significada como uma disciplina secundária, tendo inclusive um número pequeno de aulas 

semanais em comparação a carga horária de outras disciplinas. Além disso, o rótulo de 

decorativa tem permeado discursos os mais diversos, os quais circulam entre autoridades 

educacionais e mesmo entre sujeitos escolares.  Contudo, entre os sujeitos da Geografia esse 

discurso não encontra ressonância, pois é amplamente refutado pela vasta argumentação que se 

pode apresentar em favor da importância dessa área, seja no campo científico, seja no campo 

da educação em geral. Assim, a experiência vivenciada pelas monitoras nesse componente 

curricular do Curso de Pedagogia traz a perspectiva que estas se somem à essa luta de 

reconhecimento dessa ciência e dessa disciplina nos diferentes níveis de ensino. 

Considerando o que até aqui discutimos e feito os devidos questionamentos, podemos 

afirmar que o Programa Institucional de Monitoria é de grande importância para o Curso de 

Pedagogia, para as disciplinas que fazem uso desse espaço-tempo e, principalmente para alunos 

e alunas-monitoras. Contudo, não bastam questionamentos, ações efetivas são fundamentais 

para que essa política ganhe mais substância. Uma dessas ações é a ampliação do número de 

bolsas para todos e todas aqueles(as) alunos e alunas que são selecionados(as) para a 

experiência da monitoria. 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E O USO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS NO 

ACOMPANHAMENTO DOS BOLSISTAS DE HISTÓRIA 

 

Ivaneide Barbosa Ulisses1 

 

 
RESUMO 

Para o evento, buscaremos trazer uma reflexão em torno da experiência adquirida 

durante a execução do Programa Residência Pedagógica (CAPES), enquanto 

coordenadora do subprojeto de História/FAFIDAM/UECE (de outubro/2020 até o 

presente), no que concerne ao acompanhamento dos bolsistas na conjuntura de ensino 

remoto, devido à pandemia do Covid-19. Toda a formação promovida pela 

coordenação geral da UECE com os bolsistas dos 17 subprojetos da universidade 

acontecera de modo remoto, assim como atividades específicas dos subprojetos como 

de Diagnóstico e ambientação; observações, planejamento e regências. A ideia é 

versar sobre estratégias construídas com os bolsistas e professores das escolas-campo 

do subprojeto de História para a realização das etapas almejadas pelo grupo por via 

digital (pensada como pesquisa digital). Necessário explicar que o uso do digital antes 

da pandemia era instigado no âmbito da faculdade, no entanto, antes da pandemia, 

percebíamos pouco direcionamento dos graduandos para os usos das redes e 

tecnologias para suas atividades de regências. Tal atitude teve que mudar com o ensino 

remoto. É inegável que diante do momento, docentes da faculdade e das escolas, assim 

como os discentes-bolsistas galgaram patamares diferentes no que concerne aos usos 

do digital. Além dos usos para o campo das nossas necessidades, também foi possível 

tratar de modo crítico a tecnologia, mídias. Desenvolvemos planejamento para todas 

as atividades iniciando com levantamento bibliográfico e leitura sobre Tecnologias 

digitais da informação, ou seja, a problematizar a respeito de questões, como: O que 

é TDI? TDI e a mediação no processo de ensino e aprendizagem; TDI e articulação 

com as metodologias ativas. Objetivamos que os residentes desenvolvessem 

autonomia de execução e pensamento em todas as etapas do trabalho, na expectativa 

do professor enquanto gestor de caminhos coletivos e individuais, projetáveis e não 

projetáveis, em uma construção aberta, criativa e empreendedora. Na perspectiva de 

mediar, orientar ou facilitar requer uma abertura ao novo, a novos questionamentos e 
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a novas respostas. Mediar, orientar ou facilitar e problematizar é buscar novas fontes 

de informação. Buscamos pesar os usos e a crítica na direção dos benefícios de adotar 

a pesquisa digital e metodologias ativas, como o incentivo à tomada de decisões com 

avaliação dos possíveis resultados dessa decisão, o desenvolvimento de soluções 

criativas, o trabalho coletivo e a aplicação de conceitos estudados. Alguns 

instrumentais, ferramentas, os lugares utilizados e refletidos: Google; Google 

acadêmico; Sites; Blogs; Mídia em geral; Facebook e outras redes sociais; 

Whatsapp...; Os recursos do Gmail (google) de criação coletiva como google docs, 

formulário google, drive, além do classroom e meet. O processo todo se encontra em 

curso e nem tudo “são flores”, quase nunca o é, no entanto, temos contabilizado 

ganhos passíveis de permanecerem quando do retorno às aulas presenciais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Residência; História; Acompanhamento; Digital. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Buscou-se para o texto presente, trazer uma reflexão em torno da experiência com a 

execução do Programa Residência Pedagógica (CAPES), enquanto coordenadora do subprojeto 

de História/FAFIDAM/UECE (de outubro/2020 até o presente), no que concerne ao 

acompanhamento dos bolsistas na conjuntura de ensino remoto, devido à pandemia do Covid-

19. Por ocasião, toda a formação promovida pela coordenação geral da Residência Pedagógica 

na UECE (Universidade Estadual do Ceará), seja com os graduandos-bolsistas, seja com os 

professores que compõem os 17 subprojetos da universidade, acontecera de modo remoto, 

assim como atividades específicas dos subprojetos como de Diagnóstico e ambientação; 

observações; planejamento e regências; outras atividades. 

 A ideia foi versar sobre estratégias construídas, especificamente, com os bolsistas e 

professores das escolas-campo do subprojeto de História/FAFIDAM2, para a realização das 

etapas almejadas pelo grupo por via digital. Necessário firmar que o uso de ferramentas digitais 

antes da pandemia já o era instigado no âmbito da faculdade, no entanto, percebíamos quase 

um desinteresse, por parte dos graduandos, no que se refere à inserção dos usos das redes e 

tecnologias para suas atividades de regências. 

 A atitude teve que mudar com o ensino remoto. Os desafios foram enormes, 

complicados. É inegável que diante do momento, docentes da faculdade e das escolas, assim 

como os discentes-bolsistas, galgaram/galgam patamares diferentes no que concerne ao digital. 

Além dos usos para responderem as nossas necessidades, oportunizou entre nós um debate um 

pouco mais consistente para com a crítica à tecnologia, mídias em gerais durante os encontros 

preparatórios, de formação com os residentes, assim como nos períodos mais específicos, 

bolsistas desenvolviam regências e outras atividades. 

Na primeira edição da Residência (2018/19) sabíamos pouco sobre o programa, 

tínhamos como parâmetro o PIBID (Programa Institucional Nacional de Iniciação à Docência), 

fomos em coletivo elaborando e ampliando o como deveríamos proceder, na atual oportunidade, 

a expectativa era aproveitarmos do conhecimento do curso com o próprio PIBID e avançarmos, 

em questões já vistas como possíveis e importantes. 

A pandemia e o ensino remoto nos trouxeram para uma quase inexperiência com a 

Residência no ano de 2020, a base para iniciarmos foi pensar: Como adaptar a metodologia de 

acompanhamento, planejamento e encontros para o remoto? Como preparar e ajudar os 

bolsistas a lidarem com as situações postas aos preceptores (e aos próprios)? Como realizar com 

menos perdas possíveis, no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem dos alunos 

das escolas, assim como dos próprios bolsistas? Como poderíamos adaptar a teoria-metodologia 

a prática do remoto? Como realizar a nova experiência em meio aos medos provocados pela 

 
2 Selma Garrido; Anastasiou... 
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Covid-19? Medos psicológicos e reais, pois pessoas próximas ao grupo estiveram doentes e 

mesmo morreram. 

Temos considerado, mesmo no remoto, as atividades com os residentes uma 

oportunidade ímpar relacionada com ideias oriundas das disciplinas de estágios do curso, ou 

seja, fazer com que o bolsistas percebam a sua experiência como um  investimento na formação 

teórico-metodológica em diferentes campos do saber, tornar o estágio como componente 

essencial da e na sua formação. Considerar como objeto de reflexão, pesquisa e valorar a 

docência como atividade intelectual, crítica, reflexiva e assumir a visão do estágio como 

processo escolar, educativo. 

A Residência Pedagógica do curso de História tem se constituído em parceria objetiva 

e também de debates teóricos com as disciplinas de estágios do curso, na esteira das questões 

enumeradas: 1) pensar o estágio na relação ensino-pesquisa; 2) a Residência como ferramenta 

de maior e melhor presença do graduando nos espaços da escola e na sala de aula; 3) 

possibilidade de “experimentar” intervenções melhor coordenadas com ferramentas 

tecnológicas e linguagens (internet, cinema, literatura, música e as artes em geral) na elaboração 

das regências dos bolsistas; 4) Residência na perspectiva “extensionista” entre universidade e 

escolas-campos. Após a primeira experiência do programa não temos dúvidas do quanto a 

Residência Pedagógica pode contribuir com o colegiado de História na discussão sobre Estágio 

e com a formação do discente de História. Além disso, a coordenação do Programa Residência 

Pedagógica de História, nesse subprojeto, também objetiva investigar como no cotidiano da 

escola e na ação conjunta com os estagiários podemos repensar a docência do professor da 

universidade, uma vez que preocupa-nos igualmente as construções das dinâmicas das aulas de 

História e como de forma metodológica podemos melhorar ações no processo ensino-

aprendizagem (Projeto Residência Pedagógica de História-FAFIDAM-UECE). 

No Projeto Político Pedagógico do curso de História da FAFIDAM temos o perfil 

almejado para o graduando de História: “O perfil do profissional licenciado em História orienta-

se para o exercício do magistério em todos os graus (Educação Básica e Superior), com domínio 

da natureza do conhecimento histórico e competências específicas relativas ao uso apropriado 

de metodologias e técnicas pedagógicas para o ensino nos níveis fundamental e médio” (Projeto 

pedagógico do curso de História, FAFIDAM/UECE, 2013). Esse trecho nos direciona para pôr 

em destaque o exercício do magistério (Projeto Pedagógico do Curso de História, 

FAFIDAM/UECE). 

Pensar o magistério como exercício é novamente focar a docência na formação sempre 

em desenvolvimento de atividades consistentes de estudar, planejar, executar e avaliar; e no 

domínio do conhecimento histórico (teoria, conteúdos, métodos e objetos). Nesse sentido, o 

estágio deve levar o graduando a se debruçar sobre o estudado durante o curso até aquele 

momento, colocar em balanço o seu próprio aprendizado e como realizar a mediação. Como 

nos diz Holien Bezerra: “Desenvolvimento da capacidade investigativa, domínio de conteúdos 

e habilidade para produzir mediações que proporcionem a aprendizagem do aluno” 

(BEZERRA, 2004, p. 12) e também técnicas pedagógicas, ou seja, pôr sobre a mesa, o uso de 

instrumentos, ferramentas, das linguagens como parceiras na mediação dos conteúdos. 

No ano de 2020, os elementos chaves, para o início dos trabalhos com os bolsistas fora/é 

então, pensar a Residência a semelhança da disciplina de estágio como um momento do 

graduando realizar sua prática docente, sob supervisão, do professor da escola, ou seja, refletir 

sobre a prática exercida por eles em sala de aula. Estágio como processo de pesquisa.  

Tínhamos já uma questão de partida a ser estudada e dimensionada, os dos usos do 

digital. Elencamos passos: Um primeiro para o desenvolvimento do planejamento fora dado 

com levantamento bibliográfico e leitura sobre Tecnologias digitais da informação (TDIs), ou 

seja, a problematizar a respeito de questões como: O que são TDIs? TDIs e a mediação no 

processo de ensino e aprendizagem; TDIs e articulação com as metodologias ativas.  
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Ressaltamos, dentre o elenco de questões surgidas durante os debates com os 

graduandos, fora a distinção entre os “nativos digitais” e os “imigrantes digitais”. Fato posto 

que a docente em questão mais os professores das escolas-campos compõem o segundo grupo, 

ou seja, nasceram antes do “boom” da internet e suas ferramentas, os alunos então, são os 

nativos digitais. Alguns autores até datam como os antes de 1991 e os nascidos pós 1991.  

Talvez seja verdade que os jovens universitários estejam mais aptos e mais rápidos, no 

que concerne aos usos no mundo digital, no entanto, verificamos que até aquele momento do 

debate eram poucos os que de fato utilizam a internet e várias de suas ferramentas pensando em 

suas aulas. Os docentes ou imigrantes digitais, ao contrário, demonstraram maior disposição 

para compor ideias, atividades com as ferramentas digitais. 

Então, tínhamos dois grupos: um mais apto, rápido, mais habilidoso mesmo com o uso 

das ferramentas digitais, e grupo, dos professores com menos facilidades nos usos, porém 

repletos de ideias do como utilizarem as ferramentas, espaços da internet para as aprendizagens 

dos graduandos e dos alunos da escola. Portanto, um e outro grupo tinha/tem muito que 

aprender um com o outro. 

Outro aspecto tratado em grupo, fora o definir de maneira ampla, “Mídias sociais como 

formas de se referir aos meios de comunicação contemporâneos baseado no uso de 

equipamentos eletrônicos conectados em rede...” (CEZARINHO, 2018),  no entanto, vamos 

além, são ainda: dispositivos móveis no que se referem ainda ao armazenamento de dados e 

acesso a tais dados.  Cujas divisões fora postas como recursos de criação coletiva, simulações, 

de projetos, disponibilização de conteúdos e/ou de comunicação, de gamificação, de produção 

textual.  Alguns dos recursos, ferramentas, os lugares utilizados e refletidos pelos grupo do 

subprojeto: Google; Google acadêmico; Sites; Blogs; Mídia em geral; Facebook e outras redes 

sociais; Whatsapp...; Os recursos do Gmail (Google) de criação coletiva como Google docs, 

formulário Google, drive, além do Classroom e  Meet. 

Uma terceira questão nos apareceu, a da pesquisa. Em particular a pesquisa digital, a 

BNCC reivindica que o professor ao lidar com o digital observe: “Produzir, avaliar e utilizar 

tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, 

compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais” (Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/historia. Acesso em: 22 set. 2020). 

O processo todo se encontra em curso e nem tudo “são flores”, quase nunca o é, no 

entanto, temos contabilizado ganhos passíveis de permanecerem quando do retorno às aulas 

presenciais. Objetivamos que os residentes desenvolvessem autonomia de execução e 

pensamento em todas as etapas do trabalho, na expectativa do professor enquanto gestor de 

caminhos coletivos e individuais, projetáveis e não projetáveis, em uma construção aberta, 

criativa e empreendedora. 

Na perspectiva de mediar, orientar ou facilitar requer uma abertura ao novo, a novos 

questionamentos e a novas respostas. Mediar, orientar ou facilitar e problematizar é buscar 

novas fontes de informação. Buscamos pesar os usos e a crítica na direção dos benefícios de 

adotar a pesquisa digital e metodologias ativas, como o incentivo à tomada de decisões com 

avaliação dos possíveis resultados dessa decisão, o desenvolvimento de soluções criativas, o 

trabalho coletivo e a aplicação de conceitos estudados. 

Reafirmamos aproximações entre as TDIs (já definidas anteriormente) e as 

Metodologias Ativas sinteticamente, pois reforça a ideia de processo, ao afirmar que 

metodologias ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando 

experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 

advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos. Novamente 

citamos que nada do posto é novo, basta vermos exemplos de  metodologias de aprendizagem 

que podem ser chamadas de Ativas: aprendizagem baseada em problemas, estudo de caso, 

grupo tutorial, seminários, mesas redondas, oficina, portfólio, entre outras metodologias. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/historia
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O mais importante então, é perceber pontos em comum que caracterizam as 

metodologias como ativas, como: aprendizagem imersiva e coletiva, com autonomia, com 

controle por parte do estudante do tempo, espaço e recorte dos materiais de estudos. Quando 

possibilita aos graduandos-bolsistas perceberem o professor torna-se um gestor de caminhos 

coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção aberta, criativa e 

empreendedora. Mediar, orientar ou facilitar requer uma abertura ao novo, a novos 

questionamentos e a novas respostas. Mediar, orientar ou facilitar é problematizar, é buscar 

novas fontes de informação. 

São muitos os benefícios de adotar as metodologias ativas, como o incentivo à tomada 

de decisões com avaliação dos possíveis resultados dessa decisão, o desenvolvimento de 

soluções criativas, o trabalho coletivo e a aplicação de conceitos estudados. O que as TDICs 

têm a ver com as metodologias ativas? Pode-se aplicar a metodologia de Aprendizagem baseada 

em problemas (que também será descrita mais à frente) sem uso de TDICs. 

Mas, na etapa de estudo individual, prevista na metodologia, o estudante vai recorrer a 

pesquisas na internet para entender melhor o problema através de diferentes fontes ou verificar 

como outras pessoas atuaram em situações parecidas. Caso não conheça essas duas 

metodologias e ficou confuso quanto aos exemplos, não se preocupe, pois as metodologias 

serão descritas detalhadamente mais à frente. Enfim, seguramente posso afirmar que as TDIC 

não só facilitam a aplicação de muitas metodologias ativas. 

Um dos instrumentos de acompanhamento dos residentes tem sido o Diário de Campo 

digital. Cada bolsista tem compartilhado pastas no drive com arquivos, entre os documentos 

mais importantes tanto desse acompanhamento como da própria sistematização  escrita sendo 

realizada pelos residentes. O recurso do Diário de Campo, no nosso caso, vem da aproximação 

das áreas como Antropologia interpretativa. Caminho metodológico e teórico que nos leva a 

pensar e a instigar os graduando a respeito da “cultura”, em particular da “Cultura escolar” e 

“Cultura universitária”. 

A direção e inspiração vêm de autores como Geertz com sua “descrição Densa”; assim 

como o texto de Etnofotografia (ACHUTTI; HASSEN, 2004) para citar apenas os dois vieses. 

Infelizmente, evitamos trazer para o diário as fotografias para não estimular o presencial dos 

alunos nos ambientes, no entanto fora dito, explicado que poderiam utilizar fotos de outros 

tempos e pessoas, mas veio o problema da foto como ilustração. Ficamos com a proposta de 

diário sem a fotografia. 

Para além do objetivo central de um diário de campo ele ainda serve a coleta e geração 

de dados para análise, avaliação por nossa parte, como bem apontou uma das colegas 

responsáveis pela formação do Módulo I da Residência, afirmara algo como que o diário de 

campo configura-se como um dispositivo de registro das temporalidades cotidianas vivênciadas 

na pesquisa, ao potencializar a compreensão dos movimentos da/na pesquisa e das diversas 

culturas inscritas no cotidiano da comunidade e da escola estudada (OLIVEIRA, 2014, p. 1) 3. 

Outra tarefa executada e acompanhada por meio do diário de campo fora do Diagnóstico 

da Escola, resumido no bolsista:  

 
[...] a realização do diagnóstico e da ambientação de forma remota, partindo 

da questão problema: como fazer o diagnóstico em meio a uma pandemia de 

forma remota? Os residentes foram divididos em três equipes por escola- 

campo, com a pesquisa realizada em duas etapas: (1) pesquisa de documentos 

existentes nas redes;(2) documentos construídos pelas equipes (entrevistas 

com os preceptores) e construção do acervo (GABRIEL JOSINO, Diário de 

campo, 24/11/2020). 
  

 
3 Apud FORMAÇÃO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, novembro/2020. 
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Temos observado características na escrita de cada residente como não poderia deixar 

de fazer, cada qual desenvolve o relato a partir de diretrizes de descrever com informações e 

reflexões sobre as atividades e sua própria percepção sobre o que realizou ou deixou de realizar, 

tentando encontrar sentidos do fazer na escola e para a escola. Gabriel Josino tem sido um dos 

bolsistas que sintetiza as atividades de forma direta, como segue as etapas do trabalho realizado 

por ele e equipe para o Diagnóstico (2020):  

 
Dia 06 de outubro: Iniciamos a realização do diagnóstico e ambientação na 

escola Prof. José Afonso Ferreira Maia, pesquisando na internet informações 

sobre a escola-campo. Encontramos sites e reportagens na plataforma You 

tube, informações, principalmente, sobre a estrutura física e material da 

escola. Estes dados foram armazenados em um 

documento  compartilhado  com  todos os residentes da escola e a professora 

orientadora, também, efetuamos o download das fontes em audiovisual e 

armazenamos em uma pasta-drive (acervo). Ademais, através da efetuação de 

prints (captura de tela) das fontes em movimento criamos uma série de fotos 

do ambiente interior e exterior da escola. Destaca-se também, a utilização no 

decorrer do processo, a rede social Whatsapp como meio de comunicação. 
Dia 23 de outubro: Realizamos uma reunião via Google Meet para discutir 

os materiais encontrados: Quais os aspectos da escola com o maior número de 

informações e quais não encontrados? Como armazenar? Como sistematizar 

na pasta drive? Também falamos da realização de uma entrevista com o 

professor preceptor após a leitura da apostila: “Inventário Participativo, 

módulo 3: O uso da história oral na elaboração dos inventários participativos”, 

para pensar as questões teórico-metodológicas sobre a história oral, e 

de  acessar e estudar o material dos ex-residentes da escola, para utilizar como 

fonte, na tentativa de se apropriar do maior número de  informações possíveis 

para elaborar o roteiro de entrevista e possibilitar uma melhor triangulação das 

fontes. O acesso ao material (fotos e cartilha sobre as comunidades do distrito) 

dos ex- residentes  se deu a partir do dia 25 de outubro. 
Dia 13 de novembro: Realizamos o segundo encontro na plataforma Google 

Meet para fazer o alinhamento do diagnóstico, ou seja, pensar sobre o que 

sabemos sobre a escola-campo? E a partir dessa reflexão e do roteiro de 

pesquisa escola-campo, produzimos de forma coletiva o roteiro de entrevista 

por meio de um documento compartilhado (Google Docs). Este constam 

perguntas como: O que você conhece sobre o histórico da escola? Qual o 

endereço que a escola se encontra? Você tem comentários sobre a estrutura 

física e material da escola? Como é o horário de funcionamento da escola? 

Qual sua perspectiva sobre o cotidiano escolar? Qual sua formação 

profissional? Qual sua opinião sobre o livro didático? Como foi o processo de 

escolha? Você faz parte de algum sindicato ou organização? A escola possui 

alguma organização estudantil? Existe algum projeto para os estudantes? (ex: 

jornal, teatro, rádio, dança, segundo tempo, proerd…); tendo como referência 

a localidade rural, é perceptível a presença de trabalho infantil?  
Dia 18 de novembro: Realizamos a entrevista com o professor preceptor 

Paulo Draigo Nunes de Freitas, por meio da plataforma Google Meet, com a 

participação coletiva dos residentes conforme foi pensado no encontro do dia 

13 de novembro, a mesma foi gravada e armazenada   no acervo de fontes, 

além de ter sido transcrita para facilitar a análise das informações. 
Dia 02 de dezembro: Foi efetuada uma reunião via Google Meet para 

debatermos a conclusão da escrita do texto do diagnóstico, tomando como 

parâmetro o roteiro da escola-campo, dividimos por temas para que todos 

participassem da escrita do texto. Nesta escrita, percebemos que algumas 

questões que só tínhamos informações da entrevista, como o histórico da 



 

 

95 

escola, já outros dados, como infraestrutura foi possível fazer a triangulação 

de fontes. 
Dia 05 de dezembro: Reunião para debater os resultados da pesquisa 

(diagnóstico): o que foi encontrado? O que não? A partir dessas questões 

realizamos a divisão do texto final por assuntos e dividimos para os membros 

da equipe, possibilitando que todos participassem da socialização dos 

resultados. Percebemos que a impossibilidade de interagir diretamente com os 

alunos, seja presencial ou remotamente, limitou a compreensão mais sólida 

dos sujeitos-alunos que formam a comunidade escolar, além de encontrarmos 

dificuldade em acessar documentos como o PPP (Projeto Político 

Pedagógico). (Diário de Campo, Gabriel Josino) 
 

Gabriel consegue em uma escrita direta apresentar o trabalho que fora realizada por 

equipe, mas de maneira geral, fora realizado por todos os bolsistas com acompanhamento dos 

professores. O bolsista de fato expõe que vencemos de fato uma etapa importante do que 

havíamos planejado e executado. Entretanto, questões não aparecem na escrita do bolsista,  que 

fora, em boa medida, apontadas pela a maioria do grupo: as dificuldades de organizar atividades 

e cronograma, assim como distribuição de tarefas entre os membros. 

Na avaliação realizada apenas com os professores das escolas, situações não positivas 

foram abalizadas pelos mesmos, tais como, a demora no contato dos bolsistas com o preceptor; 

certa falta de autonomia, por parte de alguns dos graduandos, tanto em relação ao como 

proceder à pesquisa na internet, como pela falta de iniciativa diante de buscas no digital que se 

apresentavam como pouco rendosas de dados. Inclusive com a fala de um dos professores, que 

se disse surpreso, pois achava que os alunos universitários eram mais preparados para isso.  

Em reunião de avaliação realizada pela pelo meet (sempre durante o período) 

conversávamos com os bolsistas e o ouvimos sobre as críticas dos preceptores e orientadora. 

Diante do estudo que havíamos realizado e a percepção da primeira atividade vimos em 

conjunto a necessidade de fortalecemos a ideia do planejamento marcado pela incentivo a 

autonomia dos bolsistas. Uma das reflexões realizada no diário de campo foi da residente 

Vanessa Bessa, 

  
A discussão sobre a avaliação foi deveras importante para compreendermos 

de forma mais aprofundada a necessidade desse momento, refletindo sobre o 

que esperamos daquilo que vamos trabalhar. A avaliação é uma resolução 

sobre aquilo que foi descoberto e aprendido, ela deve ser trabalhada através 

de instrumentos, e a partir dela o professor deve guiar os alunos 

compreendendo o que foi aprendido por eles. (Diário, 5 de dezembro, 2020) 
 

Podemos afirmar que as atividades realizadas com os bolsistas graduandos e com os 

professores das escolas pensando na dimensão dos usos do digital tem nos rendido material 

substancioso para sistematizar, como o já mencionado diário de campo, bem como, as 

produções escritas, realizadas pelos bolsistas graduandos como resumos e relatos de 

experiências, resultado tanto do que descrevem no diário de campo, como de leituras que se 

debruçam para melhor elaborarem as produções textuais. 

A ideia do texto fora trazer uma amostra tanto das atividades como do tipo de acervo 

que temos em mãos desde o início da Residência em outubro de 2020, ou seja, devemos 

trabalhar de forma mais sistemática e relacionar teoria e metodologia quando nos debruçar 

sobre os materiais em futuro próximo. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre a participação da família no 

processo de ensino e aprendizagem da criança nos anos inicias da educação básica, 

mais precisamente da Educação Infantil, em um contexto de aulas remotas, 

evidenciando o papel fundamental que a relação escola e família possuem no processo 

de desenvolvimento da criança Foi desenvolvido no íntimo no Programa Residência 

Pedagógica – Resped. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório, realizada mediante levantamento bibliográfico para aprofundamento 

sobre o tema, bem como narrativas de formação de residentes que atuam na educação 

infantil em ensino remoto através do Resped. Evidenciou-se o fato de que a relação 

entre família e escola é vital para o crescimento de cada aluno. Por um lado, a escola 

é a porta do conhecimento e da comunicação social. É um universo repleto de 

descobertas, experiências e vivências, que constitui o caminho de cada aluno. Por 

outro lado, a família é o representante mais poderoso para influenciar o 

desenvolvimento da personalidade e a formação da consciência das crianças. O 

alicerce estabelecido no ambiente familiar proporciona aos filhos uma sensação de 

alegria, que encontram um espaço natural para o seu desenvolvimento, cultivando os 

valores humanos, consolidando responsabilidades e segurança ímpares. O atual 

cenário pandêmico remodelou todo o sistema educacional, introduzindo mudanças 

urgentes e alternativas eficazes para a vida escolar, bem como suas respectivas 
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relações e desenvolvimentos. Dessa forma, à medida que o processo de aprendizagem 

sai da sala de aula e entra na sala de estar das casas dessas crianças, a estreita ligação 

entre a família e a escola pode ser reajustada. A pandemia não só aproxima os 

familiares dos hábitos escolares dos filhos, mas também estabelece conexões, 

parcerias e novas relações entre pais/ responsáveis e instituições de ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Educação Infantil; Família-Escola; Resped. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho foi desenvolvido no íntimo de nossas atuações no Programa Residência 

Pedagógica – Resped. Pretende discutir sobre a participação da família no processo de 

aprendizagem de crianças de Educação Infantil. A nossa atuação enquanto residentes em uma 

escola de Educação Infantil, promovida pelo Resped, no município de Mossoró/RN, foi o 

pontapé inicial que impulsionou o interesse pela pesquisa. 

A atual edição do programa sofreu algumas alterações resultantes da pandemia que 

assola o mundo desde o final do ano de 2019. Todas as atividades, incluindo as de regência, 

tiveram de ser realizadas de modo remoto, acarretando inúmeros desafios, em especial para as 

residentes que estão em fase inicial de formação, tendo vivenciado à docência em tempo 

insuficiente, principalmente na Educação Infantil, assim como para às crianças, que encontram 

vários obstáculos para que possam seguir com os estudos. Pouco a pouco, esses desafios estão 

sendo superados, e não sem ajuda. Uma delas é a que pretendemos destacar ao longo do 

trabalho: a ajuda da família nesse contexto. Buscamos compreender o papel fundamental que a 

relação escola e família possuem no processo de desenvolvimento da criança; enfatizar a 

relevância da participação da família no processo de ensino e aprendizagem das crianças de 

Educação Infantil, em um contexto específico e atípico de aulas remotas. 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa de cunho exploratório, realizada mediante 

levantamento bibliográfico para aprofundamento sobre o tema, bem como nossas narrativas de 

formação enquanto residentes que atuam na educação infantil em ensino remoto através do 

Resped. 

Qual é a relevância da participação da família no processo de aprendizagem de crianças 

de Educação Infantil de escola parceira do Resped/Alfabetização/UERN, considerando o 

contexto de aulas remotas proporcionado pela pandemia de Covid-19? É em torno desse 

questionamento que que irá girar todo o trabalho. 

Para efeito didático, o texto está dividido em 4 tópicos. Considerando que a Introdução 

está como tópico 1, seguiremos apresentando conforme se segue na numeração, iniciando as 

discussões no tópico 2: no segundo, trataremos do Programa Residência Pedagógica, o percurso 

inicial que se seguiu até chegar a configuração que possui atualmente, assim como está sendo 

desenvolvido na UERN; no terceiro, esclarecemos a respeito das diferenças entre o EaD e 

Ensino Remoto; no quarto, discutimos sobre a nossa experiência enquanto residentes atuantes 

em uma Unidade de Educação Infantil; e, por fim, no quinto, discorremos sobre a participação 

dos pais nesse período de regência na UEI, procurando destacar a relevância dessa parceria, 

considerando os desafios e particularidades desse contexto no qual vivemos. 

 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA 

 

 Pensado e implementado inicialmente como uma opção de formação continuada, com 

seu público-alvo sendo professores já formados, tendo em seu escopo o aprimoramento dos 

conhecimentos e técnicas desses profissionais, o Residência Pedagógica evolui para uma 
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alternativa mais abrangente, agora voltada também, e principalmente, para a formação inicial 

de professores, constituindo-se como uma proposta eficiente e ampla para introduzir os 

graduandos na vivência e na prática docentes. 

Conforme aponta Faria e Pereira (2019), as primeiras tentativas de implementação do 

que viria a ser o Residência Pedagógica como o conhecemos, chamado na época de Residência 

Educacional, começaram no ano de 2007, sob a Lei do Senado n.º 227/2007 (BRASIL, 2007), 

inspirada na Residência Médica, que é uma formação posterior ao curso de Medicina que visa 

habilitar os médicos com uma especialização. Contudo, não possuía um caráter de pós-

graduação. Somente em 2009 a lei foi discutida em audiência pública. Sem avanços, o projeto 

foi arquivado. No ano de 2012, com o Projeto de Lei n.º 284/2012, que viria a ser aprovado em 

2014, foi retomado e apresentado com algumas mudanças como nome, que passa a se chamar 

Residência Pedagógica; os professores de Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental poderiam desfrutar do programa como meio de atualização profissional, podendo 

utilizar o certificado na prova de títulos. Com a segunda experiência do Colégio Pedro II, sob 

o nome de Residência Docente, uma outra tentativa de concretização do programa, passa a ter 

um caráter de pós-graduação para professores com Licenciatura Plena, agora de forma mais 

abrangente, atendendo professores do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. A carga horária é 

ampliada de 800 horas para 1600 horas. Ao concluir, o professor recebia o título de especialista 

em educação. Oficialmente, foi instituído pela Capes em 2011, através da Portaria n.º 206, de 

21 de outubro de 2011.Até aqui tinham como público-alvo professores formados. Os primeiros 

passos para uma Residência Pedagógica voltada para a formação inicial deram-se ainda no ano 

de 2009, no curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

funcionando como estágio supervisionado que atendia tanto aos graduandos em pedagogia, 

quando aos professores de escolas públicas, denominado Preceptor. Aqui já podemos perceber 

mais aproximação com o programa atual. Esses são apenas alguns exemplos de projetos 

anteriores ao atual modelo6. 

Lançado finalmente no ano de 2018 nos moldes atuais, o Residência Pedagógica foi 

proposto com o objetivo de: 

 
[...] selecionar Instituições do Ensino Superior (IES) públicas, privadas sem 

fins lucrativos ou privadas com fins lucrativos que possuam cursos de 

Licenciatura participantes do Programa Universidade para Todos, para 

“implementação de projetos inovadores que estimulem articulação entre teoria 

e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes 

públicas de educação básica.” (CAPES, 2018, p. 1). 
 

Sobre a atuação no curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, Subprojeto Alfabetização, residentes, preceptores e coordenadores seguem um 

cronograma dispostas da seguinte maneira: preparação de equipe nos encontros, estudos, 

ambientações, participação em eventos, totalizando 86h; planejamento de atividades geral e de 

cada escola, totalizando 12h; regência, totalizando 40h. No total, são 138h que devem ser 

integralizadas para cada módulo. Ao final do terceiro módulo, o residente que permanecer em 

todos, terá integralizado 414h. Conta com a participação de dois docentes orientadores, sendo 

1 bolsista e 1 voluntário, 2 preceptoras bolsistas, e 20 residentes, sendo 16 bolsistas e 4 

voluntários. As áreas de atuação das residentes estão distribuídas entre duas instituições 

públicas de ensino, sendo uma Unidade de Educação Infantil, e uma Escola Estadual localizadas 

do Município de Mossoró/RN. Todas as ações nas escolas parceiras são realizadas à luz da 

BNCC, que norteia os planejamentos e as atividades em sala de aula. Enquanto residentes, 

 
6 Para mais informações, sugerimos a leitura do seguinte trabalho: FARIA, J. B.; DINIZ-PEREIRA, J. E. 

Residência pedagógica: afinal, o que é isso?. Revista de Educação Pública, [S. l.], v. 28, n. 68, p. 333-356, 2019. 
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atuamos nos planejamentos de aula, além de outras atividades, vivenciamos um pouco da rotina 

da escola, vivenciamos uma experiência prática em sala de aula de forma mais profunda, em 

decorrência do maior tempo que passamos em contato com a escola e sala de aula. 

 
Nóvoa (2009) defende que a formação aconteça no exercício da profissão e 

que muitas aprendizagens apenas se dão na prática cotidiana da escola. Não 

há como desenvolver certas habilidades apenas pelo olhar teórico já que, na 

atuação docente faz-se necessário tomar decisões, resolver problemas 

imprevisíveis da prática, articular conhecimentos e habilidades para atingir os 

objetivos propostos. (Apud FREITAS; FREITAS; ALMEIDA, 2020, p. 6). 
 

O estágio supervisionado está presente nos currículos de Pedagogia e outras 

licenciaturas, sendo uma alternativa para uma primeira aproximação do graduando com a 

prática docente. Contudo, não propicia uma experiência tão ampla, complexa, reflexiva, afetiva, 

como o programa, em decorrência da carga horária extremamente curta de contato com a sala 

de aula, escola, alunos, família, enfim, todos os segmentos e processos do âmbito escolar. 

“Muitos perpassam por esse período de forma superficial e pouco motivadora, não conseguindo 

realmente compreender a dinâmica da sala de aula, necessitando de um maior período de 

envolvimento no ambiente escolar”. (FREITAS; FREITAS; ALMEIDA, 2020, p. 2-3).No 

Residência Pedagógica, por outro lado, o aluno tem a oportunidade de ter uma vivência muito 

mais significativa durante os 3 módulos possíveis de participação na escola parceira, 

desenvolvidos em um período de 18 meses de puro contato com toda a rotina escolar, além de 

estabelecer o vínculo tão importante com os alunos, e também com os familiares, professores 

experientes, sempre com o suporte do professor preceptor e orientadores, propiciando uma forte 

relação formativa de troca de experiências e conhecimentos, aos quais os professores em 

formação poderão lançar mão para sua própria atuação e amadurecimento enquanto educador, 

ao favorecer a reflexão sobre conhecimentos construídos na graduação e a realidade. 

Não somente o residente em sua formação inicial beneficia-se desse processo. O 

programa estabelece um vínculo com as escolas da rede básica, aproximando e convidando os 

professores formados a atualizar-se, retornando ao ambiente universitário, a contribuir com suas 

experiências de anos em sala de aula. Fato que só tem a favorecer o desenvolvimento das escolas 

públicas tão carentes de intervenções que impulsionem o progresso dos alunos, e chamem 

atenção para sua relevância perante a sociedade. Os professores que tem a oportunidade de 

integrar o subprojeto acabam por ampliar seus conhecimentos, abrindo a mente e descortinando 

a visão para refletir sobre suas atuações e assim poder melhorá-las. 

 
A aproximação entre universidade e escola durante todo o processo de 

residência, permiti a concretização do programa, sendo a parceria entre ambos 

o ponto crucial para a construção de ambientes formativos complementares. 

A presença dos professores da universidade na escola, se dá em diversos 

momentos do processo, construída a partir da relação estabelecida entre escola 

e professores preceptores, de forma harmoniosa construtiva. (FREITAS; 

FREITAS; ALMEIDA, 2020, p. 6). 

 

Em decorrência da pandemia, houve a necessidade de uma adaptação para que o 

programa pudesse acontecer. Sendo assim, na presente edição do programa, que vai de 2020 a 

2022, todas as atividades, como aulas, reuniões, planejamentos, eventos, etc., não puderam ser 

realizados de forma presencial, e sim de modo remoto. 

 

EAD E ENSINO REMOTO 
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 Em dezembro de 2019 o mundo entrou em estado de alerta com a descoberta de um 

vírus que ameaçava a saúde de todos. Por se tratar de um vírus novo, as informações sobre sua 

causa, nível de contagio e até a sua letalidade eram bastante escassas. Os governantes decidiram 

tomar providencias para proteger a população, pois o nível de contágio se abrangeu no mundo 

em poucas semanas. 

Diante desse novo cenário ao qual foi se desdobrando o ministério da educação – MEC 

instaurou como medida urgente a portaria Nº 343, de 17 de março de 2020, onde foi estabelecido 

que as instituições de ensino públicas e privadas deveriam substituir as aulas presenciais por 

aulas em meios digitais enquanto a situação da pandemia do Sars-covid-2 continuasse. Com 

essa mudança o sistema educacional precisou se remodelar e se reinventar, já que a situação a 

qual se estava sendo vivenciada era totalmente nova e inimaginável até o momento.  

O modelo de ensino presencial já estava presente em nossas rotinas e estávamos 

familiarizados com salas de aulas cheias, com vários alunos e professores, onde todos 

conseguiam interagir e partilhar suas vivencias durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Com o avanço da Pandemia do novo Corona vírus e com a impossibilidade de interação física 

e social, o ambiente educacional teve que ser adaptado, pois já não era possível haver essa 

interação. Assim, a modalidade de ensino remoto foi criada com caráter emergencial e 

temporário para viabilizar a conclusão dos calendários letivos e para que as aulas continuassem 

e por esses motivos esse novo modelo educacional se tornou tão importante para o momento. 

Com a criação dessa nova ferramenta educacional muito debates foram levantados e 

grande parte da população a confundiu com o modelo de educação a distância –EaD, que já é 

um modelo educacional que está presente há muito tempo no âmbito educacional. Vale salientar 

que as duas modalidades não se configuram a mesma, ambas possuem pontos de encontro sendo 

um deles o uso das ferramentas tecnológicas, porém se distanciam em diversos outros pontos 

como o fato de o ensino remoto ser algo extremamente novo e se configurar como uma 

ferramenta que só foi criada para que as instituições de ensino continuassem as suas atividades 

durante a pandemia da covid-19. 

Alves (2020, p. 358, apud SANTOS, 2021, p. 12) ressalta que: 

 
Na educação remota predomina uma adaptação temporária das metodologias 

utilizadas no regime presencial, com as aulas, sendo realizadas nos mesmos 

horários e com os professores responsáveis pelas disciplinas dos cursos 

presenciais, como dito anteriormente. Esses professores estão tendo que 

customizar os materiais para realização das atividades, criando slides, vídeos, 

entre outros recursos para ajudar os alunos na compreensão e participação das 

atividades. Contudo, nem sempre a qualidade destes materiais atende aos 

objetivos desejados. 

 

O decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 estabelece sobre a EaD: 

 
Considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 

pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e 

avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 

estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 

diversos. 

 

Sendo assim, as duas modalidades por mais que apresentem pontos de encontro, também 

possuem divergências. A EaD possui metodologias, plataformas e formas de avaliação 

pensadas especialmente para essa modalidade, enquanto que o ensino remoto é uma ferramenta 
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temporária e urgente que durará enquanto a pandemia persistir. Nessa situação, as metodologias 

do modelo presencial apenas se adaptaram ao meio remoto. Nesse sentido, ensino remoto e 

educação a distância se configuram em modalidades totalmente distintas. 

 

ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A educação infantil é a base de todo o processo educacional, é com a inserção da criança 

nessa fase de ensino que ela passa a explorar e conhecer realidades que antes não faziam parte 

do seu ciclo social. Pensamento confirmado pela Base Nacional Comum Curricular que a define 

como: 

 
Primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola 

significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus 

vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de 

socialização estruturada. 
 

Diante dos tempos de adversidade a qual temos vivenciado em decorrência da pandemia 

do covid-19, diversos setores que compõem a vida social foram afetados. Um deles foi a 

educação, que precisou, de uma hora para outra, se adequar a uma nova realidade a qual nunca 

tinha sido vivenciada. Professores e alunos que já estavam familiarizados com o modelo 

presencial precisaram se adequar ao modelo remoto, mudança essa que tem sido bastante 

conturbada para alguns deles.  

Quando olhamos diretamente para os primeiros anos da educação básica conseguimos 

visualizar que essa adequação ao ensino por meio das tecnologias tem sido mais conflituosa, 

visto que o púbico a qual compõem essa faixa é composto por crianças bem pequenas que ainda 

não possuem autonomia para fazer o manuseamento das plataformas digitais e precisam do 

auxílio do responsável para que consigam participar ativamente das aulas. Outro ponto que 

torna o processo de ensino para essa faixa etária mais dificultoso é o fato de que a educação 

infantil ser o nível de ensino que se respalda no processo de socialização e interação da criança 

com o meio a sua volta e consigo mesmo. Devido às restrições necessárias para o controle da 

pandemia, esses processos se tornaram limitados apenas ao espaço familiar da criança. 

Como foi expresso anteriormente, existem problemáticas que rondam o processo de 

ensino na educação infantil que antes já existiam, mas que foram evidenciados com a pandemia. 

Aos termos a oportunidade de vivenciar a experiência de exercer a docência nos primeiros anos 

da educação básica através do programa de residência pedagógica em um contexto totalmente 

atípico, foi possibilitado a oportunidade de vivenciar as mudanças que estão ocorrendo de forma 

ativa e participativa e assim construirmos nossa formação docente voltada para a utilização dos 

meios tecnológicos. 

Diante da experiência a qual foi vivenciada em uma unidade de educação infantil no 

município de Mossoró/RN, as então residentes vivenciaram uma realidade inédita, visto que 

com as mudanças que surgiram devido a pandemia fizeram surgir diversas limitações que 

desafiaram todos que atuam na área educacional. O que antes podia ser entendido como sala de 

aprendizagem, lugar de contato físico agora se repaginou para um contexto remoto, onde a 

carga horária é reduzida, onde o professor e seus alunos estão separados por uma tela e onde a 

limitação obrigou os educadores a aceitá-la como rotina. 

Diante dessa nova realidade que foi imposta a todos os professores precisaram buscar 

novas formas de promover a mediação pedagógica, respaldando seus planejamentos em 

recursos mais lúdicos para que assim conseguissem fazer com que os alunos atuassem de uma 

forma mais participativa nas aulas. A rotina da escola também sofreu com as novas restrições, 

por estarmos em um ambiente remoto e consequentemente dependermos da família, todo o 
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planejamento, assim como a forma como as aulas iriam ocorrer foi totalmente baseado na 

realidade a qual os alunos estavam inseridos.  

 Com isso, buscando a facilitação e uma maior interação entre professor e aluno, 

algumas instituições de ensino tem usando de aplicativos de mensagens online para promover 

a realização do trabalho pedagógico, plataforma essa que já estava inserida no nosso cotidiano, 

mas que nunca tinha sido utilizada para dar aula. 

  
Utilizar o aplicativo de mensagens foi um dos desafios encontrados, tendo em 

vista que pouco menos de um ano o uso do mesmo era exclusivo, pessoal. Mas 

foi uma ótima maneira de nos aproximar mais dos pais que de certa forma se 

fazia necessária nesse momento na qual estamos (RESIDENTE 1). 
 

Ao mesmo tempo que o uso dessa plataforma consegue promover uma maior 

aproximação da criança com o docente, a mesma também pode dificultar o processo de 

mediação pedagógica, visto que a plataforma em questão não consegue comportar um número 

grande de pessoas simultaneamente em vídeos chamadas e que de certa forma, limita a 

realização de algumas atividades. 

 
A realização dos encontros síncronos feita através de vídeo chamadas de certa 

forma foi muito importante para conseguirmos nos comunicar com as 

crianças, mas alguns empecilhos acabavam nos frustrando bastante, 

empecilhos esses que ia desde a limitação que existia no próprio aplicativo, 

até à internet que deixava a desejar. (RESIDENTE 1). 
 

Com isso, podemos perceber que mesmo que todos tenham acesso de alguma forma ao 

aplicativo, a realidade ainda não foi suficiente para atender às expectativas. 

 
Apesar das aulas síncronas serem ministradas em forma de chamadas de 

vídeos, muitas crianças não conseguiam participar, na realidade essas 

chamadas eram realizadas apenas nas turmas onde os pais se adequavam, em 

outras turmas as aulas só aconteciam somente em formato assíncrono devido 

a rotina dos pais não coincidir com os horários das aulas. (RESIDENTE 2). 
 

Essas diversas realidades que permeiam o nosso sistema educacional acabam 

interferindo no trabalho do docente, que de muitas formas busca adaptar-se a rotina de todos. 

Assim, esse formato de ensino acabou remodelando toda uma forma de trabalho, pois 

 
Diferente do ambiente escolar a qual sempre conseguimos desenvolver 

atividades lúdicas, no meio remoto essas atividades eram bem escassas, visto 

que ao planejarmos ela, deveríamos também pensar se ela poderia ser feita em 

casa com ajuda dos pais. (RESIDENTE 3). 

 

Diante disso, para além das dificuldades que já eram de conhecimento, surgiu também 

essa necessidade de adequação do planejamento ao cotidiano e rotina das crianças, já que todas 

elas dependiam dos pais, que em sua maioria trabalhavam e tinham os afazeres de casa para 

realizarem, fatos esses que se ligam diretamente ao trabalho pedagógico, já que, com a 

pandemia, a família começou a atuar como uma ponte entre a criança e o professor. 

 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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“A pandemia assim como em toda a comunidade escolar, trouxe um forte impacto na 

educação infantil”. (SOUZA; BARBOZA; SILVA, 2020). A educação infantil é uma etapa de 

grande importância na vida da criança pois é a base da vida escolar. A LDB esclarece, em seu 

art. 29, que a educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica e possui como finalidade 

“O desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

(BRASIL, 1996). 

Na infância, o espaço escolar e a dinâmica de trabalho são muito novos para as crianças. 

Um novo mundo se abre, cheio de possibilidades, interação com outras crianças e adultos, e 

diferentes emoções e conhecimentos. Embora emocionante, este momento pode ser assustador. 

Quando os pais estão ativamente envolvidos na vida escolar dos filhos, demonstram que se 

importam muito com o processo de inserção dos filhos. Portanto, eles se sentem apoiados, bem-

vindos e se sentem mais seguros para continuar seu desenvolvimento educacional. 

O papel da família na vida das crianças está intimamente relacionado ao seu 

desenvolvimento escolar e não deve ser ignorado em hipótese alguma. As famílias têm a 

responsabilidade de monitorar o desempenho de seus filhos na escola e mediar seu 

comportamento diário. O ambiente escolar deve melhorar com a presença familiar, pois o 

primeiro incentivo deve aparecer na família, acompanhando as dificuldades e os avanços a cada 

dia, e estimulando-os a aprender cada vez mais. Esta parceria entre família e escola vai depender 

desta relação e das recomendações da escola para a integração da família no ambiente escolar, 

afinal, sabe-se que “nenhuma escola é uma ilha e nenhuma escola pode ter sucesso sem 

desenvolver redes de parcerias com sua comunidade local, com pais de alunos passados, 

presentes e futuros, com outras escolas e outras agências”. (MITTLER, 2003, p. 237) 

A construção do projeto político pedagógico para a educação escolar será uma forma de 

aproximar a escola e a família, estimular a participação, para que compreendam 

verdadeiramente a proposta e se sintam membros da escola, onde possam contribuir para a 

educação de seus filhos.  “As famílias podem desenvolver práticas que venham a facilitar a 

aprendizagem na escolar (por exemplo: preparar para a alfabetização) e desenvolver hábitos 

coerentes com os exigidos pela escola (por exemplo: hábitos de conversação)”. (SZYMANZKI, 

2003, p 101). 

Nesse sentido, a família deve desempenhar um papel muito importante na vida escolar 

das crianças. Os pais devem entender as recomendações de ensino da escola e participar de sua 

preparação e implementação. Antes, se fazia necessário propor ações que levassem as famílias 

até a escola para manter distância dos obstáculos existentes, hoje, a escola é levada para dentro 

do lar dessas famílias tornando assim essa participação mais significativa no processo de ensino 

e aprendizagem. Os pais devem ter um vínculo mais estreito com os professores, não só durante 

as reuniões e aniversários, mas também em outros momentos, podendo participar ativamente e 

contribuir com a escola durante o processo de aprendizagem dos filhos, afinal, 

 
o que ambas as instituições têm em comum é o fato de prepararem os membros 

jovens para sua inserção futura na sociedade e para o desempenho de funções 

que possibilitem a continuidade da vida social. Ambas possuem um papel 

importante na formação do indivíduo e do futuro cidadão. (SZYMANZKI, 

2003, p. 98). 
 

A escola e a família são indispensáveis aos pequenos, quanto mais forte for a parceria 

entre elas, mais eficazes serão os resultados do desenvolvimento humano, que deve ser 

complementar. O mais importante é compartilhar a experiência diária, seja ela positiva ou 

negativa. Não julgar o que não funciona, mas se esforçar para melhorar continuamente a fim de 

finalmente obter um resultado satisfatório. 
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Dessa forma, à medida que o processo de aprendizagem sai da sala de aula e entra na 

sala de estar das casas dessas crianças, a estreita ligação entre a família e a escola pode ser 

reajustada. A pandemia não só aproxima os familiares dos hábitos escolares dos filhos, mas 

também estabelece conexões, parcerias e novas relações entre pais/ responsáveis e instituições 

de ensino. 

Com isso, ao vivenciarmos um contexto totalmente atípico como esse da pandemia do 

sars-covd-2, a família assume um novo papel juntamente com os quais já possuíam, ela se torna 

a principal ferramenta e ponte entre a criança e o professor. É através da participação ativa da 

família que o processo de mediação pedagógica alcança o aluno e assim se torna real. Ao 

assumir mais essa função, a relação família e escola se estreita cada vez mais, já que o trabalho 

se torna realmente conjunto e com isso se tornam dependentes uma da outra. Em teoria. 

A realidade é mais desafiadora do que realmente parece, considerando a atual 

participação no Resped, em um momento tão atípico. E isto é perceptível nas falas das 

residentes: 

 
Durante o meu período de regência, tenho experimentado uma realidade que 

foge a esta expectativa de pais sempre participativos. O que acontece com 

maior frequência é a participação durante as aulas síncronas, quando entramos 

em uma reunião no Google Meet. Nesse momento, eles são muito ativos, 

sempre auxiliando muito, percebemos o esforço para liberar aquele horário no 

dia corrido e estar presente incentivando, ajudando na realização das 

atividades. Contudo, quando não estamos em chamada ao vivo, não há tanto 

engajamento, visto que a maioria das atividades que ficam para serem 

entregues ou apresentadas no dia da aula síncrona, que foram pedidas nas 

aulas assíncronas, não são realizadas durante a semana. Ou seja, a família 

contribui bastante, mas não é 100%. Porém compreendemos que essas 

famílias estão vivendo uma experiência também desafiadora. (RESIDENTE 

1). 
Durante essa experiência, nota-se que nos momentos em que as crianças 

tinham os pais ou responsáveis acompanhando, possuíam uma participação 

maior durante os encontros, pois tinha aquela orientação que se faz necessária 

nesse momento". (RESIDENTE 2). 
Muitos responsáveis não conseguiam acompanhar a rotina das suas crianças 

em todas as aulas. Durante o encontro síncrono, na maioria das vezes, os pais 

deixavam as crianças sozinhas e com isso as mesmas não conseguiam prestar 

atenção por muito tempo no que estava sendo desenvolvido. (RESIDENTE 

3). 

 

Cada qual com suas particularidades, evidenciam a relevância que há no liame entre 

escola e família. Por mais que nem todos os momentos tenham sido satisfatórios, e isto deve-se 

a muitos fatores que podem ser analisados, não cabendo a este momento, e que extrapolam os 

limites da rotina escolar, houve uma boa contribuição quando parentes estavam ao lado da 

criança durante as aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A escola e a família são os principais pontos de partida para o desenvolvimento 

cognitivo e social da criança, quando unidas possuem a capacidade de facilitar e tornar o 

processo de aprendizado mais prazeroso e valioso. No contexto de uma pandemia, em que os 

pais assumem a função de mediador entre a escola e a criança esse elo se estreita e se torna 

indispensável. 
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Diante das vivencias que foram oportunizadas pela participação no programa de 

residência pedagógica, ficou evidenciado o fato de que a relação entre família e escola é vital 

para o crescimento de cada aluno. Por um lado, a escola é a porta do conhecimento e da 

comunicação social. É um universo repleto de descobertas, experiências e vivências, que 

constitui o caminho de cada aluno. Por outro lado, a família é o representante mais poderoso 

para influenciar o desenvolvimento da personalidade e a formação da consciência das crianças. 

Ao analisar o aprendizado das crianças nas aulas remotas, pode-se notar que as que 

possuem o auxílio de seus responsáveis consequentemente também possuem uma maior 

participação e desenvolvimento nas aulas. Diante disso, a participação e auxilio da família é de 

extrema importância para o processo de aprendizagem da criança seja em um contexto normal 

ou em um contexto atípico como o de uma pandemia. 

É curioso quando percebemos as mudanças no acompanhamento dos pais no ensino 

remoto e no ensino presencial. Apesar de se esforçarem para estar ao lado da criança, auxiliando 

e impulsionando a aprendizagem, não há uma devolutiva de atividades como ocorre 

normalmente durante as aulas presenciais. Acredita-se que essa falta de assiduidade para com 

atividades assíncronas se deva a alguma especificidade na dinâmica em um contexto como este, 

visto que toda a rotina dos alunos, familiares, assim como de professores, teve de ser alterada, 

adaptada. O esforço dos familiares que estiveram conosco nesse processo, considerando a 

experiência como um todo, trouxe muito mais benefícios para o aluno, que vivencia uma fase 

estressante de ensino remoto com suas dificuldades, com tão pouca idade. 

Diante do exposto, conclui-se que a participação da família é importante, sim, 

significativa. Portanto, faz-se necessário que a família mantenha uma relação de parceria com 

a escola, com mais constância, mais energia, pois ambos são responsáveis por proporcionar à 

criança seus primeiros momentos de socialização e aprendizagem. 
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RESUMO 

 A importância da prática docente na formação do professor: O PIBID como primeira 

experiência, é uma discussão proveniente de nossas reflexões enquanto estudantes 

pibidianas do PIBID de Alfabetização do Curso de Pedagogia-Campus de 

Assú/UERN. Assim, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na formação inicial 

dos estudantes dos cursos de licenciatura. Nesse sentido, como forma de articularmos 

nossas discussões práticas, buscamos uma reflexão teórica alicerçada na discussão 

proposta por Nóvoa (1999),  Freire (1996), Libâneo (1990) e, outros. O estudo são 

relatos de nossas vivencias experienciadas durante nossas atividades no PIBID, em 

turma do 2 ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública municipal de 

ensino da cidade de Assú/RN. As atividades do referido programa, em virtude da 

pandemia da COVID-19, acontecem no formato remoto, por meio de diversas 

estratégias de ensino, dentre elas, atividades via WhatsApp, envio de atividades 

impressas e outras. As atividades vivenciadas e experienciadas no PIBID, exercem 

grande importância em nossa formação inicial docente, tornando-se um instrumento 

de valorização no processo de formação do licenciando, seja na reflexão das 

experiências em salas de aula, mesmo no formato virtual, já que é no PIBID que 

muitos dos estudantes têm o primeiro contato com a escola e com o que acontece em 

seu cotidiano. Essas experiências são cruciais para formação enquanto futuro docente, 

contribuindo com o processo de formação de sua identidade como profissional, ao 

mesmo tempo, possibilita uma maior reflexão teórico-prático do que é discutido nas 

salas de aula do curso de licenciatura com o que é visto no dia-dia da sala de aula da 

Educação Básica. Ainda é possível identificar que o PIBID, contribui para o 

reencontrar da profissão docente. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Experiências Docentes; Formação de Professores. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo busca fazer uma reflexão acerca da importância do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) como uma primeira experiência dos 

licenciados com a prática cotidiana da escola e da sala de aula. Para muitos, é por meio do 

PIBID que ocorre o primeiro contato concreto com o “ser professor”. E durante esse contexto 

de pandemia, o estímulo semanal, proporcionado pelo contato com as escolas mesmo em 

formato de ensino remoto, devido a pandemia da COVID-19, as diferentes realidades ali 

encontradas e as trocas de experiências com nossos colegas e professores, desadormece em nós 

um sentimento de despertar da e para a profissão docente. E tudo isso, sendo entrelaçado com 

a teoria que vai sendo articulada e vivida em cada ação docente que é desenvolvida no espaço 

da sala de aula, não uma teoria seca, mas uma teoria viva que ganha sentido em cada atividade 

realizada. 

Através do Pibid podemos ter a vivência da sala de aula desde a nossa formação inicial, 

sendo de grande relevância nesse processo de aprendizagem do discente em formação. Como 
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ressalta BRASIL (2010), “tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para 

o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade 

da educação básica pública brasileira”. Dessa forma, a integração nesses programas de 

formação inicial traz um incentivo importante na formação do pedagogo em formação, bem 

como, promovendo sua identidade profissional no chão da escola, conhecendo de perto a 

realidade da educação brasileira, seus desafios e encantos. 

Assim, nosso estudo se pauta numa reflexão atrelada as discussões propostas por Nóvoa 

(1999), Freire (1996), Libâneo (1990) e, outros, de modo a possibilitar uma discussão acerca 

da importância do PIBID para a formação inicial docente. Assim, refletirmos sobre a prática 

como instrumento de autoconhecimento do professor, e ao mesmo tempo, como a prática 

docente acontece no contexto da sala de aula e da escola. 

 

REFLEXÃO TEÓRICA 

 

Mediante a pesquisa feita, teoricamente e também ouvindo outros pibidianos como nós, 

pudemos analisar e refletir tudo o que aprendemos, os relatos, as experiências, as leituras e 

gostaríamos de compartilhar nossas reflexões com nossos leitores. 

  Não poderíamos deixar de falar de formação inicial de professores sem citar e refletir 

sobre as obras do autor português Antônio Nóvoa, que tanto esteve presente em nossa disciplina 

de prática docente, agora faz-se presente em nossos planejamentos e nos nossos discernimentos 

sobre a profissão. 

  
A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas 

de auto-formação participada. Estar em formação implica um investimento 

pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, 

com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional (NÓVOA, P.13 1992). 
 

Percebemos partir da fala do autor algo, que hoje é de extrema importância, não só para 

a prática docente, mas para todos nós: Autonomia e reflexão de nossas ações. O mundo sofreu 

mudanças bruscas em sua realidade global, o cotidiano das pessoas, a maneira como se trabalha 

mudou e obviamente o professor viu-se obrigado a acompanhar e se reinventar nessas 

mudanças.  Aulas remotas, ensino a distância tornaram-se realidade a quase dois anos. O que 

Nóvoa nos permite enxergar é, a necessidade de uma formação pedagógica baseada em 

desenvolver no aluno essa autonomia e criticidade reflexiva necessária para exercer a 

pedagogia, não somente como profissional, mas também para desenvolver uma identidade 

como ser humano. 

Assim sendo, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 

executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), o qual, possibilita os alunos da metade do curso de licenciaturas a terem 

uma aproximação com o cotidiano das escolas públicas da educação básica de ensino, de forma 

que, contribuam para a integração da teoria na prática escolar e colaborando com a qualidade 

da educação brasileira. Para tanto, é ofertado bolsas para os estudantes de licenciaturas na 

participação do programa de 400,00 reais mensal, como forma também de incentivo na 

formação inicial, através de um processo seletivo mediantes os projetos escolhidos pela 

instituição, precisando atender os requisitos descritos no edital de seleção. Em vista disso, o 

Pibid tem objetivos considerados importantes no progresso da formação docente, como ressalta 

Brasil (2010) no Art. 3o do decreto n o 7.219: 
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I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 
II - Contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
IV - Inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem; 
V - Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos 

de formação inicial para o magistério; e 
VI - Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.  
 

Por outro lado, o programa Pibid nos proporciona o conhecimento da profissão docente 

no contexto da sala de aula, refletindo a educação a partir da experiência, o que destaca Larrosa 

(2002, p.21) “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, com isso, 

nos trazem ao encontro ou desencontro com a profissão, a conscientização da nossa função 

social, política e cultural, bem como, a construção de uma identidade docente que se manifesta 

nas práticas cotidianas e se ressignifica diariamente. Dessa forma, Pimenta (1997) aponta que 

o desafio nos cursos de formação inicial é a passagem do aluno ver-se como professor, 

construindo sua identidade de professor, resultando num processo de reflexão de toda bagagem 

e experienciados com outros profissionais.  

 

METODOLOGIA  

 

Para a realização do estudo tomamos como base a pesquisa bibliográfica, a fim de 

construirmos uma discussão teórica para a temática discutida e, também, buscamos junto a ex-

estudantes pibidianas construir e pensar sobre as experiencias vivenciadas durante suas 

participações no programa. 

Sobre a pesquisa bibliográfica, Gil (2002, p.44) destaca que esse tipo de pesquisa “ é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”.  

As informações foram construídas por meio da realização de entrevistas junto as duas 

ex-pibidianas do curso de pedagogia da edição de 2018, acontecendo por meio do wthapp em 

formato de áudios em virtude da pandemia da COVID-19, as quais relatavam suas experiências 

vivenciadas, durante a atuação no programa, os aprendizados e desafios.  Ainda, trazemos as 

nossas vivencias que vem sendo construídas com nossas participações nesse contexto de ensino 

remoto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Para a apresentação das informações construídas junto as estudantes ex-pibidianos, 

organizamos nossas reflexões em duas categorias ou momento reflexivos, que são eles: “A 

prática como instrumento de autoconhecimento do professor”, e, “É na prática que acontece a 

didática”. 

 

A prática como instrumento de autoconhecimento do professor 
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Para compreendermos ponderadamente o enunciado proposto acima, permita-nos 

entrelaçar ideias e pensamento a respeito do mesmo. Consideramos a experiência da prática em 

sala e aula, como possibilidade de autoconhecimento e formação profissional e pessoal, nesse 

sentido gostaríamos de expor o depoimento de uma ex aluna da UERN e ex-pibidiana, que 

compartilhou conosco um pouco de sua vivencia no programa: 

 
O Pibid foi assim, um divisor de águas para eu saber que não queria a educação 

infantil, porque tem essa grande diferença entre gostar de criança e gostar da 

educação infantil eu não me identifiquei com a educação infantil e foi no Pibid 

que eu me identifiquei com o fundamental, porque eu fiquei dois anos séries 

de 3º e 4º ano, então para mim era ótimo, eu tinha. Eu planejada a atividade, a 

aula em parceria com a professora da sala ela me dava dicas, ela ser muito 

organizada também e eu tinha acesso ao plano de aula dela, que era ótimo 

porque eu tinha noção de como fazer um plano de aula (EX-

PIBIDIANA/UERN) 
 

Na enriquecedora fala da ex-pibidiana, percebemos no cotidiano de sua vivência, o 

desabrochar de suas reais convicções, tomamos consciência do seu discernimento, do que ela 

vivia e pretendia para sua área exercendo des de já sua prática com muita ética e respeito aos 

seus educandos. Em suma, o programa também nos possibilita trilhar caminhos de 

autoconhecimento, nos permitindo a nossa identidade profissional.  

Na fala da ex-pibidiana, está exposta sua autonomia, e seu bom senso. Sobre isso, Freire 

nos fala: 

 
Saber que devo respeito, a autonomia, a dignidade, e a identidade do educando 

e na prática procurara a coerência com este saber me leva inapelavelmente a 

criação de algumas virtudes ou qualidade, sem as quais são aquele saber vira 

inautêntico, palavreado vazio e inoperante (FREIRE, p 25 1996). 

 

Teoria e prática, juntas como duas linhas, que em comunhão se consolidam e se fazem 

real. Ao identificar sua inclinação pelo ensino fundamental e não o infantil, a ex-pibidiana, fez 

jus a sua autonomia e a sua identidade citada acima por Paulo Feire, reconhece os ensinamentos 

da professora em sala, demonstra respeito não só por sua identidade profissional, mas também 

pela da sua semelhante.  

Nesse sentido, vamos pontuar, o que segundo Libâneo,é o trabalho docente, para assim 

podermos traçar uma linha reflexiva sobre a magnitude que o Pibid exerce, obviamente de 

maneiras diferentes, sobre aqueles que passam por ele. Segundo Libâneo: 

 
O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o 

seu primeiro compromisso om a sociedade. Sua responsabilidade é preparar 

os alunos para serem cidadãos ativos e participantes, na família,no trabalho, 

nas associações de classe, na vida Cultural e política. É uma atividade 

fundamentalmente social, porque contribui para uma formação cultural e 

científica do povo, tarefa indispensável para outras conquistas democráticas 

(LIBÂNEO, p. 44, 1990). 
 

Com poucas palavras, o autor nos diz claramente e de forma vigorosa a relevância dessa 

profissão e a sua seriedade tendo em vista, que sem ela não existiria outras conquistas 

necessárias ao progresso da democracia. Partindo do pensamento do autor e de outros 

estudiosos ao afirmarem que a docência se constitui na prática, percebemos inegavelmente a 

importância do Pibid na formação docente, e o quão essa relevância é inquestionável e 

extremamente necessária. Na sala da universidade adquirimos conhecimentos técnicos 
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necessários para uma profissão que nos permite um amplo campo de escolhas, estar ou não em 

sala de aula é uma dessas opções possíveis ao pedagogo. 

Logo, se é do nosso desejo atuar em sala de aula, é necessário que sejamos confortados 

por uma formação que seja possível uma atual profissional com seriedade responsabilidade, 

com cita Libâneo. Todavia no campo universitário somos apenas alunos, mas a partir do 

momento que nos é proporcionado a tarefa de planejar,  responsabilizar-se por parte do processo 

educacional de uma criança, essa etapa, como bem mencionou Seluziana na sua fala sobre a 

importância que esse ciclo representou em sua vida, tornando-se um divisor de água,  representa 

a diferença entre ser apenas estudante de pedagogia e ser professor. 

 

É na prática que acontece a didática 

 

No curso de pedagogia a disciplina de didática antecede o primeiro estágio, é requisito 

obrigatório para podermos cursar o componente de Estágio, logo é umas ferramentas que um 

bom pedagogo precisa dominar para entrar em campo. Nesse sentido, não poderíamos 

mencionar didática, sem adentrarmos a algumas reflexões propostas por Libânio, e obviamente. 

Tecer uma discussão a partir de nossas experiencias teóricas e observações construídas em 

nosso cotidiano. 

Ler, e compreender a psicologia infantil, a didática e as outras disciplinas da grade 

curricular do curso de pedagogia, é essencial na formação docente e nos garante certa confiança 

na hora da prática, mas é na didática do cotidiano, enraizada nas enumeras dificuldade em ser 

professor, que está a sagacidade do profissional, aquele capaz de fazer uma ponte de ligação 

criada metodicamente por ele, entre o conhecimento e a aprendizagem. Assim sendo: 

 
Nesse entendimento, a didática se caracteriza como mediação entre as bases 

teórico-cientifica da educação escolar e a prática docente. Ela opera como uma 

ponte entre “o que” e o “como” do processo pedagógico escolar. A teoria 

pedagógica orienta a ação educativa escolar mediante objetivos, conteúdos e 

tarefas de formação cultural e científica, tendo em vista exigências sociais 

concretas: por sua vez, a ação educativa somente pode-se realizar-se pela 

atividade prática do professor (LIBÂNEO p.26 1990). 
 

A fala de Libâneo é  direta e objetiva, ao criar a simbologia da ponte entre o 

conhecimento e a aprendizagem, tornando o conhecimento possível de ser compartilhado, 

sendo essa função realizada  mediante a prática do professor, o autor nos permite nesse 

momento referenciar uma fala de uma aluna da UERN, também do curso de pedagogia, assim 

podemos unir a teoria bela de Libâneo com a beleza da experiência do cotidiano de uma escola 

pública, criando um enredo cheio de sintonia na tentativa de melhor decifrar e compreender o 

que é ser um bom professor.  

Seguindo essa reflexão, a ex-pibidiana assim nos revela: 

 
Como aluna pibidiana que eu fui, eu digo que o Pibid ele nos ensina muito 

principalmente nas práticas, porque a gente estuda muito teoria e as vezes a 

gente diz: “Ah,a prática é diferente da teoria”, e não. A gente percebe que as 

teorias elas estão inclusas nas práticas e a sala de aula ela nos possibilita, 

aprender, entender e compreender o que a teoria quer dizer. 
Muitas vezes a gente chega na sala de aula com um plano tudo prontinho e as 

vezes a gente precisa de última hora ter um plano B ,ou seja a gente precisa 

adaptar o plano a necessidades dos nossos  alunos, os nosso alunos eles não 

tem aprendizagens do mesmo jeito cada um tem sua dificuldade cada um tem 

sua maneira de aprender então, tudo isso eles nos ensinam, muito, eu como 

pibidiana tive uma experiência muito boa, porque eu fiquei em uma escola que 
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na qual fui muito bem acolhida, a professora da minha turma era ótima e eu 

só tenho mesmo a agradecer a ela, porque ela nos dava autonomia, espaço p 

gente planejar, executar o nossos plano (EX-PIBIDIANA/UERN). 
 

Como peças que se encaixam, na fala da entrevistada, é notável a construção da sua 

prática emaranhada na teoria, o seu respeito a ambas, permite a edificação do conhecimento, 

que vem por meio da observação, da sagacidade em ter um plano B, permite-se pelo respeito 

aos seus educandos ao reconhecer seus conhecimentos prévios e a  sua paciência e estima para 

ouvir as experiências da professora responsável a turma. Percebemos a didática 

eclodir  moldando-se nas observações do campo escolar e nos acontecimentos divergentes do 

cotidiano consentindo assim, a troca de saberes e experiências ratificando por fim, a 

legitimidade do saber tendo em vista, que de nada serve o conhecimento se ele não puder ser 

partilhado.  

Compreendemos que, o prazer e gosto que essas alunas e ex-pibiadianas tiveram em sua 

época, nos motiva e nos incentiva a construir práticas e a refletirmos sobre a construção de 

nossa identidade docente.  

Gostaríamos de agradecê-las enormemente por compartilhar conosco bagagens de 

experiências, que por sua vez também estamos vivenciando, cada um à sua maneira e 

percepção, afinal aprendemos de formas diferentes e o momento exato em que vivemos e as 

transformação ocorridas no âmbito educacional nos possibilita vivencias únicas, histórias que 

serão contadas futuramente e refletidas dês de já, para assim na insistência da evolução 

possamos melhorar e tecer uma prática pedagógica eficaz. 

É no sentido da constância, do lembrar-me que sou professor, que o Pibid nos ajuda a 

tecer essa construção profissional, a continuidade, insistências do dia a dia nos permite lapidar 

ao longo do tempo essa pratica, indecifrável e erguida com o auxílio do programa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo evidencia a importância da prática docente do professor, por meio das 

experiências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como forma 

de pensar sobre a prática e, ao mesmo tempo, de se constituir e ser constituído pela ação 

docente. O Pibid é visto aqui, como um programa que possibilita ao estudante de licenciatura, 

ter um contato direto com as vivencias que ocorre na escola e na sala de aula da Educação 

Básica. 

É por meio das experiências vivenciadas no Pibid, que construímos novas práticas e 

despertamos para o exercício da docência, é nele que criamos o gosto pela docência, pela vida 

de professor e professora.  

O estudo evidencia a importância da prática docente do professor, por meio das 

experiências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como forma 

de pensar sobre a prática e, ao mesmo tempo, de se constituir e ser constituído pela ação 

docente. O Pibid é visto aqui, como um programa que possibilita ao estudante de licenciatura, 

ter um contato direto com as vivencias que ocorre na escola e na sala de aula da educação 

Básica. É por meio das experiências vivenciadas no Pibid, que construímos novas práticas e 

despertamos para o exercício da docência, é nele que criamos o gosto pela docência, pela vida 

de professor e professora e por meio ele também nos foi permitido criar memórias de um ciclo, 

lembranças de vivencias e pessoas, que jamais esqueceremos. 

Com isso, a atuação dos estudantes dos cursos de licenciaturas no Pibid permite os 

mesmos a terem um contato direto no início de sua formação com as escolas, conhecer o 

processo educacional de ensino, as diversas realidades e contextos existentes, como também, 

construir sua identidade profissional no cotidiano escolar através da prática pedagógica, e que 
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além de colaborar com a aprendizagem das crianças e adolescentes, juntos a eles aprendemos 

muito com suas histórias de vidas, compreendendo que cada um é único ao seu modo, 

compartilhando os saberes significativos para nosso processo de ensino- aprendizagem, com 

isso, nos constituindo profissionais mais sensíveis e humanos a esse trabalho lindo e necessário 

que é a educação. Além disso, essa primeira experiência na formação do professor em formação 

através do Pibid contribui muito para a compreensão da profissão, vivendo na prática a teoria 

compreendida na universidade, de modo que, fazendo uma relação teórico prática no exercício 

da sala de aula, dessa forma, compartilhando métodos para um ensino de qualidade e 

desenvolvendo as habilidades necessárias no processo de aprendizagem dos indivíduos. 

Em síntese, as reflexões sobre o estudo é grande valia e trazendo significado no nosso 

processo de aprendizagem, com uma visão mais ampla da comunidade escolar e os contextos 

sociais, com a práxis reflexiva, de forma que, repensamos a nossa prática docente a cada 

instante e não pensar como algo pronto e concluído, mas, que a cada dia precisamos nos 

reinventar, reaprender, ressignificar o processo da educação. 

Desejamos aqui, deixar nossos agradecimentos a professora Vitória Regia, que nos 

acolhe e nos ajuda sempre que possível em nossa caminhada, sua sabedoria nos motiva a 

continuarmos trilhando esse percurso. Ansiamos, que um dia profissionais como ela e tantos 

outros que compõem e fazem fazer a educação nesse país, possam ser de fato reconhecidos por 

seu mérito e seriedade da sua profissão, a todos muito obrigada. 
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RESUMO 

No ensino fundamental, uma das disciplinas que apresentam temáticas complexas é 

Ciências, podendo destacar, dentre outros, o assunto Reações Químicas e o Modelo 

Atômico de Dalton, abordados no 9º ano. O Método POE (Predizer, Observar e 

Explicar) é uma metodologia ativa, a qual se divide em etapas específicas que visa o 

protagonismo do aluno em sala de aula, estimulando-os a exposição de seus 

conhecimentos para posteriormente, de forma investigativa, confrontá-los com 

experimentos, práticas ou outros meios de observar o assunto escolhido. Com o intuito 

de despertar a curiosidade dos alunos acerca dos conteúdos, em cada etapa foi 

proposto atividades que os estimulam a expor, pesquisar e conciliar os assuntos 

abordados em seu cotidiano. Assim, o presente trabalho teve como objetivo relatar 

sobre a aplicação do Método POE, tendo como base o assunto Reações Químicas e o 

Modelo Atômico de Dalton. A intervenção foi realizada de modo virtual com 40 

alunos do 1º ano do ensino médio (em revisão dos conteúdos do 9º ano), na turma de 

Biologia no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), no ano 

de 2021, em parceria com o PIBID. Sua aplicação foi realizada em dois momentos 

síncronos e um assíncrono, onde para a coleta de dados levou-se em consideração os 

resultados gerados em um Quiz na plataforma Word Wall; respostas de três perguntas 

problemas; realização do experimento e a explicação no encontro de discussão. Como 

resultado do Quizz aponta-se que os alunos apresentaram dificuldades nas questões 

que correspondiam a Teoria e o Modelo Atômico de Dalton. Nas perguntas problemas 

ficou evidente que eles ainda confundem o que é uma substância com o que é uma 

mistura e com relação ao experimento, apenas 17 alunos cumpriram com a atividade, 

porém o feedback foi satisfatório, pois de acordo com suas anotações foi perceptível 

ver a reação química e o porquê ocorreu, levando-os a refletirem sobre o resultado 

observado. Conclui-se que a intervenção gerou uma experiência satisfatória e bons 

resultados aos alunos que participaram, onde os mesmos elogiaram a utilização de 

plataformas digitais, como a do jogo, para aplicar as atividades e a construção de um 

experimento como forma de visualizar uma reação em seu cotidiano, demonstrando 

apreço pelas atividades propostas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Ciências; Ensino Remoto; Metodologia Ativa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Química, assim como a Biologia e a Física é uma Ciência que permite entender a 

Natureza, porém ainda faz parte de um panorama que a coloca como complexa e abstrata, 

dificultando o seu ensino, por parte dos docentes e aprendizagem, dos alunos. Seguindo essa 

percepção é notório que o ensino de Química ainda está sendo realizado tendo como base o 

modelo tradicional, de forma que, a matéria se torna bastante conteudista e pouco prática, o que 

ocasiona o desinteresse dos alunos em aprender os conteúdos da disciplina. Vale ressaltar 
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também, que a falta de interdisciplinaridade e contextualização do conteúdo ao cotidiano dos 

alunos, se torna um dos fatores para esse desinteresse. 

Dessa forma, pode-se fazer um paralelo entre o ensino de Química à Educação Bancária 

que Paulo Freire retrata como: 

 
A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 

transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. 

Quanto mais "enchendo" os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor 

educador será. Quanto mais se deixar docilmente "encher", melhores 

educandos serão (FREIRE, 1987, p.37). 
 

O modelo de educação que Paulo Freire retrata como educação bancária nos permite 

visualizar como os conteúdos de ciências estão ligados à memorização dos alunos, na qual as 

atividades estão sendo realizadas por meio de exercícios de repetição, sem estratégias 

pedagógicas ou recursos didáticos que contribuem para o desenvolvimento do aluno. A falta de 

contextualização da matéria ao cotidiano dos alunos torna-se um fator negativo para o ensino 

dos conteúdos de química, pois ao não ver a utilização desses no seu dia-a-dia ou para sua futura 

profissão os discentes não sentem a necessidade de aprender. A contextualização como 

princípio norteador caracteriza-se pelas relações estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o 

contexto a ser estudado e os conteúdos específicos que servem de explicações e entendimento 

desse processo (SILVA, 2007, p.11). O autor ainda complementa enfatizando as contribuições 

de se utilizar o levantamento das ideias prévias do aluno, característica do construtivismo e 

facilitador da aprendizagem. Portanto, a contextualização se faz necessária em todas as matérias 

para que os alunos consigam atribuir devida importância aos conteúdos estudados que estão 

presentes no seu dia a dia. Um exemplo disso está nos objetos técnicos presentes em nosso 

cotidiano, que de acordo com Chaui (2000) é a ciência aplicada ou resultado prático de ciência 

natural aplicada.  

Devido ao momento pandêmico vivenciado, que se iniciou entre o final do ano de 2019 

e início de 2020, ocasionado pelo vírus corona (SARS-CoV-2), a educação passou por uma 

grande mudança no seu modelo de ensino, deixando de ser presencial e tornando-se remoto em 

todas as escolas brasileiras e hoje continua semipresencial. Essa mudança afetou tanto 

professores como alunos, que precisaram se familiarizar com plataformas digitais como Google 

Meet, Zoom, Google Classroom e outros recursos que contribuem para o aprendizado de forma 

lúdica. É importante comentar que fatores negativos surgiram nessa modalidade como a falta 

de acesso a internet por parte de alunos que possuem condições socioeconômicas precárias, a 

desfamiliarização com as plataformas digitais, o desinteresse nas matérias, local inadequado 

para estudo e situações que aflige a condição mental do aluno e professor prejudicando o 

rendimento escolar. 

Desse modo, métodos que auxiliam no ensino e aprendizado dos conteúdos de maneira 

contextualizada são necessários para estimular a atenção e protagonismo dos alunos em sala de 

aula. O uso de metodologias ativas que favorecem o aprendizado devem fazer parte do plano 

de ensino dos docentes, para que os discentes possam desenvolver autonomia e serem 

participativos, de maneira que o professor seja mediador no processo de ensino-aprendizado. 

Nesse sentido, as metodologias ativas são relevantes pois são centradas no aluno que define 

projetos em função de seu interesse, o que contribui para o seu maior envolvimento nas aulas, 

com isso o professor deve mediar os conflitos e aprendizagens fazendo as intervenções 

necessárias para que a aprendizagem ocorra (LOVATO et al, 2018). O aluno é instigado a 

participar da aula desenvolvendo trabalhos em grupo, discussão e resolução de problemas, 

dentre outros, os quais os retiram de uma posição cômoda, puramente receptora de informações, 

para um contexto em que poderá desenvolver novas competências. 
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 Destacando-se um entre as várias metodologias ativas existentes, o Método de Previsão, 

Observação e Explicação - POE de acordo com Cid; Sasaki (2018), está baseado no conceito 

de conflito cognitivo, gerado quando, a observação de um fenômeno é feita após o estudante 

discutir a sua previsão com seus pares e registrar o resultado da discussão por escrito, dessa 

forma, em cada etapa os alunos são incentivados a discutir, investigar, construir ou desenvolver 

conceitos e opiniões acerca do tema proposto, tornando-os autônomos no seu processo de 

ensino-aprendizagem. Desta forma, faz-se necessário, por parte dos docentes, a introdução de 

novas abordagens didáticas em seu planejamento escolar, utilizando-se de sequências didáticas, 

à exemplo do método POE, para que possam ser capazes de quebrar o ciclo de um ensino 

memorístico, repetitivo e conteudista.  

A experimentação também é um dos métodos a ser utilizado pelos professores para que 

os alunos compreendam os conteúdos de forma prática e estimulem o senso investigativo, pois 

através da observação e experimentação investigativa, uma tese pode ser verificada e/ou 

confirmada (CHAUI, 2000). Para Schwahn e Oaigen (2008) na visão tradicional de ensino, a 

experimentação é vista como um processo de ensino aprendizagem onde os conhecimentos são 

adquiridos através da reprodução, na qual a memorização e a repetição recebem destaque. 

Sendo assim, a experimentação realizada no modelo tradicional de ensino, apenas retrata de 

maneira prática os conteúdos expostos em sala de aula, o professor torna-se o (agente ativo) 

que conduz os alunos (agente passivo) à observação, dessa forma, tornam-se apenas 

observadores sem participar de fato do processo de investigação ou levantamento de hipóteses. 

Em contrapartida, faz-se necessário que a mesma seja abordada de modo que venha a favorecer 

a reflexão e contextualização dos conteúdos de ciências, no sentido de, tornar o aluno o agente 

ativo, despertar o interesse dos alunos e romper com o modelo tradicional de ensino. 

Seguindo essa linha de contribuições da investigação proporcionadas pelas atividades 

experimentais e o Método POE, montou-se uma sequência didática envolvendo os conteúdos 

de Reações Químicas e o Modelo Atômico de Dalton, que foram revisados de maneira conjunta 

na turma do 1° Ano, os quais são vistos como os mais desafiadores pelos discentes, uma vez 

que que ainda não estão totalmente familiarizados com os termos, conceitos e processos de 

forma que, a utilização de recursos didáticos para o ensino mais lúdico e prático colaboram 

positivamente para a compreensão dos conteúdos. Segundo Pereira (2017), destaca que há uma 

grande dificuldade por parte dos alunos do ensino médio em diferenciar e assimilar as principais 

características dos modelos atômicos, diante isso faz se necessário que o professor busque 

meios alternativos que auxiliem e facilitem a abordagem em sala de aula.  

Com o intuito de melhorar o entendimento dos discentes acerca dos conteúdos Reações 

Químicas e o Modelo Atômico de Dalton este trabalho teve como objetivo relatar sobre a 

aplicação do Método POE, na turma de 1º ano de Biologia no Centro de Educação Integrada 

Professor Eliseu Viana, em parceria com o PIBID. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho utilizou como metodologia de estudo a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa ação. A pesquisa bibliográfica tem como base as referências já publicadas sobre um 

determinado tema, permitindo ao pesquisador compreender os estudos anteriores sobre o 

assunto (PRODANOV, 2013). Já a pesquisa ação, caracteriza-se pela relação entre 

pesquisadores e sujeitos que buscam resolver, ou entender, um problema determinado por meio 

de ações diretas (CARVALHO et al, 2019). 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu 

Viana/CEIPEV, localizado na Avenida Diocesano, na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande 

do Norte, uma vez que o subprojeto do PIBID Biologia é desenvolvido em tal instituição de 

ensino. Dessa forma, a intervenção foi realizada no mês de maio de 2021, com duas turmas do 
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1º ano do ensino médio da escola, aos quais, tinha o assunto “Reações Químicas e o modelo de 

Dalton" como revisão de seu ano anterior, totalizando assim, 40 alunos. 

A montagem do roteiro de atividade a ser desenvolvido com os discentes teve início 

com o estudo do material didático e o planejamento para a aplicação da intervenção de forma 

remota, pois a escola está realizando esse tipo de ensino. A abordagem trabalhada faz parte das 

metodologias ativas, sendo ela o Método do Predizer, Observar e Explicar - POE. Nesta 

metodologia é o aluno quem, a partir da predição dos resultados deve chegar à observação, na 

qual, durante a realização do experimento e a explicação feita entre o predito e o observado, 

reconstrói o seu conhecimento científico (SCHWAHN; OAIGEN, 2008). 

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação do Método POE, onde a sequência foi 

montada em 3 etapas:  

I - Como material de estímulo à introdução do conteúdo foram escolhidos os vídeos 

“Como congelar água em um segundo (remake)” do canal Manual do mundo e “Como entender 

os modelos atômicos” do canal descomplica, a partir disso, para a coleta dos conhecimentos 

prévios dos discentes designou-se 3 situações problemas (Quadro 1) e utilizou-se a ferramenta 

virtual Wordwall para a montagem de um quizz com 5 questões de múltipla escolha, sendo duas 

sobre o modelo de Dalton e 3 sobre reações químicas, melhor visível no Quadro 2. 

  
Quadro 1: Situações problemas propostos aos alunos na etapa Predizer. 

Situações Problemas 

O que são reações químicas e como as identificamos? 

No vídeo, Iberê apresenta o Acetato de sódio, qual o nome geral para esses objetos 

químicos? E quando o acetato está dissolvido em água, qual a nomenclatura de sua junção? 

Como nomeamos as pequenas partículas que a matéria possui? E como era o 

primeiro modelo encontrado? 

Fonte: Autores 
 

Quadro 2: Questões e suas alternativas corretas utilizadas na plataforma Wordwall na etapa Predizer 

Quizz Wordwall  Alternativa correta 

Segundo Dalton o átomo é: A menor partícula indivisível, logo, a 

menor parte da matéria. 

Selecione a imagem com o modelo atômico proposto 

por Dalton 
 

(Bola de Bilhar) 

Escolha a partir das imagens a substância composta: 

  

(Água) 
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As reações químicas são comuns em nosso 

cotidiano, queimar o fósforo é uma reação de: 

Combustão 

Ao ferver a água, notamos uma reação, como 

podemos identificá-la?  

Mudança de estado físico e 

temperatura 

Fonte: Autores  
 

II - Para a observação de uma reação química pediu-se aos alunos que, em grupo, 

aplicassem o experimento de mistura entre o vinagre e o bicarbonato de sódio e posteriormente 

registrassem sua discussão, através da escrita, de vídeos e fotos.  

III - Para conclusão, em aula síncrona, iniciou-se o explicar, perpassando e discutindo 

as dificuldades observadas, questionando-os sobre os conteúdos aplicados e compartilhando o 

que foi compreendido ao decorrer da sequência didática, ao explorar o material que os discentes 

produziram ao longo das etapas anteriores e observar a troca de conhecimentos na presente 

atividade. 

Os resultados foram organizados e analisados levando-se em consideração os dados 

quantitativos gerados pela plataforma do jogo e qualitativamente, por meio da Análise de 

Conteúdos (BARDIN, 2011) das respostas obtidas nas questões discursivas, onde foram 

determinadas categorias de respostas que se assemelhavam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o intuito de estimular os alunos a pensarem sobre o tema, foi realizado um Quiz 

para a sondagem inicial quanto aos conteúdos Reações Químicas e a Teoria Atômica de Dalton. 

O Quiz disponível na plataforma online Wordwall deveria ser respondido apenas com o 

conhecimento prévio dos alunos, sem pesquisar em outros meios como a Internet e o livro 

didático. O feedback dos participantes foi positivo, do ponto de vista que a turma continha um 

total de 77 alunos cadastrados, porém, cerca de 48 pessoas assistiam às aulas síncronas, onde 

somente 36 deles responderam à essa etapa da intervenção.  

Nas respostas, os alunos evidenciaram compreensão acerca dos conteúdos, porém, um 

contratempo técnico como a quantidade de chances para responder o quiz foi encontrado, dessa 

forma, as pontuações obtidas estavam fracionadas, entretanto ao analisar as duas tentativas os 

resultados levados em conta foram aqueles na qual os alunos conseguiram finalizar todas as 5 

questões do Quiz. 

Na Figura 1, pode-se analisar que as questões nas quais houveram mais acertos foram 

as relacionadas a identificação de uma reação química, as quais foram abordadas 

contextualizando o cotidiano dos alunos, no exemplo, o ato de colocar a água para ferver ou o 

riscar de um fósforo. 

  
“Verifica-se que surge a necessidade de dar conta dos conteúdos científicos 

de uma forma, que contextualizados, permitam ao aluno conhecer a utilidade 

e aplicabilidade de tal tema, assunto ou temática, bem como as implicações 

sociais da ciência. Ao tratar sobre a contextualização da química, faz-se 

referência como o contexto pode ser usado para desenvolver conceitos que se 

relacionem com a vida diária atual e futura.” (VALENTE; ARAÚJO; 

ZIENTARSKI. 2018, p.2). 
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Figura 01:  Resultados da sondagem do conhecimento prévio através da plataforma virtual Wordwall.

 
Fonte: Autores 

 

As questões em que os alunos demonstraram mais dificuldades, foram aquelas 

relacionadas ao modelo atômico de Dalton, o que é compreensível, uma vez que exige uma 

abstração e imaginação para compreender algo que não é visível a olho nú. Entretanto, o 

objetivo dessa etapa é sondar o que os alunos sabem acerca do conteúdo, desconsiderando-se 

as respostas estão corretas, porém, apesar de ressaltar para não pesquisarem em outros meios 

as respostas das perguntas, os alunos ainda sentem a necessidade de pesquisar e utilizar as 

respostas obtidas na internet ou livro didático. Este fato pode ser observado em outros trabalhos 

que evidenciam a insegurança dos mesmos de colocar suas próprias respostas, necessitando de 

um suporte didático que o auxilie nas respostas. No trabalho realizado por Cid; Sasaki (2018) 

relatam a observação feita na aplicação da atividade através do método POE, no qual destaca 

que nessa etapa é dito aos alunos para que sejam “sinceros, escrevam somente aquilo que 

pensam e não tenham preocupação em dar a resposta correta”, visto que nenhuma etapa do 

método POE é passível de avaliação somativa. Infelizmente, é notória a busca pela resposta 

esperada, considerada padrão ao longo das aulas tradicionais, o que torna evidente o caráter de 

“adestramento” desenvolvido pela escola como um todo. 

Ainda na etapa de Previsão os discentes responderam a situações problemas, 

individualmente ou até em trio, com base nos conhecimentos acerca da temática e com o auxílio 

de vídeos que demonstravam na prática uma reação química e o modelo atômico proposto por 

Dalton, respectivamente. As hipóteses estavam estruturadas da seguinte maneira: "O que são 

reações químicas e como podemos identificá-las?”; “Como nomeamos as pequenas partículas 

que a matéria possui? e como era o primeiro modelo encontrado?”. Analisando as respostas, 

destaca-se algumas afirmações dos discentes a seguir: 

 

• “Uma reação química ocorre quando um material passa por uma transformação em 

que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se arranjam para formar novas 

substâncias”. 

• “As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, 

onde os átomos restauram-se modificando seu estado inicial. Identificamos uma reação 

química quando ocorre a liberação de gases ou luz, a mudança de cor ou temperatura.” 
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• “Toda matéria é formada por pequenas partículas, designadas átomos. Eram maciços, 

esféricos, e indivisíveis semelhantes a uma bola de bilhar.”  

 

Tendo como base os relatos acima, pode-se apontar que as respostas das hipóteses 

levantadas sobre a temática nos três questionamentos foram em sua maioria satisfatório, 

entretanto foi perceptível que os discentes ainda se confundem sobre o que é um elemento 

químico, uma substância, um produto e uma mistura, assim como reconhecer visualmente e 

conceituar o modelo de Dalton. De acordo com Sousa; Cardoso (2020), "erros conceituais ao 

se abordar teoria atômica são comuns quando modelos e simbolismo são trabalhados sem o 

devido cuidado.”  

O livro didático traz uma abordagem superficial, na qual o professor só consegue 

destacar os principais pontos dos conteúdos, sendo importante ressaltar também que o tema de 

Modelos Atômicos não possui muitos recursos didáticos, e isso dificulta a abordagem a ser 

realizada pelo professor em sala de aula.  

Em estudo sobre as dificuldades de aprendizagem de química no ensino médio, Paz et 

al (2010) relataram em pesquisa o baixo uso de ferramentas didáticas para o ensino dessa 

matéria, enquanto quadro/pincel/giz obtiveram uma frequência de 100% em uso frequente pelos 

professores, métodos como a internet/computadores e o uso de data show apresentaram um 

índice de 100% e 75%, respectivamente, quando questionados sobre a não utilização destes 

recursos. A baixa utilização de recursos audiovisuais é um fator contribuinte para tal 

dificuldade, visto que, tais recursos, somados à metodologias planejadas são fatores importantes 

no estímulo, compreensão e assimilação do aluno, uma vez que os permitem, visualmente, 

observar a teoria em prática através de uma contextualização. É imprescindível que o professor 

procure adequar as metodologias de ensino buscando abordar o assunto de outras maneiras, a 

fim de promover a aprendizagem, sendo uma forma de minimizar o desinteresse dos alunos e 

suprir a falta de recursos presentes nas escolas, tornando as aulas mais atrativas (SILVA et al, 

2019). 

A etapa de Observação tinha como objetivo evidenciar a importância do conteúdo no 

cotidiano dos alunos, dessa forma, foi proposto um experimento em grupo de três integrantes 

na qual eles pudessem realizar em casa sem afetar a integridade física. Utilizou-se os elementos 

vinagre e bicarbonato de sódio para que pudessem ver na prática a evidência de uma reação 

química acontecendo. Nessa etapa, a experimentação é de suma importância pois os discentes 

vão associar significado para os conteúdos estudados, logo, a importância do estudo da matéria 

ficará evidente, além de que, a experimentação também torna-se atrativa, despertando a atenção 

dos estudantes. Na pesquisa de Silva; Cursino; Aires (2009), enfatiza que quando a 

experimentação é desenvolvida juntamente com a contextualização, ou seja, levando em conta 

aspectos sócio-culturais e econômicos da vida do aluno, os resultados da aprendizagem poderão 

ser mais efetivos. 

Mesmo que o experimento fosse consideradamente simples, o retorno dos alunos foi 

regular, tendo em vista que as turmas “A” e “B” juntas possuem 77 alunos, da qual apenas cerca 

de 48 estudantes frequentam regularmente as aulas e apenas 17 alunos cumpriram a realização 

da atividade proposta. O feedback desses alunos foi satisfatório, pois de acordo com suas 

anotações sobre o experimento foi perceptível ver a reação química e o porquê ocorreu. Uma 

interessante pauta foi levantada na realização deste experimento e posteriormente discutida na 

etapa de Explicação, no relato de um dos grupos, no qual destacaram que a reação esperada não 

aconteceu. Visto na etapa anterior o conceito de Reações Químicas, a etapa de Observação é o 

momento na qual os discentes vão conseguir de forma investigativa atribuir o conceito à 

experimentação e formular respostas para o que ocorreu ou não no experimento, como apontado 

nos relatos de alguns dos alunos a seguir: 

 



 

 

122 

• “Quando se adiciona vinagre ao bicarbonato, é o gás carbônico que origina as bolhas, 

como dois componentes apresentam substâncias químicas, quando combinamos ocorre 

uma reação”. 

• “Quando misturamos o bicarbonato de sódio com o vinagre, percebemos que saiu um 

gás, esperamos 15 minutos e nesse período percebemos que ambos não se misturaram”. 

 

Apesar de não descrever os eventos vistos na experimentação de maneira científica, nas 

duas afirmativas torna-se perceptível que os alunos conseguiram compreender como ocorreu, e 

quais os componentes estavam envolvidos. É preciso reforçar a experimentação como parte do 

processo investigativo do conteúdo, e não, parte do processo de colocar em prática a teoria 

estudada, para que assim desperte nos alunos a curiosidade e o senso investigativo. 

 
Portanto, superar essa compreensão de que a atividade experimental tem a 

função única e exclusiva de comprovação da teoria, uma vez que a 

estruturação do conhecimento científico depende de uma abordagem 

experimental, porque é na ocorrência da investigação que acontece a 

organização desse conhecimento (SILVA; CURSINO; AIRES, 2009, p.281). 

 

O objetivo da etapa de Explicação era a retomada do que foi discutido e proposto nas 

etapas anteriores, levando em consideração as respostas e questionamentos dos alunos. Dessa 

forma a intervenção com os alunos foi realizada de modo que os estudantes conseguissem 

expressar suas opiniões e questionamentos sobre as atividades propostas. 

O momento de intervenção, na qual, era a última etapa da aplicação do método, a 

Explicação, foi bastante satisfatório devido a interação dos alunos, ao serem questionados sobre 

as perguntas presentes no Quiz, suas respostas não foram diferentes das respostas prévias 

obtidas, sendo necessário apenas pontuar questões pertinentes do conteúdo que eles se 

confundiram. Outra pauta que entrou em discussão foi a realização do experimento, a 

explicação com base no conteúdo foi importante para os discentes poderem entender os motivos 

que levaram o experimento funcionar ou não.    

A intervenção gerou uma experiência satisfatória e de bons resultados aos alunos que 

participaram, os mesmos elogiaram a utilização de plataformas digitais, como a do jogo, para 

aplicar as atividades. Uma contribuição que se pode apontar sobre os jogos é que o mesmo 

promove o sentido crítico no aluno e a capacidade de autonomia que o torne um cidadão 

solidário e responsável no mundo em que vive, permitindo que os alunos aprendam os valores 

do grupo no confronto e no respeito de ideias e vontades dos outros (PEREIRA, 2013). 

Destacaram também, a construção de um experimento como forma de visualizar uma reação 

em seu cotidiano, demonstrando apreço pelas atividades propostas. Entretanto, percebe-se um 

grande déficit de entendimento por parte dos alunos em relação ao conteúdo, mesmo sendo 

abordado em forma de revisão, o rendimento obtido foi menor do que o esperado, nos fazendo 

questionar acerca dos motivos que contribuem negativamente para isso. Esse mesmo achado, 

foi observado na pesquisa de Gatto (2017), destacando que o conceito de átomo é distante da 

realidade do aluno, e para que a compreensão dos conceitos envolvidos se torne possível, é 

preciso mobilizar a criação de modelos, os quais se tornam ferramentas fundamentais utilizadas 

para compreender o mundo. Além disso, o ensino é dificultado pela escassez de materiais de 

apoio disponíveis e pelo número restrito de pesquisas referentes ao ensino do modelo atômico 

de Dalton na Educação Básica. 

É perceptível que o ensino de Química no ensino básico ainda é bastante tradicional e 

tecnicista, na qual apenas trabalha a realização de exercícios e a memorização de forma 

descontextualizada (CASTRO; PAIVA; SILVA, 2019).  O método POE que tem atribuído o 

método de experimentação em sua estrutura, proporciona ao docente o emprego de vários 

recursos didáticos a se utilizar em sala de aula, principalmente no modo de ensino virtual na 
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qual os professores estão atuando. A utilização de vídeos, jogos, quiz e experimentos 

contribuem positivamente na aplicação do conteúdo à tecnologia, tornando assim o modo de 

ensino mais moderno. Portanto, a aplicação do método POE na aprendizagem dos conteúdos 

de Química, demonstra ser proveitoso para ser utilizada na estratégia pedagógica dos docentes 

que atuam no ensino básico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em consideração que os alunos estão no 1° ano do ensino médio e vendo conteúdo 

do 9° ano do fundamental, foi observado que mesmo estando em revisão dos assuntos, eles 

ainda apresentavam muitas dificuldades, além do desânimo nas participações das aulas. Torna-

se notável como é imprescindível as etapas de Predizer e Observar, pois a partir delas utilizou-

se métodos modernos e diferentes que eles não estavam acostumados ou imaginavam que 

poderiam contribuir com seu aprendizado, o que acabou os empolgando a participar. 

Na etapa do Predizer teve uma grande satisfação e elogios deles, principalmente com o 

quiz na plataforma Wordwall já que lembrava um programa de perguntas e trouxe um pouco 

de competição entre eles, proporcionando a obtenção de uma pontuação, método conhecido 

como ludificação. Mesmo com as situações problemas e o experimento tendo uma quantidade 

inferior de discentes que participaram dessas dinâmicas, ainda teve um papel edificante, já que 

eles podiam fazer até em trio, contribuindo com a cooperação e discussão. Através dessas etapas 

pode-se trabalhar e analisar seus déficits para que pudéssemos ter uma orientação do que e 

como abordar na Explicação, de maneira que conseguissem assimilar e associar o conteúdo com 

a realidade dos discentes. 

No momento da Explicação, foi perceptível a mudança quanto a participação deles, pois 

demonstraram ser mais ativos e comunicativos comparados às aulas normais. Nessa etapa o 

grupo do PIBID trouxe um conjunto de slides para estimular o debate, algo que não estão tão 

acostumados, já que as aulas são mais orais e quando tem exposição é do livro didático. De 

maneira geral, a experiência foi positivamente significativa tanto para os alunos como para os 

pibidianos, onde conseguiu-se trabalhar com a metodologia POE os assuntos de Reações 

Químicas e o Modelo Atômico de Dalton, tendo em consideração que estamos sendo formados 

em Ciências Biológicas, que não abrange extensivamente as áreas de Química e Física. 

Contudo, com a ajuda da nossa formação como licenciados e integrantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, temos bases pedagógicas que nos 

auxiliaram a desempenhar essa ação. 
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RESUMO 

O presente estudo é um relato de experiências das vivências formativas de discentes, 

partícipes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, do 

curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, em 

tempos da pandemia da COVID-19. Nesses termos, a corrente pesquisa tem 

abordagem qualitativa e foi realizada com base em autores como Silva et al. (2015) e 

Mourad et al. (2021). O objetivo é socializar experiências frente à participação no 

Programa referido, no que concerne a aquisição de aprendizagens significativas, por 

meio de estudos que debatem temáticas afeitas ao Programa, como a Política Nacional 

de Educação - PNA, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a elaboração de 

planos de aula e a sua aplicação e desdobramentos na sala de aula da escola parceira. 

É de suma importância ressaltar a relevância de programas formativos aos 

licenciandos, haja vista que nesse tempo de pandemia as ações ocorridas de modo 

remoto desencadearam desafios e possibilidades à formação inicial docente. Portanto 

considera-se que a participação no PIBID é rica em metodologias que engrandecem a 

formação inicial em um contexto totalmente inesperado, no qual as práticas 

necessitam de uma constante reinvenção e adaptação para que se obtenha o êxito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Formação Inicial; Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID foi 

criado após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, sendo 

um programa formativo vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Esse programa proporciona aos graduandos de cursos de licenciatura 

vivências no ambiente escolar com a supervisão de professores coordenadores da universidade 

e da escola colaboradora (PANIAGO et al, 2018). 

O presente estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica e tem abordagem 

qualitativa, objetivando socializar experiências de graduandos de Pedagogia da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte/UERN frente à participação no Programa referido, no que 

concerne a aquisição de aprendizagens significativas, por meio de estudos que debatem 

temáticas afeitas ao Programa, no ano de 2021, período afetado pela pandemia5 da COVID-19, 

desde o ano de 2019, e tem adoecido a população mundial, pela proliferação do vírus SARS-

CoV-2 (BRASIL, 2020), fator que orienta e tende a limitar as pessoas a viverem reclusas em 

suas residências, a fim de que as mesmas se protejam do vírus e ao mesmo tempo não sejam 

transmissoras desse.  

Diante desse contexto, sabe-se que o vírus deixa os sujeitos reclusos fisicamente, mas 

não reclusos em seu saber ou em se reinventarem para que vivam a vida pessoal e profissional 

de outras maneiras. Diante disso, é que o PIBID como tantos outros programas educacionais 

formativos, como o Residência Pedagógica, reinventou-se para que a formação de iniciação à 

docência não parasse (SILVA et al., 2015); MOURAD et al., 2021). 

 
4 Professora mestra do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Coordenadora do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Orientadora do trabalho. E-mail: miriahelen@uern.br  
5 Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi 

identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a 

pessoa (BRASIL, 2020). 
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Para tanto, as discentes do PIBID de Pedagogia/UERN vinculadas ao subprojeto 

Alfabetização buscam trazer relatos de experiências formativas e de atuação docente atreladas 

às aprendizagens significativas nesse tempo atípico de formação inicial e atuação docente. 

 

NO ITINERÁRIO DO PIBID: a docência em construção 

 

O PIBID é um programa de iniciação à docência, fomentado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, órgão federal vinculado ao Ministério 

da Educação - MEC. Tem por finalidade “fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública brasileira” (BRASIL, Decreto 7.219/10, art. 1º). 

  A Lei 12.796/13 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB Nº 

9394/96 estabelecendo diretrizes sobre a formação dos profissionais de educação, a qual dispõe 

no artigo 62, no parágrafo 5º:   

 
A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública 

mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições 

de educação superior (BRASIL, 1996, Art. 62. §5º). 

 

  Não obstante, sabe-se que o funcionamento do programa supracitado dar-se através da 

parceria de duas instituições de ensino: uma Instituição de Ensino Superior - IES e uma 

instituição básica escolar de ensino público, mediante a aprovação de um projeto de prática 

pedagógica de iniciação à docência enviado e aprovado pela Capes. Logo se vê que o PIBID é 

uma estratégia de formação planejada previamente e com requintes de civilidade que almejam 

compor o processo formativo dos discentes que pretendem desenvolver suas funções 

profissionais como professor. 

Sobre isso, a Portaria n° 259 de 17 de dezembro de 2019, em seu artigo 4º, destaca os 

objetivos do PIBID: 

 
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (BRASIL, 2019, art. 4º). 
  

Baseados nos objetivos acima delegados, a instituição universitária submete projetos 

para a seleção junto à Capes. Após o subprojeto do PIBID ser aprovado, a IES faz seleção com 

os estudantes de licenciatura interessados em viver a experiência no Programa, a fim de que os 

mesmos ao serem contemplados possam atuar como bolsistas ou voluntários na iniciação à 
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docência. Para que o PIBID seja realmente implementado é necessário que se tenha um 

professor coordenador institucional vinculado à IES que poderá também, se necessário, atuar 

como coordenador de área, haja vista que ainda se faz necessário que se tenha um professor 

supervisor vinculado à instituição escolar de ensino como supervisor em sala de aula dos 

licenciandos, visando auxiliá-los no aprimoramento de suas práticas docente e composição de 

seu processo formativo (KULITZ, 2014). 

O papel exercido pelos graduandos bolsistas e voluntários com auxílio dos professores 

coordenadores na IES e os docentes supervisores da escola é realizar atividades na escola com 

os alunos dos anos iniciais. A inserção desses bolsistas e voluntários no ambiente escolar, 

favorece experiências tanto formativas, como de iniciação à docência, proporcionando ao 

graduando a quebra da dicotomia entre a teoria e a prática, bem como a interatividade, trabalhos 

em grupos e aprendizagens junto aos coordenadores do programa e a equipe escolar da 

instituição parceira (TORRES et al., 2020).  

Em síntese, a oportunidade formativa descrita permite ainda que o licenciando 

amadureça cada vez mais a sua atuação e futura prática docente, conduzindo-o para que torne-

se cada vez mais reflexivo durante o seu processo formativo, problematizando e discutindo 

perenemente acerca de suas vivências no âmbito escolar. De fato, em decorrência disso 

instigam-se novas descobertas, resultando ao graduando novos prismas, aspectos e construções 

às percepções sobre o seu contínuo processo formativo (GALIAZZI, 2003).  

   

PIBID - Subprojeto Alfabetização 

 

O subprojeto Alfabetização se faz presente nos cursos de Pedagogia nos campus da 

UERN nos municípios de Mossoró, Assu, Patu e Pau dos Ferros, desenvolvendo atividades nas 

escolas desses municípios, como também em Messias Targino.  

Nesta versão do subprojeto no campus da UERN de Mossoró conta-se com a presença 

de dois professores coordenadores da instituição universitária, sendo um bolsista e um 

voluntário respectivamente: Míria Helen Ferreira de Souza e Marcelo Bezerra de Morais e as 

professoras bolsistas que atuam nas escolas como professoras alfabetizadoras: Maria Leni 

Mendes Ricarte docente da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças e Francisca Geise Varela 

Costa, docente da Escola Estadual Cônego Estevam Dantas.   

O escopo da proposta inicial do PIBID sugere que a execução do programa seja realizada 

para o ensino presencial, porém com a necessidade de distanciamento social causada pela 

pandemia da COVID-19 houve a necessidade de se reinventar e adaptar o modelo para o ensino 

remoto (ER), continuando com as mesmas atividades encontradas no  formato original, tais 

como: discussões e estudos dos documentos oficiais da Educação, bem como os planejamentos 

e reuniões dos pibidianos com as professoras das escolas.   

A premissa acima torna-se possível através do uso de plataformas digitais, nas quais os 

subgrupos de licenciandos de cada escola e turno encontram-se para planejar e ministrar suas 

aulas com o auxílio da professora supervisora da escola, bem como todas as quintas-feiras, todo 

o grupo do subprojeto é partícipe do encontro formativo, realizando discussões acerca de nossa 

formação humana, docente e cidadã.  

Assim, dentre os objetivos propostos pelo subprojeto, pode-se destacar que o 

aperfeiçoamento da formação de professores e melhoria da qualidade da Educação Básica. As 

contribuições durante o processo formativo dos licenciandos, o investimento na erradicação do 

analfabetismo na infância, o favorecimento do ensino e aprendizagem da literacia e numeracia 

são respeitados nos meandros do referido subprojeto. 

A proposta metodológica do subprojeto se alinha às evidências científicas e segue os 

princípios estabelecidos no Decreto nº 9.765, de 11 de abril, que instituiu a Política Nacional 

de Alfabetização/PNA. Em seu Art. 2º, o Decreto considera: 
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I - alfabetização -  ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema 

alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever 

palavras e textos com autonomia e compreensão; 
II - analfabetismo absoluto -  condição daquele que não sabe ler nem escrever; 
III - analfabetismo funcional - condição daquele que possui habilidades 

limitadas de leitura e de compreensão de texto; 
IV - consciência fonêmica - conhecimento consciente das menores unidades 

fonológicas da fala e a habilidade de manipulá-las intencionalmente; 
V - instrução fônica sistemática - ensino explícito e organizado das relações 

entre os grafemas da linguagem escrita e os fonemas da linguagem falada; 
VI - fluência em leitura oral - capacidade de ler com precisão, velocidade e 

prosódia; 
VII - literacia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

relacionadas com a leitura e a escrita e sua prática produtiva;  
VIII - literacia familiar - conjunto de práticas e experiências relacionadas com 

a linguagem, a leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou 

cuidadores; 
IX - literacia emergente - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

relacionadas com a leitura e a escrita, desenvolvidos antes da alfabetização; 
X - numeracia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

relacionadas com a matemática; e 
XI - educação não formal - designação dos processos de ensino e 

aprendizagem que ocorrem fora dos sistemas regulares de ensino. (BRASIL, 

2019, art. 2º) 

 

 Para tanto, o programa também se compromete a realizar estudos da Base Nacional 

Comum Curricular/BNCC e nos documentos curriculares do Estado do Rio Grande do Norte, 

bem como, outros aportes teóricos que traduzem a relevância de alfabetizar letrando, visto 

compreender a necessidade de formar leitores que compreendam a técnica de codificar e 

decodificar sons e compreender os sentidos que isso detém. 

 

O PIBID na formação inicial de professores de Pedagogia 

 

O PIBID colabora de maneira relevante e marcante na formação dos graduandos dos 

cursos de licenciatura, especificamente dos licenciandos do curso de Pedagogia. Nele é possível 

quebrar a dicotomia entre a teoria e a prática à medida em que os graduandos vão praticando os 

estudos sobre planejamento, conhecendo suas práticas docentes e se descobrindo enquanto 

professores em formação, mediante o exercício da criatividade, postura, ações e interatividade 

no âmbito escolar. Uma vez que saem da experiência teórico-técnica e efetivam experiências 

concretas. 

Consequentemente, assume-se que o PIBID/Pedagogia/UERN é um investimento no 

futuro não só profissional, mas, também humano, haja vista preocupar-se com situações que 

são seculares no âmbito brasileiro como é o caso do analfabetismo. Nesse limiar, as propostas 

dispostas no subprojeto vislumbram contribuir para a erradicação do analfabetismo no Brasil. 

Além disso, com a vivência no subprojeto há um aumento significativo na experiência do 

professor que desenvolve suas funções profissionais docentes no universo da escola pública, e 

com a construção da identidade docente dos sujeitos em formação inicial, fazendo com que 

reflitam melhor sobre as atitudes no âmbito escolar, como também possam se aprofundar e 

acumular mais conhecimentos com o objetivo de obter uma prática docente mais otimizada. 

Diante disso, destaca-se que o PIBID/Pedagogia corrobora uma participação ativa na 

escola, auxiliando os educandos no processo de leitura e escrita, havendo uma atuação efetiva 
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dos licenciandos no que concerne aos estudos teóricos, planejamento, criação e idealização de 

recursos lúdicos e pedagógicos para o atendimento presencial e/ou digital.  

Destarte, ressalta-se a relevância da percepção da unicidade entre a teoria e a prática, 

haja vista que esta concepção garante estudos mais precisos e uma maior profundidade às ações 

referentes à educação (CRUZ et al., 2016). 

 

O ENSINO REMOTO (ER) E AS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE 

ENSINO - APRENDIZAGEM  

 

Conforme dito anteriormente, a pandemia da COVID-19 obrigou a necessidade de 

distanciamento social e quarentenas, com isso foi instituído por Estados e Municípios a 

suspensão de atividades presenciais, principalmente na área da educação. O Ministério da 

Educação (MEC), em 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, instituiu a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durasse esta pandemia (BRASIL, 

2020). 

No entanto, com a liberação dessa nova possibilidade de ensino, as escolas e 

universidades tiveram que se reinventar em busca de estratégias para dar continuidade às aulas 

no formato remoto, mas a regulamentação das diretrizes para as escolas sobre a reorganização 

do calendário escolar para cumprimento de carga horária só foi instituída pelo parecer nº 5/2020 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovado em 28 de abril de 2020, com a colaboração 

do MEC. (BRASIL, 2020). 

Mediante a esse contexto de distanciamento social, surge esse formato no processo de 

ensino - aprendizagem. Ele é executado tanto na Educação Básica, quanto no Ensino Superior 

através do uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). Para tanto, 

utiliza-se de aplicativos de comunicação rápida; plataformas para apresentação de mídias 

digitais, bem como de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para a execução de aulas, 

tanto remotas (no modo online em tempo real) e ditas síncronas, como as aulas ditas 

assíncronas, nas quais utilizam de atividades (em modo offline), trazendo ao educando 

propostas de atividades para serem realizadas em sua residência e fora do horário da aula em 

modo online (BERTOLINI et al., 2020). 

O auxílio tecnológico descrito acima é indispensável para que realmente ocorra o 

aprendizado dos alunos. Objetiva-se que os educadores busquem lançar mão de uma proposta 

metodológica que venha, de fato, contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, onde 

viabilize aulas interativas, que o aluno consiga participar com os recursos que dispõem em casa, 

e isso inclui por parte do professor, a necessidade de avaliar e planejar atividades adaptadas às 

necessidades deste em diferentes situações, de modo a adaptar as aulas de acordo com a 

realidade da turma. Por conseguinte, alcançar os sujeitos em seus diferentes contextos e além 

disto, garantir a permanência na instituição de ensino, quando vier o retorno às atividades 

presenciais. Para tanto, utiliza-se de metodologias ativas presentes no ER que respaldam um 

suporte à configuração e formato a esse ensino, dentre elas cita-se no presente estudo as 

seguintes metodologias: a sala de aula invertida; a gamificação e o ensino híbrido, dentre outras 

(ARAÚJO et al., 2020); (MORAN, 2015). 

 À luz de Moran (2015) define-se metodologias ativas como um conjunto de diretrizes 

inovadoras norteadoras de ações didático-pedagógicas que possibilitam a interação e 

intervenção dos sujeitos (professores e alunos) na construção de saberes, de modo flexível e 

híbrido. 

Defende-se aqui o investimento em metodologias ativas sob a ótica de Moran (2015), 

tendo em vista que o autor considera a pertinência do protagonismo do aluno no processo de 

ensinar/aprender. A dinâmica empreendida por meio das metodologias ativas permite que o 

educando ponha-se à frente do que será estudado, pense sobre isso e reaja fazendo intervenções 
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pessoais. Isso o encaminha a uma direção emancipadora, elemento que caracteriza o trabalho 

pedagógico pautado no envolvimento de todos e na responsabilização autônoma com a própria 

formação. 

Isto posto, o ER tem sido uma proposta emergencial, a fim de dar continuidade à 

formação dos estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior, haja vista que não somente 

traz a possibilidade de continuidade de ensino-aprendizagem, pois em contrapartida não se pode 

deixar de apontar os desafios infusos a ele, tais como: a limitação no acesso aos recursos 

tecnológicos; o aumento de carga horária; perda de comunicação e interação durante as aulas; 

possível pressão e instabilidade emocional, dentre outros como dificuldades de concentração e 

de aprendizado com este novo formato. Assim sendo, para que as aulas remotas sejam munidas 

de um ensino mais atrativo, necessária se faz a reinvenção das ações didáticas dos professores 

e de licenciandos, a fim de que proponham aulas online mais dinâmicas, especialmente pautadas 

em metodologias ativas (APPENZELLER et al., 2020). 

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DAS AUTORAS: o cotidiano formativo em tempos de 

pandemia  

 

A fim de se realizar os relatos de experiências durante o período do Ensino Remoto, 

buscou-se expor e descrever tanto os recursos, como os procedimentos, atividades e 

aprendizados vivenciados com o auxílio das plataformas e mídias digitais, visto que tais relatos 

expostos dessa maneira resultam no propósito de evidenciar a realidade observada junto a base 

teórica utilizada nos estudos.  

Na observação direta, percebe-se que necessário se faz realizar a análise de materiais 

utilizados, a fim de que haja a identificação e interpretação dos fatos durante a observação dos 

processos de Ensino Remoto, auxiliando a compreensão da cultura organizacional neste período 

de isolamento social, facilitando perceber a vulnerabilidade e viabilidade na formação inicial 

docente e da utilização dos meios digitais e das atividades realizados sobre os licenciandos em 

sua formação pibidiana, bem como como na mediação das aulas em meio às escolas parceiras 

(YIN, 1994).  

Ao adentrar no PIBID não houve contato imediato com a prática docente na sala de aula, 

pois a necessidade de leituras e discussões acerca de materiais teóricos que discutem sobre a 

alfabetização, o currículo e o planejamento adaptando-o às necessidades do Ensino Remoto 

eram prementes.  

Diante dessa premissa iniciou-se o processo formativo das autoras deste texto no PIBID, 

obtendo orientações de estudos e encontros formativos acerca de documentos educacionais, 

como a Política Nacional de Alfabetização (PNA), a BNCC nacional e a BNCC estadual, 

configurando momentos riquíssimos de discussões, ampliando e amadurecendo os 

conhecimentos a respeito das políticas  que regem a educação, assim como, temáticas diversas 

inerentes à alfabetização.  

Um dos encontros realizados pelo PIBID contou com a participação de professoras 

supervisoras que partilharam sobre a rotina e as metodologias de trabalho que estão sendo 

realizadas durante o Ensino Remoto, bem como de lives realizadas pelo projeto de extensão 

Práticas de Leitura e Escrita na Escola/PraLEE6, surgindo indagações, questionamentos e 

expectativas para iniciar o contato com a escola. 

Posteriormente, houve o primeiro contato com as escolas parceiras, que se deu mediante 

a participação na semana pedagógica das escolas com uma apresentação artística de poemas 

dos alunos pibidianos lotados na escola e corpo docente, daí em diante, semanalmente 

experienciamos a sala de aula, com mediações de atividades que são planejadas com 

 
6 Projeto vinculado a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. 
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antecedência em encontros virtuais com as professoras supervisoras. Durante os encontros os 

alunos de graduação integrantes do PIBID trazem ideias que são discutidas e adaptadas à 

realidade da sala de aula de acordo com a orientação das professoras. 

Para a mediação das atividades junto às crianças, durante o planejamento são divididas 

as tarefas, para que cada integrante fique responsável por uma tarefa, sendo parte do grupo para 

apoio técnico, e outra parte para a mediação. Esse trabalho colaborativo tem sido de grande 

valor possibilitando trocas de experiências entre graduandos e professores atuantes na rede 

básica de ensino, assim como as intervenções apropriadas para melhor desempenho das 

atividades. 

Durante a mediação das aulas se faz necessário adequar a linguagem utilizando a mais 

acessível para que os alunos tenham compreensão do que está sendo ministrado. Esta 

aprendizagem é uma oportunidade proporcionada pelo PIBID aos alunos que não tiveram 

contato ainda com a sala de aula ou o estágio obrigatório ofertado pela instituição. 

As vivências proporcionadas pelo PIBID têm despertado outros olhares para as crianças 

e para a realidade vivenciada no âmbito escolar, sendo recheada de novos saberes. Portanto, 

pode-se destacar que oportunizar aos graduandos a formação com o PIBID mesmo remotamente 

tem sido de grande relevância para a formação inicial dos discentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tessitura deste presente trabalho possibilitou a percepção de que o Ensino Remoto foi 

uma alternativa indispensável à formação inicial docente das autoras da pesquisa, pois, por meio 

dele, foi possível atuar nas escolas, observando que a adesão ao meio digital é um contributo 

ao processo de ensino-aprendizagem que não pode ser estagnado.  

Ao estarmos imersas em informações e ampla comunicação em tempo real,  possibilitou 

a adoção de práticas pedagógicas consistentes e específicas aos estudantes que vivenciam as 

salas de aulas que atuam no modo remoto, sendo possível pesquisar e explorar recursos 

audiovisuais, de gamificação e de cunho lúdico e atrativo aos educandos, pois a partir da 

exibição de vídeos, uso de mídias digitais, câmeras, áudios e da gamificação, puderam estudar 

e aprender brincando como orienta a literatura pedagógica, ainda mais quando estão no ciclo 

de alfabetização e letramento, como é o caso das crianças assistidas pelo PIBID nas escolas 

parceiras.  

Não obstante, percebe-se que atuou-se em um meio dinâmico e heterogêneo, no qual 

necessidades de diferentes naturezas afloram, sofrendo mudanças e enfrentando problemas de 

natureza individual e coletiva emergentes no meio do processo. Problemas de recursos, de 

acesso, de aprendizagem, de posturas, exigências e demandas, bem como de comportamentos, 

nos quais cada um exige um tratamento e solução.  

Nesse instante, constata-se que a vivência junto ao PIBID, na condição de aprendiz de 

professor, configura-se como plural, haja vista que é na tessitura do cotidiano que os sujeitos 

se enxergam e se reinventam, assim como é o docente que, nos entremeios das mutações sociais 

reconhece-se como mediador e abraça os novos jeitos de fazer e de ser em prol da construção 

de uma proposta educativa constante e promissora. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre as contribuições do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), para a formação inicial dos 

estudantes dos cursos de licenciatura. Para a realização do estudo, buscamos uma 

reflexão teórica a partir das discussões propostas por Furlan (2008), Imbernón (2000) 

e, Freire (2011), de modo a construir caminhos teóricos que nos possibilitem 

compreender a importância do processo de formação para a construção da identidade 

profissional docente. As reflexões práticas ocorrem por meio de nossa vivência no 

PIBID de Alfabetização do Curso de Pedagogia/Campus de Assú/UERN, em uma 

turma de 2º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em uma escola da rede 

municipal de ensino da cidade de Assú/RN. O estudo se caracteriza como uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, por compreender que esse tipo de estudo, não se 

caracteriza com uma metrificação de dados, mas como discussão de processos e 

sentidos subjetivos que estão em torno da formação docente. Com a nossa participação 

no PIBID nesse formato remoto, surgiram algumas inquietações tais como: qual a 

importância do PIBID para a formação inicial docente? E, quais contribuições o 

programa traz para o desenvolvimento profissional dos estudantes? essas inquietações 

nos levaram a realização de uma revisão bibliográfica que discutem sobre a 

importância do PIBID para a formação, como também, a partir das narrativas dos 

pibidianos envolvidos, compreender como as ações do PIBID estão implicadas no 

processo de formação docente dos futuros professores. As informações construídas, 

revelam que o programa influencia na construção identitária dos estudantes em 

formação, como também contribui para o encontrar-se com a vida profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Formação Docente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a formação inicial e os desafios de 

professores no Brasil em que estudiosos como Marquezan, Scremin e Santos (2017) afirmam 

que 

 
a aprendizagem da docência é concebida como um processo contínuo e 

permanente, que ocorre na medida em que o futuro professor vivencia e se 

defronta, em diferentes espaços formativos, com a multiplicidade de 

demandas que exigem ativar e construir saberes necessários ao exercício da 

docência. (MARQUEZAN; SCREMIN E SANTOS 2017, p.113) 

 

 E por conta dessa necessidade de aprendizagem permanente, surgiram alguns 

programas para contribuir com a formação de docentes, de modo a possibilitar uma maior 

articulação teórico-prática entre o vivido nos cursos de licenciaturas com o que acontece nas 

práticas cotidianas das escolas da Educação Básica.  

 
1 Discente do Curso de Pedagogia-Campus de Assú/UERN. E-mail: hemyliamedeiros@alu.com.br  
2 Discente do Curso de Pedagogia-Campus de Assú/UERN.E-mail: lucasmarreiro@alu.uern.br  
3 Docente do Curso de Pedagogia-Campus de Assú/UERN-E-mail: fernandescunha@uern.br  
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Nesse contexto, destacamos a institucionalização e implantação do Programa de 

Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência - PIBID. O programa acompanhado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes , é uma atividade 

advinda da Política Nacional de Formação de Professores, do Ministério da Educação - MEC, 

lançado no ano de 2007, visando um contato inicial de estudantes de cursos de licenciatura com 

a sala de aula antes mesmo do componente curricular estágios supervisionados obrigatórios, 

que são ofertados pelas cursos de graduação em licenciaturas, cujo objetivo é contribuir  para 

com que os graduandos se familiarizem no ambiente escolar. Assim, o PIBID possibilita aos 

estudantes das licenciaturas a discussão e a construção de um conhecimento teórico articulado 

com as mais diversas realidades e situações que ocorrem no cotidiano da escola e da sala de 

aula da Educação Básica. E assim, o programa vem buscando contribuir na construção da 

identidade e, consequentemente, nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas. 

O presente estudo busca refletir sobre as contribuições do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), para a formação inicial dos estudantes dos cursos de 

licenciatura. 

Para isso buscamos uma reflexão teórica a partir das discussões propostas por Furlan 

(2005), Imbernón (2002) e, Freire (2011), a fim de tecer uma discussão que possibilite e a 

compreensão sobre a importância do processo de formação para a construção da identidade 

profissional docente. Ainda para a realização deste estudo, adotamos os princípios da pesquisa 

qualitativa, por compreender que a discussão aqui proposta ultrapassa a discussão quantitativa, 

mas que nos leva a uma reflexão a partir dos aspectos subjetivos presentes na formação docente 

e no cotidiano das práticas formativas. 

 

O PIBID PARA A FORMAÇÃO INICIAL 

 

O processo de formação inicial de professores não foi por muito tempo prioridade dos 

governos brasileiros, o que ocasionou uma desvalorização profissional de professores. Com 

mais de 70 anos de existência o curso de pedagogia no país, passou por diversos conflitos, 

crises, avanços e retrocessos, e com muitos decretos e leis em todo o seu percurso histórico. 

Contudo, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9364/96, na qual introduziu as universidades como um dos possíveis locais para a formação de 

professores, porém, essa lei deu margem para a não necessidade do curso de pedagogia, porém 

em meio a tantas discussões sobre a extinção ou não do curso, a Comissão de Especialistas 

divulgou na comunidade acadêmica tanto as funções como também a possibilidade de atuação 

em várias áreas da sociedade.  

Furlan (2008. p.3873) expressa que para uma “formação mais abrangente, o pedagogo 

ainda continua sendo formado para atuar em espaços escolares, dentro e fora da sala de aula, e 

também em outros espaços onde se fizer necessária à sua presença”. Com isso, tanto para as 

universidades quanto para os futuros professores é considerado como algo complexo haja vista 

a importância da apropriação da diversidade de conhecimentos específicos e gerais e saberes 

indispensáveis, aliados a uma reflexão crítica para a prática docente e assim, se tornarem 

profissionais de qualidade, cujo objetivo é o desenvolvimento educacionais de seus futuros 

alunos. Considerando, que o momento inicial da formação precisa ser fornecido a esses sujeitos, 

estudantes dos cursos de licenciatura as bases dos conhecimentos e saberes para a reflexão 

crítica entre a teoria e a prática, sem dissociá-las.   

Com isso, Nóvoa (1992 p.17) afirma que “a formação não se faz antes da mudança, faz-

se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a 

transformação da escola”. Nesse sentido, a teoria e a prática estão interligadas, onde Freire 

(2011, p. 19) afirma que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática ativismo”. 
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Dessa maneira, é durante o processo formativo inicial, que as instituições de ensino além 

da grade curricular oferecem aos estudantes das graduações em licenciatura programas 

formativos que se torna uma possibilidade e alternativa a mais desses sujeitos aliar a teoria, 

ofertada em seus currículos e nos estágios obrigatórios com a prática dos cotidianos das escolas 

de educação básica, diminuindo a dicotomia existente entre teoria e prática. Pois conforme 

aponta Freire (2011) 

 
O formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 

assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 2011. p.19) 
 

Dessa maneira, é possível inferir que Freire concebe ao aluno à condição de que é um a 

gente ativo no seu próprio processo de ensino-aprendizagem, e, não apenas como um simples 

receptor passivo de informações. 

Com isso, entre os programas oferecidos pelas universidades a esses discentes do curso 

de licenciatura em pedagogia é o programa de residência pedagógica- RESPED e o PIBID, em 

que visam diminuir a distância existente entre o ensino superior e a educação básica e contribuir 

na valorização e na qualidade na formação dos futuros docentes. 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é um programa 

que teve sua primeira edição no ano de 2007, contudo, foi por meio do decreto nº 7.219 de 24 

de junho de 2010 para desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). Na qual os objetivos para o PIBID, conforme o decreto são: 

  
I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica;  
II - Contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 
IV - Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem;  
V - Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como formadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
VI - Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura.  
 

Uma das expectativas do programa é articular e propor ações pedagógicas estreitando 

relacionamento do discente com sua instituição de ensino, seu curso superior e a atual realidade 

da educação básica nas escolas. Portanto, o mesmo tem um papel muito importante na formação 

do processo inicial do docente, tendo em vista que esse programa oportuniza a possibilidade de 

engrandecimento do conhecimento adquirido em sala de aula por meio do exercício do 

magistério de forma concreta. 

Dessa forma, é programa formativo que visa a inserção, de maneira privilegiada de 

estudantes de curso de licenciatura em pedagogia aprovados na seleção da universidade nos 

espaços escolares. Para que os mesmos façam a articulação entre teoria e prática com a 

dinamicidade existente no cotidiano dos espaços escolares, promovendo, dessa maneira uma 
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aproximação entre o ensino superior e a educação básica. Assim as autoras Marquezan, Scremin 

e Santos (2017) consideram que 

  
Na tentativa de aproximar os acadêmicos de licenciatura de seu curso de 

formação, envolvendo-os em práticas de iniciação à docência, ações, 

propostas e projetos que constituirão o embasamento para o exercício de sua 

profissão e o desenvolvimento profissional docente, o Pibid busca motivar os 

estudantes para seguirem a carreira docente. (MARQUEZAN, SCREMIN 

E SANTOS 2017, p. 115) 

  

Pois, conforme os autores o PIBID constitui-se como um programa relevante que tem 

um papel fundamental, uma vez que é no exercício do magistério que os alunos de licenciatura 

terão como estabelecer uma relação entre a teoria e a prática. 

Dessa maneira, os estudantes dos cursos de licenciatura, através das experiencias 

vivenciadas, por essa aproximação, na qual é possibilitada por meio do PIBID, ressignificar 

suas aprendizagens com reflexões e ações criadoras e criativas de qualidade com e para as 

práticas de iniciação à docência e assim, se adaptar a diversos contextos. Conforme, expressam 

as autoras Canan e Corsetti (p.08)  

 
As oportunidades de estar no cotidiano escolar, de vivenciarem a escola em 

sua plenitude, desde os espaços de gestão, as práticas docentes, a relação entre 

professores, professores e alunos, equipe diretiva com os diferentes grupos 

que fazem parte da escola, até a presença ou ausência da família na escola, 

permitem não somente uma aprendizagem diferenciada, como, também, uma 

opção consciente pela profissão docente. De outro lado, as escolas campo 

também se beneficiam da presença dos alunos das licenciaturas no ambiente 

escolar pelas possibilidades de socialização, reflexão que os acadêmicos 

trazem a partir do desenvolvimento de seus projetos. (CANAN E 

CORSETTI p.08) 

 

Com isso, inequívoco afirmar a importância do futuro licenciado com as experiências 

no ambiente escolar, da interação com os alunos da educação básica, cujos conflitos que fazem 

parte do cenário escolar, irão colaborar bastante na formação do futuro docente. 

Dessa maneira, programa mesmo sendo oferecido nos semestres iniciais do curso vem 

para contribuir para a construção da identidade do professor e de uma maturidade na profissão, 

pois as “possibilidades de vivências pessoais, culturais, artísticas, são elementos que 

influenciam o aprender a ser docente” (MARQUEZAN; SCREMIN; SANTOS, 2017 p. 06). 

Tornando o ambiente escolar um espaço de aprendizagem e pesquisa. Um espaço que vivencia 

experiências, mas que sobretudo, se aprende a partir com uma visão integrada entre as relações 

existentes, na quais são observadas pelo os pibidianos no espaço da escola e com uma visão 

dialética entre a teoria e a prática, de maneira contextualizada, que o programa possibilita. E 

que para o estudioso Imbernón (2000) é necessário que o 

 

[...] conhecimento válido e gere uma atitude interativa e dialética que 

conduza a valorizar a necessidade de uma atualização permanente em 

função das mudanças que se produzem; a criar estratégias e métodos de 

intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo 

rigoroso e investigativo” (IMBERNÓN 2000, p. 66) 

                     

E assim de forma geral, favorecer o contato com as vivências de sala de aula é 

possibilitar a construção de estratégias para que se faça a contribuição com a prática Pedagógica 
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Dos futuros licenciados onde a profissão se ver diante de diversos desafios sociais, econômicos 

que precisam ser enfrentados  

 

METODOLOGIA 

 

Como pressuposto fundamental para a realização do presente estudo, foi necessário 

realizar pesquisas, de natureza qualitativa. Com análises em referenciais teóricos a partir de 

documentos, que abordam o assunto proposto. Sobre esse tipo de pesquisa, Godoy afirma que 

é “o exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, 

ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações complementares” 

(1995, p. 21). 

Será necessário inicialmente fazer um análise de conteúdo dos documentos que norteiam 

o programa de iniciação à docência, desde a promulgação a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, Lei. 9394/96, que trata sobre os assim como a formação desses 

sujeitos profissionais que atuam na educação básica do país que entre os fundamentos propostos 

está na “associação entre teoria e prática” (LDB/96) e a análise do decreto presidencial que trata 

sobre o programa institucional de iniciação à docência. Com isso a pesquisa documental Godoy 

(1995) aponta que representa 

 
Uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, trazendo 

contribuições importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os 

documentos normalmente são considerados importantes fontes de dados para 

outros tipos de estudos qualitativos, merecendo, portanto, atenção especial. 

(GODOY, 1995, p. 21) 

 

Para alicerçar qualquer pesquisa é fundamental fazer uma pesquisa bibliográfica sobre 

o processo de formação inicial de professores com o contexto histórico brasileiro e que Gil 

(2002) compreende que é uma pesquisa: 

 
Desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 

algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (GIL, 2002 p.44) 
 

Para tanto, Gomes (2002, p.78 e 79) compreende que nesse tipo de pesquisa 

“procuramos estabelecer articulações com os dados coletados e os referenciais teóricos” para 

que os objetivos propostos sejam alcançados na pesquisa. 

Portanto, para a realização da mesma foi feita uma entrevista semiestruturada, com 

perguntas previamente formuladas, pois conforme aponta Neto (2002, p 57) nesse tipo de 

pesquisa “busca obter informes contido na fala dos autores sociais”. E os sujeitos da pesquisa 

foram 04 ex-pibidianas do curso de licenciatura em pedagogia do Campus Avançado Walter de 

Sá Leitão- CAWSL, da universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN. Sendo três 

egressas, na quais participaram da edição (2012- 2015) e com uma estudante atualmente 

matriculada no curso de licenciatura em pedagogia, na qual participou da edição (2018- 2020). 

 

NOSSOS ACHADOS NA PESQUISA 

 

Diante de vários estudos sobre o programa de iniciação à docência, as inquietações 

geradas através dela e seguindo os propósitos da pesquisa, as exs. Pibidianas do curso em 

licenciatura em pedagogia, tanto para as egressas quanto para a estudante ainda matriculada no 
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curso de graduação foram questionadas inicialmente sobre percepção das mesmas sobre a 

importância do mesmo para a formação. E a visão das ex.pibidianas é a seguinte: 

 
O PIBID foi de extrema importância para a minha formação docente, devido 

a conexão permanente com o diálogo entre a teoria e a prática, fazendo com 

que eu vivenciasse situações de ensino e aprendizagem, servindo assim, como 

pano de fundo para a prática pedagógica que exerço hoje (Narrativa da Ex- 

Pibidiana 1)  

 
O Programa de bolsa de iniciação à docência é uma oportunidade de vivenciar 

a prática de sala de aula e também dos alunos de cursos de licenciatura se 

apropriarem da rotina escolar, nas aulas, intervalos, conversas com 

profissionais mais experientes, além de atender a ser professor no convívio de 

sala de aula, outra importância é que tudo isso é feito pelo coordenador do 

subprojeto de forma organizada e intencional com formações na universidade 

para alunos e professores/supervisores com temáticas essenciais para o 

conhecimento dos novos docentes, como letramento, alfabetização, 

numeramento, são questões atuais e necessárias para a prática se sala de aula, 

o que pouco é visto na curso de pedagogia de forma tão direcionada, o PIBID 

consolida um professor reflexivo da sua prática, um professor que faz da sua 

sala um verdadeiro laboratório na arte de ensinar, formando um professor 

crítico da sua prática além de ser atuante em sala de aula ( Narrativa da Ex- 

Pibidiana 2). 
 

O programa tem muita relevância a formação inicial dos alunos bolsistas e 

futuros docentes. As vivências na sala de aula e os momentos de atuação 

pedagógica favorecem subsídio para o amadurecimento acadêmico. Tendo em 

vista que o aluno bolsista, constrói sua prática das vivências na escola, 

mediado pelo arcabouço teórico ao longo dos encontros formativos. Diante 

disso, o aluno bolsista vai construindo uma prática docente viva, atrelada aos 

saberes acadêmicos adquiridos no percurso de sua formação (Narrativa da Ex- 

Pibidiana 3) 

 

Diante das respostas das exs. Pibidianas, hoje professoras da rede pública, percebe-se 

que o PIBID foi uma oportunidade efetiva para consolidação da teoria vista durante o curso de 

pedagogia com a prática, se apropriando do cotidiano escolar e consequentemente como um 

professor reflexivo e crítico da sua prática. Freire (2011 p.30) esclarece que “a prática docente 

crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer”, a vivência no contexto escolar proporciona. 

Ainda, no que se refere a importância para a formação inicial, a percepção ex. pibidiana, 

ainda aluna do curso, o programa: 

  
O PIBID proporciona aos universitários ampliar seus conhecimentos, sobre a 

docência e as realidades vividas pelas escolas pública, é de extrema 

importância que os alunos desmistifiquem a profissão, e como tal devemos 

honrar o compromisso que assumimos a partir do momento em que pisamos 

o chão da Universidade, até o momento de nos tornarmos professores atuantes 

(Narrativa da Ex- Pibidiana 4).  
 

A percepção dessa estudante, corrobora com as falas anteriores das egressas, que o 

programa possibilita aos discentes uma articulação da teoria com a prática que é vivência do 

contexto escolar e assim ampliar conhecimentos e saberes necessários a profissão. E nessa 

perspectiva, Imbernon (2000 p.60) aponta que o futuro professor deve dotar “de uma bagagem 
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sólida nos âmbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal deve capacitá-lo 

a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a 

flexibilidade e o rigor necessários” e é isso que o PIBID possibilita ao estudante e assim, seguir 

na carreira docente. 

Por fim, foram questionadas sobre de que maneira o PIBID tem contribuído para o 

desenvolvimento profissional desses sujeitos de pesquisa que vários conhecimentos e saberes 

foram construídos e todos os posicionamentos a seguir mostram quais foram: 

 
Eu participei do PIBID  ente 2012 a 2015, foram 3 dos 4 anos de faculdade, 

tiveram inúmeras contribuições para minha formação profissional, desde a 

ajuda em direcionar o olhar sensível com as crianças para lecionar na educação 

pública, perpassa da participação na sala de aula, ensino, pesquisa na área da 

educação até a aguçar a pesquisa como caminho da melhora da educação, e 

participar do PIBID foi o impulso para que eu continuasse pesquisando após 

a graduação na especialização em educação, e também no mestrado educação. 

As aprendizagens vão além do que o subprojeto teria como objetivo, de 

favorecer as aprendizagens em leitura, escrita, letramento, numeramento e 

alfabetização, os encontros formativos eram momentos de ricas aprendizagens 

tanto com o coordenador como com as professoras supervisoras nas trocas de 

experiências e ampliação de conhecimentos acerca da temática, nesse período 

a gente sempre participava de eventos, simpósio, seminários, colóquios locais, 

estaduais e nacionais com apresentação de trabalhos sobre nossas práticas no 

subprojeto, eram momentos de grandes impactos formativos, desde a 

organização da escrita para submeter os artigos em livros e anais dos eventos, 

a locomoção para os locais dos eventos até às trocas de experiências e relatos 

com pessoas de diversas régios do país, era deslumbrante participar de tudo 

isso ainda na graduação de pedagogia, os horizontes eram ampliados para 

todos nós pibidianos como éramos chamamos, tudo era novo e sempre 

estávamos dispostos a aprender e procurar junto com os professores 

supervisores e o coordenador ampliar conhecimentos. As contribuições vão 

desde aprender a ser professor na prática e vivências em sala de aula e escolar, 

perpassa pela pesquisa em educação sobre nosso subprojeto, participação de 

eventos, pesquisa e extensão entre universidade e escola até a aprendizagens 

sobre alfabetização na educação pública (Narrativa da Ex- Pibidiana 1) 

 
O PIBID me permitiu desenvolver o hábito de refletir sobre a prática docente 

de forma mais abrangente, fazendo com que eu enxergasse a aplicabilidade 

das temáticas estudadas na universidade ao meu contexto de trabalho, porém, 

considerando as especificidades da realidade encontrada (Narrativa da Ex- 

Pibidiana 2).  
 

O PIBID, assume um papel importantíssimo na minha construção pessoal e 

profissional.  Na minha construção pessoal, me trouxe um sentimento de 

valorização ao me sentir parte da escola em que atuei como aluno bolsista, e 

como contribuição profissional, foram os muitos aprendizados que tive ao 

observar, professoras veteranas em seu fazer pedagógico. A docência se 

tornou ainda mais significante hoje, devido as práticas desenvolvidas naquele 

momento como aluna bolsista.  De forma que foi um grande privilégio 

aprender a docência estando dentro dos muros da escola. Relacionando a 

teoria atrelada a prática (Narrativa da Ex- Pibidiana 3). 
 

Diante desses posicionamentos, dessas ex-pibidianas, fica evidenciado, que o programa 

de iniciação à docência, tem contribuído de maneira positiva na experiencia da docência dessas 

egressas, em que o PIBID se tornou uma base durante a formação inicial para fazer uma relação 
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entre teoria e a prática sem desassociá-las em seu contexto de trabalho. E conforme aponta 

Canan (2012, p. 35) o PIBID faz “com que os alunos participantes do programa percebam a 

indissociabilidade entre teoria e prática, a complexidade do trabalho docente, e a importância 

dele para a construção de futuros cidadãos” e assim compreendam a relevância dessa 

articulação entre os saberes, conhecimentos e as experiências durante toda sua vida profissional 

e acadêmica. 

Ainda no que se refere a contribuição do PIBID a acadêmica em pedagogia avalia da 

seguinte maneira: 

 
O desenvolvimento profissional se dá com o tempo, com as experiências e 

conhecimentos, participar do PIBID é elevar os conhecimentos adquiridos e 

aplica-los na prática, o PIBID proporciona isso ao estagiário, a oportunidade 

de colocar seus conhecimentos em prática, e desenvolver assim o 

profissionalismo, outro fator importante do PIBID  é mostrar a realidade da 

Educação pública brasileira, essa experiência dá a certeza se a profissão que 

escolhemos é a certa, é a que queremos seguir, para não nos tornarmos 

profissionais frustrados, que ao invés de acreditar no poder de mudança que a 

educação  tem, seja mais um mal profissional  ( Narrativa da Ex- Pibidiana 

4).  

 

Com isso, pode se observar, mais uma vez, a fala dela afirma a maneira positiva que o 

PIBID contribuiu para o seu processo de formação inicial, com a associação entre a teoria e a 

prática, na qual, Canan (2012, p.38) evidencia que “as disciplinas pedagógicas oferecem suporte 

para que o futuro professor possa criar e inovar momentos de aprendizagem, conhecendo e 

reconhecendo os próprios métodos de pensar”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa permitiu fazer reflexões teóricas sobre o processo de formação 

inicial de professores, articulando um pensar teórico e prático, os quais nos revelou que os 

estudante em formação inicial, em especial, graduandos dos cursos de licenciaturas encontram 

nos programas formativos, como no PIBID experiencias de formação que contribuem para a 

reflexão teoria x prática, de modo a construir sua identidade docente e uma sustentação teórica 

mais sólida, sempre compreendendo a articulação das questões teóricas discutidas na sala de 

aula do curso de licenciatura com as questões cotidianas vividas e experienciadas nas salas de 

aula da Educação Básica. 

O estudo realizado nos mostra que as experiências construídas e vividas no PIBID têm 

possibilitado aos estudantes e as egressas dos cursos licenciatura uma maior aproximação entre 

a escola e a universidade, contribuindo de maneira significativa para o fazer profissional, um 

fazer mais crítico reflexivo.  

Em linhas gerais, a análise feita a partir das entrevistas mostra que a participação no 

Pibid os auxilia na formação docente sobre a relação teoria e prática, vem construindo 

estímulos, conhecimento e saberes a partir da prática, o interesse pela formação continuada e a 

necessidade de inter-relações entre as áreas de conhecimento que pode contribuir na formação 

de professores porque as experiências vividas durante as atividades do programa oferecem 

oportunidades para que os futuros professores estabeleçam novos caminhos de aprendizagem e 

isso, pode fazer com que os professores construam sempre novas estratégias que torne o ensino 

mais prazeroso e significativo. 
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RESUMO 

O trabalho narra a experiência acerca da prática da leitura vivenciada no Projeto de 

Ensino “Ateliê de Formação em Literatura para a Docência” (edição 2021) no Curso 

de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Parte do 

pressuposto de que o pedagogo deve ser leitor para formar outros leitores no contexto 

escolar (AMARILHA, 2012; QUEIROS, 2019), e que, a literatura é caracterizada 

como instrumento de comunicação e interação social. A partir dela que a sociedade 

faz as primeiras descobertas sobre o mundo e si mesmo. O objetivo aqui é analisar as 

experiências vivenciadas no projeto de ensino com a leitura de literatura. A 

metodologia utilizada é de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKELN, 1994), com 

base na descrição e interpretação das atividades realizadas no semestre de 2020.1, com 

destaque para a construção dos cadernos literários. O aporte teórico está pautado em 

Candido (2017), Todorov (2009), Yunes (2010), Sartre (1999) entre outros. Ampliar 

o sentido da formação em literatura é promover caminhos para a construção 

consciente da humanidade, pois a literatura educa ao narrar o mundo com toque 

poético, fictício e/ou dramático. A esse respeito, direcionamos o olhar para uma 

formação leitora que ultrapasse práticas tradicionais dentro e fora do contexto 

educativo. Os resultados apontam a literatura como contribuinte da aprendizagem 

dentro e fora do ambiente educativo, bem como para a formação do professor/leitor 

atuante na formação de outros leitores. A partir dos encontros no projeto, foi possível 

perceber que as experiências vivenciadas nestes momentos de partilhas de saberes, 

assim como as produções dos cadernos, que expressam conhecimento, criatividade e 

significado para a formação em literatura. Por fim, fica evidente que a literatura foi 

fator de mudança na formação leitora dos participantes do projeto de ensino.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Formação Leitora; Educação; Escrita. 

 

 

FIO CONDUTOR DAS PRIMEIRAS IDEIAS 

 

A literatura sempre acompanhou a humanidade, descrevendo-a a partir de elementos 

ficcionais que traduzem a sua própria existência. Nela encontramos respaldo para compreender 

a vida em alteridade, ao mesmo tempo em que se revela como instrumento potencializador do 

pensamento crítico e, consequentemente, de ações transformadoras.  

A esse respeito, direcionamos o olhar para uma formação em literatura que ultrapasse 

práticas de leitura tradicionais ou simplistas no espaço da universidade, especialmente no curso 

de Pedagogia da UERN, pensando no pedagogo como um dos atores desse processo de formar 

leitores na sua prática pedagógica futura, em que o próprio texto se apresente como principal 

matéria prima da formação e o leitor como protagonista do ato de ler.  

Na percepção de Yunes (2010, p. 54), “[...] é a leitura que vai capacitar os indivíduos a 

se pensarem, a se reconhecerem, a se historicizarem e a poderem decidir sobre suas 

necessidades de informação e sentido”. Ou seja, o potencial da leitura é infinito; em suas 

múltiplas linguagens e códigos, direciona o homem rumo a uma sociedade mais humana. E a 

leitura de literatura – aquela desenvolvida por meio da expressão artística − convoca o leitor a 
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pensar de forma crítica, vez que, ao interagir com o texto literário, será movido pelo desejo de 

mobilizar ações através da inteligência ativa (YUNES, 2010). 

 O trabalho tem como objetivo apresentar as experiências com literatura, vivenciadas 

durante o projeto de ensino: Ateliê de formação em literatura para a docência (edição 2021), 

que promove aos graduandos do curso de Pedagogia uma formação cultural, estética, 

metodológica e teórica a partir de experiências com textos literários e teóricos, seja de forma 

individual ou coletiva, bem como estudos e investigações acerca de novas metodologias para 

trabalho com a literatura por meio de discussões, oficinas e outras iniciativas.  

O trabalho em foco busca apresentar a atuação do ateliê e sua repercussão formativa 

para seus membros, bem como as estratégias de leitura que foram utilizadas, com foco para a 

construção dos cadernos literários, além de fomentar uma reflexão sobre a literatura, bem como 

a importância de promover iniciativas voltadas para a formação do professor-leitor no espaço 

da formação inicial em Pedagogia.  

A metodologia que guia o trabalho parte das reflexões qualitativas, baseando-se na 

experiência formativa vividas pelos sujeitos no campo de pesquisa, neste caso, do ateliê. 

Selecionamos informações que contextualizam a iniciativa, destacando atividades que foram 

interessantes e a partir disso, uma reflexão em torno das contribuições do projeto de ensino para 

com a formação em literatura no curso de Pedagogia da UERN por meio de suas atividades de 

leitura e construção dos cadernos literários como uma atividade concreta dessa formação.  

Quanto ao respaldo teórico, utilizamos os autores: Candido (2017), Queiros (2019; 

2020), Todorov (2007), Yunes (2010), Sartre (2004, 1999), dentre outros que fundamentam a 

formação leitora como caminho transformador na vida dos leitores. 

A estrutura do artigo está dividida em quatro partes: a primeira narra a contextualização 

acerca do Projeto de Ensino: Ateliê de formação em literatura para a docência, com destaque 

para as atividades realizadas ao longo do primeiro semestre de atuação; a segunda apresenta 

uma discussão sobre literatura e sua influência na formação dos leitores, com destaque para o 

professor-leitor; a terceira destaca a importância da formação em literatura para os 

graduandos do curso de Pedagogia, apresentando a responsabilidade desde futuro 

professor/mediador da leitura literária no contexto da escola; a quarta e última parte, apresenta 

os resultados dessa experiência com a formação em literatura a partir das atividades 

realizadas.   

 

PROJETO DE ENSINO: ateliê de formação em literatura para a docência  

 

Neste tópico apresentamos elementos construtivos do relato de experiência acerca do 

projeto de ensino, bem como a metodologia utilizada na realização dos encontros. Destacamos 

ainda os indivíduos envolvidos durante a realização das atividades e a importância da formação 

em literatura para os envolvidos: estudantes e professores.  

O Projeto de Ensino: Ateliê de formação em literatura para a docência, começou suas 

atividades no semestre 2020.1, em meados de fevereiro de 2021, sob a coordenação e 

idealização da professora Emanuela Medeiros. As motivações para a elaboração da iniciativa 

partem de estudos recentes, como a tese de doutorado de Queiros (2019) e o Projeto de Iniciação 

Científica – PIBIC, edição 2020-2021 (QUEIROS, 2020). Ambos os resultados apresentaram 

lacunas na formação inicial do pedagogo no tocante à literatura, fato que nos preocupa, tendo 

em vista a responsabilidade que o professor exerce no fomento à leitura literária no contexto 

escolar. Nesse sentido, a ideia do ateliê surge em meio a necessidade de repensar o lugar da 

literatura na formação leitora e na atuação do professor, especialmente no curso de formação 

de professores: Pedagogia.  

A realização das atividades era composta por encontros quinzenais via plataforma 

google meet entre os envolvidos no projeto: estudantes do próprio curso, professores 
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universitários e professores da educação básica, constituía-se de aproximadamente quinze 

voluntários. As imagens a seguir mostram parte da equipe do projeto. 

 

Imagem 01: Equipe do Projeto Ateliê literário 

 
Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021). 

 

A partir de um cronograma organizado para o desenvolvimento do projeto, a seleção 

dos textos teóricos e literários era realizada sempre com antecedência, acatando as indicações 

dos membros participantes.  

Durante os encontros, a discussão dos textos é sempre mediada por um membro, que 

conduz a equipe com o intuito de fazer provocações que direcionem novas reflexões acerca dos 

textos estudados. Para o primeiro semestre de atuação do ateliê, foram lidos os seguintes textos 

teóricos e literários:  

 

Organograma 01: Textos estudados no projeto de ensino: 

 
Fonte: Arquivo do projeto de ensino  
 

Para uma melhor visualização de como aconteciam esses encontros formativos, 

apresentamos algumas imagens. Vale lembrar que o projeto de ensino Ateliê de Literatura 

aconteceu de forma remota em decorrência da pandemia. Não foi um semestre fácil, porém, 

fomos adequando às leituras e os estudos via plataforma do google meet. 

 

Imagens 02 e 03: Encontro via plataforma google meet 
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Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021).                   Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021). 
 

Como exposto nas imagens acima, podemos perceber como se constituíam os encontros 

do projeto. Cada encontro contava com aproximadamente 1 hora e meia de interação, era de 

1:00 a 1:30 hora de duração, contando com recitação de poesia e/ou literatura de cordel no 

início, exposição dos textos feita pelos participantes, discussão coletiva, partilhas das 

experiências com os textos literários – essa parte dos encontros destacamos com entusiasmo, 

uma vez que demonstrava o interesse dos estudantes e professores pela literatura, muitas vezes 

destacando parte do textos que concentravam semelhanças com a própria vida.  

Sobre isso, é importante o que Sarte (1999) diz a respeito do efeito da palavra em nós: 

“[...] o sentido não é a soma das palavras, mas sua totalidade orgânica. Nada acontecerá se ele 

não se colocar, logo de saída e quase sem guias, à altura desse silêncio” (SARTRE, 1999, p. 

32).  

Esse é o papel que reservamos ao leitor: o de um sujeito ativo, crítico, criativo e 

participativo. Sendo assim, texto e leitor são protagonistas desse processo formativo que se faz 

necessário e urgente em tempos atuais, especialmente na formação de futuros professores. 

Portanto, se faz necessária uma formação em literatura pelas vias de uma educação que envolva 

o olhar estético para com os textos e suas potencialidades.  

 

Imagens 02 e 03: Encontro via plataforma google meet

 
Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021). 
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Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021).                      
 

As imagens acima ilustram um pouco dessa participação dos estudantes e professores do 

ateliê, tecendo juntos saberes sobre a literatura por meio da prática: lendo histórias. 

Acreditamos que a leitura de literatura – aquela desenvolvida por meio da expressão artística − 

convoca o leitor a pensar de forma crítica, vez que, ao interagir com o texto literário, será 

movido pelo desejo de mobilizar ações através da inteligência ativa (YUNES, 2010). Nesse 

sentido, a leitura é o meio pelo qual o homem consegue reconhecer-se como sujeito pensante e 

atuante na sociedade. 

Os encontros ainda contavam com um repertório musical para acolher os participantes, 

músicas de artistas de grande relevância para a expressão da cultura literária, o que tornava-se 

um momento de acolhimento em meio ao cenário desafiador e pandêmico.  

Nesse primeiro semestre, efetivamos o desejo, ainda latente, de formar professores leitores de 

literatura, em que reconheçam as potencialidades do texto literário sobre o leitor. Sabemos que 

muito ainda há para fazer, mas temos convicção que o primeiro passo já foi dado. A experiência 

do projeto de ensino no curso de Pedagogia da UERN é uma iniciativa essencial para o 

desenvolvimento da cultura leitora dos seus protagonistas. 

 

LITERATURA E QUAL SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS LEITORES 

ÁVIDOS, ESPECIALMENTE O PROFESSOR 

 

A literatura, tendo seu espaço concreto na história, se estabelece de forma universal, 

podendo resgatar tradições ou radicalizar o pensamento. Assim, podemos caracterizar a 

literatura como instrumento de comunicação e interação social, sendo a partir dela que os 

sujeitos fazem as primeiras descobertas sobre o mundo e acerca de si mesmo. 

 Nessa perspectiva, para Candido (2017), literatura são todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático, em todos os tipos de cultura, seja folclore, lendas, chiste, ou 

seja, a literatura aparece como uma manifestação universal. Portanto, podemos afirmar que a 

leitura de literatura não é uma prática somente individual, mas uma prática social ligada 

diretamente ao contexto social, cultural, político e econômico no qual os sujeitos estão 

inseridos.  

“Como atividade simbólica, a leitura de literatura oferece a possibilidade de o leitor 

reconhecer-se como sujeito participativo” (QUEIROS, 2019. p. 88). Fica evidente a 

importância do leitor do processo interativo entre leitor e obra, à medida que tece suas 

impressões e intenções sobre a obra, conduz sua autonomia, reconhecendo-se assim, enquanto 

leitor ativo e crítico-reflexivo. Daí a necessidade de oferecer literatura na formação dos 

sujeitos.  

Para Queiros (2019. p. 88) “[...] é pela experiência estética que são manifestadas as 

sensações que transformam o pensamento, alargando-o de acordo com as motivações de um 

leitor imerso em uma leitura significativa". Nesse sentido, as experiências que o leitor possui 

ao aprofundar-se em uma obra relacionam-se diretamente a sua capacidade crítica enquanto 

exerce sua capacidade cognitivo-imaginativa.  

Segundo Petit (2010, p. 288) "Todo ser humano sente, de modo vital, necessidade de ter 

à sua disposição espaços onde encontrar mediações ficcionais e simbólicas". Em relatos no seu 

livro A arte de ler, a autora narra o potencial da palavra na fala de um leitor sobrevivente da 

Segunda Guerra Mundial: "eu lia para não existir de maneira vegetativa, para não se deixar 

destruir". Aqui podemos perceber que leitura e literatura são verdadeiros atos de sobrevivência, 

uma forma de resistir aos desafios existentes na vida de cada sujeito.  

Para Candido (2017. p.176), “A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e 

combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas.” Cada vez que 
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lemos saímos do lugar de onde estamos, deixamos de ser quem somos e ao mesmo tempo nos 

encontramos com a vida e com as razões pelas quais seguimos em frente.  

Em outras palavras, a literatura humaniza. “[...] Ela pode nos estender a mão quando 

estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos 

que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver” (Todorov, 2009, 

p. 30).  

É nessa direção, que pretendemos favorecer uma formação em literatura para os 

graduandos (as) do Curso de Pedagogia, tendo em vista suas competências profissionais para 

com a formação de novos leitores, a partir de sua prática pedagógica futura. Soma-se a isso, o 

fato de serem os primeiros professores de nossas crianças, e, portanto, serão os mediadores da 

leitura na escola. Sobre isso, Coelho (2003, p. 319) é bem enfática ao tratar dessa questão: 

 
É sem dúvida, a tarefa básica da educação contemporânea: levar o aluno a 

interagir com o mundo da cultura, através da palavra, da linguagem (falada, 

lida e escrita). Mundo abstrato, invisível, mas fundamental, e que tem na 

Literatura uma das principais portas de entrada. 
 

De fato, a literatura, por meio da qual se fomenta a reflexão crítica do sujeito leitor, 

coloca-se entre os mais significativos saberes que se podem derivar do processo educacional. 

Daí a necessidade de uma formação mais ampla e específica no tocante ao universo de 

possibilidades oferecidas pelo texto literário. 

 

A LITERATURA COMO PARTE DAFORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PEDAGOGO 

 

Neste tópico discutimos o sentido da formação em literatura para os professores 

mediadores, em que esse precisa antes de tudo ser leitor. Apresentamos ainda alguns fatores 

que determinam a formação em literatura como via de acesso as transformações no campo 

individual e coletivo, especialmente no contexto escolar.  

Sendo a educação um direito social exposto no capítulo II da constituição federal, Brasil, 

(1988) é dever do estado promover o acesso à leitura de forma universal e sem censura. É de 

ordem do poder público bem como da família promover o conhecimento para o 

desenvolvimento humano e formação humana.  

Assim, podemos entender a literatura como uma manifestação artística em suas mais 

diversas formas de expressões, podendo variar de acordo com a época, já foi perseguida e 

utilizada como forma de doutrinação em um dado momento de seu surgimento. Contudo, é 

através desta que conhecemos o mundo e as experiências humanas.  

Para Sartre (1999), a literatura relaciona-se com a percepção da realidade subjetiva do 

homem, à medida que “[...] palavras estão ali como armadilhas, para suscitar nossos 

sentimentos e fazê-los reverter sobre nós cada palavra é um caminho de transcendência, dá 

forma e nome às nossas afeições” (SARTRE, 1999. p. 38). Assim, aquele que lê faz uma 

interpretação a partir de sua intencionalidade e manifestações de sentimentos, como raiva, 

medo, etc. Ao empregar seus sentimentos e pensamentos particulares na leitura, cada leitor 

torna-se único, por isso podemos dizer que a literatura nasce da subjetividade humana, pois 

nenhum leitor fará a mesma leitura que outro. 

Quando essas reflexões estão em sintonia com a formação do professor ao longo da 

graduação, espera-se que esses futuros mediadores da leitura tenham em mente essas ideias que 

permeiam a literatura. Mas pesquisas recentes (SALDANHA, 2018; QUEIROS, 2019), 

mostram o contrário, revelando uma lacuna formativa para com a literatura e todo o seu 

potencial crítico, reflexivo e transformador.  

Segundo Queiros (2019), a literatura ainda não é vista pelos graduandos dos cursos de 

Pedagogia como um saber necessário para a atuação profissional. Em muitos casos, existem 
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apenas uma disciplina durante o curso que infelizmente não consegue dar conta de todos os 

saberes necessários.  

Nesse sentido, ampliar os estudos sobre esse assunto é manifestar uma preocupação 

refletida nos índices de leitura do nosso país, sempre atrasado e mal visto pelas grandes nações, 

todavia, o problema está para além da ausência de políticas efetivas de leitura e acesso aos livros 

literários, está na formação dos que terão a missão de disseminar o gosto pela leitura, explica 

Queiros (2919).  

Portanto, para além da leitura de textos ao longo da graduação, muitas vezes de forma 

tímida, os graduandos precisam de outras vias de acesso ao conhecimento da literatura. 

Iniciativas que ultrapassem as 60 horas de uma única disciplina, ou seja, outros espaços e 

atividades na graduação que os levem ao encontro com os textos de forma significativa.  

Recentemente, a pesquisa de PIBIC (QUEIROS, 2020), citada no início desde 

trabalho, apresentou resultados negativos em torno da oferta de disciplinas e iniciativas 

relacionadas à formação leitora dos graduandos, soma-se a isso o pouco investimento na Sala 

de Leitura da faculdade de Educação no tocante aos livros de literatura infanto-juvenil, ficando 

a cargo da única disciplina (literatura e infância) apresentar o que é possível para os graduandos. 

Isso gera conflitos conceituais em relação a literatura, bem como um aumento do déficit de 

formação de repertório dos futuros mediadores da leitura.  

Assim, iniciativas como o Ateliê, podem ajudar na disseminação da literatura, 

complementando discussões teóricas acerca do potencial da palavra, bem como o estímulo da 

leitura de textos literários na íntegra, a exemplo do livro Tchau de Lygia Bojunga, lido no pelos 

participantes do projeto sob uma perceptiva de leitura significativa, dialógica e social. 

 

COM A PALAVRA... O QUE FICOU EM NÓS? 

 

Aqui destacamos alguns resultados desta experiência com a leitura de literatura. Sob a 

luz do conceito de pesquisa qualitativa de Bogdan e Biklen (1994), onde permite ao pesquisador 

vivenciar as experiências com o objeto pesquisado, de forma que este irá buscar respostas 

acerca da experiência vivida, buscando compreender, descrever e interpretação interpretar tais 

fatos.  

Para tanto, é importante destacar que algumas experiências, talvez as mais enfáticas, 

estejam ainda guardadas com cada leitor/participante, essas virão em outros trabalhos futuros.  

 As expressões literárias desenvolvidas pelos participantes como reflexo sobre sua 

experiência com o texto, foi aquilo que mais causou em nós reflexões acerca do poder 

transformador da literatura.  

Tendo em vista o mergulho realizado em cada narrativa linda e partilhada, bem como o 

aprendizado que foi sendo tecido pela leitura dos textos teóricos durante o semestre 2020.1, o 

ateliê vem contribuindo significativamente na vida dos sujeitos envolvidos no projeto. As 

leituras proporcionaram a ampliação de repertório literário e teórico, bem como com a nossa 

formação humana, afinal cada personagem, cada situação de conflito vivida por eles, é um 

pouco de nós mesmos. Juntos fomos tecendo alternativas de vida com a literatura, contribuindo 

para ampliar aquilo que já sabíamos e nos oportunizado novos saberes.  

Em meio aos encontros quinzenais, o projeto de ensino contou com uma estratégia 

espontânea de registrar os conhecimentos: caderno literário. Como estávamos em formação 

remota, exigir dos participantes era coisa que não fazia parte das ideias coletivas, ao contrário, 

queríamos que tudo fosse aprendido com zelo, com entusiasmo, afinal, ler literatura é uma 

atividade de toque humanizador que necessita de cuidados.  

Essa ideia, discutida no coletivo, sugeriu aos participantes a construção de um caderno 

criativo com destaque para as expressões artísticas acerca da experiência vivida dentro do 

projeto. A partir de uma técnica chamada art juornal, que utiliza recortes, gravuras, colagens e 
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escrita, ficava a critério de cada um usar uma forma de expressão, seja anotações, poesia, 

desenhos, entre outras, para demonstrar aquilo que se aprendiza na proposta formativa do 

projeto. 

 

Imagens 04 e 05: Cadernos literários 

   
Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021).                   Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021). 
 

São produções artísticas dos participantes que envolvem sentimentos, ousadia, desejos 

e muitos mistérios que ainda estão por serem desvendados nessa formação contínua. Cada folha, 

cada pedacinho de papel, cada rabisco ou imagem, representa aquilo que a literatura causou em 

nós.  

As imagens 04 e 05 dos cadernos apresentam a interpretação de cada leitor frente as 

leituras no ateliê. Uma delas destaca as leituras do livro de Todorov (2009), realçando aquilo 

que o autor afirma sobre a literatura: " Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem 

o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo.” (TODOROV, 2009, p.21). 

São aprendizados mútuos. Construídos no coletivo e na experiência da leitura, prática 

que Yunes (2010) coloca como provocante e atraente, ou seja, fomentada pelas descobertas que 

cada leitor faz em um mergulho profundo das palavras.  

As próximas imagens destacam o sentido da experiência com a leitura no ateliê de uma 

forma criativa, revestida não somente de palavras, mas formas, cores, desenhos, enfim, 

sensações que o leitor certamente se permitiu sentir ao relatar sua vivência com o livro de 

Bojunga. Nelas é possível identificar detalhes que fomentam a força da palavra. O leitor ainda 

expressa que o livro é o lugar de abrigo, ou seja, na leitura podemos encontrar casa para nosso 

corpo, alimento para nossa alma.  

 

Imagens 06 e 07: Cadernos literários 
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Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021).                   Fonte: Acervo do projeto de ensino (2021). 
 

Ler literatura nos proporciona um repensar da própria existência, com isso podemos 

dizer que a prática de leitura é uma atividade de encontro com nós mesmos e o mundo que nos 

cerca.  

A experiência de produção dos cadernos literários ganha destaque nas atividades por ser 

uma produção externa, somando-se as muitas outras que estão no íntimo de cada leitor e 

participante do projeto de ensino, que deixamos para dizer no final que o nome ateliê é 

propositalmente uma expressão de fazer, de transformar, de criar, de ampliar por meio da 

leitura.  

Portanto, os resultados apontam a literatura como contribuinte para a melhoria das 

condições de aprendizagem dentro e fora do ambiente escolar, bem como para a formação 

leitora e criativa do professor/leitor.  

A partir dos encontros foi possível perceber que as experiências vivenciadas nestes 

momentos de partilhas de saberes nos confirmam que a literatura se constitui como 

transformadora na história de vida destas pessoas – estudantes e professores. As imagens dos 

encontros, as produções dos cadernos, são aperitivos da grandeza dessa iniciativa que fomenta 

a prática da leitura entre os protagonistas da ação formadora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O principal objetivo do projeto de ensino Ateliê de formação em literatura para a 

docência é ler literatura. Suas ações estão pautadas no estudo da prática da leitura e da literatura 

na formação inicial do pedagogo, visando uma formação que alcance os desafios existente na 

escola quando se trata de formar leitores.  

A pretensão é formar mais leitores capazes de ler o mundo à sua volta, fazendo com que 

esses sujeitos sejam protagonistas de suas próprias histórias, como também possam contribuir 

de forma significativa na vida de outros sujeitos, tornando-se assim ativos na sociedade pela 

compreensão e acesso à leitura literária.  

Assim, na tessitura deste artigo, fica evidente que o projeto de ensino Ateliê de formação 

em literatura para a docência, exerce um papel fundamental para a formação dos futuros 

professores, uma vez que, provoca em nós a reflexão acerca das nossas práticas de leitura 

literária no dia a dia. Sendo assim, podemos perceber que há um caminho longo, prazeroso, 

desafiador e contínuo para com a formação de leitores. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar discussões acerca da importância e das 

contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

CAP/UERN. O PIBID proporciona aos licenciandos envolvidos um contato mais 

intenso com a realidade escolar e suas complexidades, oportunizando um rico 

processo de formação e construção da identidade docente. Assim, o objetivo deste 

estudo é refletir sobre as experiências construídas pelos licenciandos do curso de 

Pedagogia a partir do programa, além de refletir acerca dos impactos da experiência 

de inserção no espaço escolar, durante a participação como bolsistas do PIBID, 

considerando a formação inicial. O referencial teórico que norteia a nossa pesquisa 

são discussões a partir de: BRASIL (2020), Freire (1996) e Nóvoa (1992). A 

metodologia utilizada caracteriza-se pela abordagem qualitativa, onde utilizamos uma 

entrevista semiestruturada com três ex-pibidianos que participaram do programa, 

onde os mesmos relatam de forma abrangente o quanto o PIBID possibilitou a 

construção de experiências e conhecimentos necessários a construção do ser 

professor, a refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, bem como, a 

pensarmos a sala de aula como um espaço colaborativo de aprendizagem. Os 

resultados apontam a relevância do programa para o processo formativo dos alunos, 

por oferecer aos mesmos, a oportunidade do contato com a sala de aula, de planejar, 

refletir sobre a prática e discutir questões voltadas ao fazer docente. Assim, observa-

se os diversos benefícios que o programa vem contribuindo para uma aproximação do 

bolsista com a prática, propiciando a construção de aprendizados necessários ao 

exercício da docência. Pois, as aprendizagens construídas servirão como elementos 

reflexivos para as práticas docentes futuras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; PIBID; Docência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo-se do pressuposto de que aprender e exercer a docência é uma tarefa complexa 

e processual e que requer diferenciado saberes, sendo estes adquiridos nos mais diversos 

espaços e momentos construídos no decorrer da jornada/trajetória de vida dos quais se propõem 

a aprender a ensinar. 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID visa incentivar a 

formação de docentes para Educação Básica, os avanços para melhorar constantemente na 

qualidade dessa formação, a prática sendo exercida conforme debatida na teoria, isto é, a 

articulação entre teoria e prática, além disso, busca o envolvimento dos docentes com situações 

do cotidiano escolar, assim, valorizando as contribuições e as experiências adquiridas com o 

magistério.  
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Cabe ressaltar que o ensino praticado pelo docente, a partir das reflexões propostas 

por  Freire (1996),quando expressa que o ensinar não se limita apenas em transferir 

conhecimentos, mas também no desenvolvimento da consciência de um ser inacabado em que 

o ensinar torna-se compreender a educação como forma de intervir na realidade da pessoa e do 

mundo. Sobre a profissionalização docente, Nóvoa (1992) destaca: “A profissionalização é um 

processo, através do qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos 

e aumentam o seu poder, a sua autonomia (p.23)”. 

Assim, o presente artigo aborda discussões acerca da importância e das contribuições 

do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do Campus Avançado de Patu da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – CAP/UERN. O objetivo deste é refletir sobre 

as experiências construídas pelos licenciados do curso de Pedagogia a partir do programa, além 

de refletir acerca dos impactos da experiência de inserção no espaço escolar durante a 

participação como bolsistas do PIBID, considerando a formação inicial.  

O interesse por realizar estudo sobre o PIBID, especificamente direcionado ao curso de 

Pedagogia, está relacionado, entre outros aspectos, ao fato de ambos os autores deste artigo 

serem participantes do programa, e com o decorrer das trocas de conhecimentos e aprendizados 

a cada encontro, terem percebido implicações no próprio processo formativo, com também, à 

crescente ampliação dos projetos PIBID em território nacional.  

A metodologia utilizada caracteriza-se pela abordagem qualitativa, direcionada para 

pesquisa bibliográfica e de campo. Sendo nesta última, realizada uma entrevista 

semiestruturada com três ex-pibidianos do curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde ambos relatam de forma abrangente 

o quanto o PIBID possibilitou experiências e conhecimentos necessários na construção de ser 

professor e sobre o processo de ensino-aprendizagem. A investigação bibliográfica se deu 

através de autores que abordam a temática da formação do professor e métodos pedagógicos, 

como Freire (1996), Nóvoa (1992), Brasil (2020).  

Contudo, o estudo fornece reflexões sobre o programa: as ações por ele propostas e o 

modo como ambas estão sendo exercidas, as aprendizagens que tem contribuído e facilitado o 

contato com a sala de aula no início da formação docente, as inovações de métodos 

pedagógicos, além de outros desafios a serem enfrentados cotidianamente no espaço escolar, 

além de propiciar a aprendizagem da docência aos participantes, visto que o programa busca 

inovar cada vez mais seus propósitos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A história da educação pública no Brasil é definida por inúmeras dificuldades, quer seja 

no aspecto de métodos pedagógicos quer seja no conceitual ou questão financeira, sendo 

evidenciado nos registros resultados negativos e de pouco sucesso. Sendo este último, resultado 

de políticas públicas educacionais pouco adequadas ou até mesmo da falta delas e ocasionando 

assim, consequências dessas ações, onde atinge todos os níveis escolares, criando impactos 

fortemente no desestímulo à formação e à carreira docente. 

Como forma de estimular o ingresso na licenciatura e minimizar os impactos da falta 

de estímulo à carreira, o Ministério da Educação criou, em 2008, o PIBID, que se constitui 

como 

  
[...] uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério 

da Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade 

do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas 

públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. 

(BRASIL. 2008, s/p) 
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Conforme aponta BRASIL (2008), vemos a importância do PIBID, ao proporcionar aos 

licenciandos no início do curso, o contato direto com a escola básica, vivenciando diversas 

experiências voltadas ao cotidiano escolar, dentre elas: os desafios da escola, o processo de 

ensino e aprendizagem, o diálogo entre os professores e também o planejamento da prática 

pedagógica. O programa caracteriza-se por ofertar bolsas de estudo aos estudantes de 

licenciatura por meio do desenvolvimento de projetos e, segundo as informações constantes na 

página da Capes:  

 
Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar 

ainda na primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua 

formação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano 

das escolas públicas de educação básica. Os discentes serão acompanhados 

por um professor da escola e por um docente de uma das instituições de 

educação superior participantes do programa. (BRASIL,2008, s/p). 
 

Seguindo a perspectiva de que o programa se desenvolve a partir de parceria entre as 

instituições de ensino superior e as redes públicas de educação básica, os objetivos principais 

traçados para o Programa são o de “incentivar a formação de docentes em nível superior para a 

educação básica e contribuir para a valorização do magistério”. (BRASIL, 2000, s/p). 

Ao falar sobre docência e métodos pedagógicos, não se pode descartar a inovação dos 

mesmos constantemente, assim, requer ao docente profissionalizar suas práticas. Sobre a 

profissionalização, Nóvoa (1992) sinaliza que para a formação de professores, é indispensável 

que a formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional, na dupla 

perspectiva do professor individual e do coletivo docente. Além disso, que o trabalho possibilite 

e favoreça espaço de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, promova os seus 

saberes e seja um componente de mudança. Isto exige estudo e abertura para os desafios e 

persistência na busca do conhecimento. A profissão docente é um renovar-se todos os dias 

Segundo Garcia (1999) a formação inicial não tem conseguido alterar 

significativamente as crenças e imagens sobre o ensino e a escola que os estudantes foram 

construindo durante toda sua vida escolar e com as quais chegam à universidade. Nesse pensar, 

vemos o quão importante é o programa PIBID por aproximar a Universidade da escola básica, 

buscando articular de forma dialógica a relação teoria e prática. 

À medida que ingressam no chão da escola, os licenciandos vivenciam as diferentes 

situações enfrentadas pelos profissionais da educação, como aponta Marcelo e Vaillant (2012) 

que os principais problemas e desafios com os quais os professores se deparam se referem à 

gestão de turma, organização do trabalho em sala, relações com os familiares, insuficiência de 

recursos materiais para desenvolvimento do trabalho pedagógico, entre outros. Nesse pensar, 

consideramos que os diálogos entre os pares, as reflexões sobre a prática e o (re)pensar contínuo 

as metodologias de trabalho fortalecem a melhoria de tais problemas. 

Sobre a maneira de exercer a docência, Freire acrescenta a essa concepção que a própria 

“natureza formadora da docência, que não poderia reduzir‐se a puro processo técnico e 

mecânico de transferir conhecimentos [...].” (2001a, p.39). Destaca, ainda, que 

 
A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 

educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a prática. 

É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal altamente 

qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma teoria não 

percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco assumida. 

(FREIRE, 2001a, p. 72). 
 



 

 

158 

Quanto a formação do licenciandos à docência, estes não podem caírem num ponto de 

rejeitarem o conhecimento universitário, o que seria um erro tão grave como na perspectiva 

oposta de desprezar o conhecimento gerado na escola.    

 
É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada 

vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma 

ao formar e quem é formado forma‐se e forma ao ser formado. É neste sentido 

que sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar 

é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e 

seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p. 25). 
 

Sendo assim, frente à reflexão acima, o PIBID favorece experiências propiciadoras das 

vivências de distintas dimensões do trabalho docente ao longo do curso de graduação, onde são 

apontadas como necessárias à formação de professores, por favorecerem a construção da 

aprendizagem da docência. 

Assim sendo, concordamos que a aproximação entre Universidade e escola básica, vem 

fortalecer o processo de construção da identidade dos futuros professores afim de possibilitar 

um contato significativo com espaço de sala de aula e o processo de refelxividade docente. 

Assim, 

 
A proposição de novas políticas de formação inicial baseadas na parceria entre 

instituições formadoras e escolas – campo do trabalho docente –, ainda que 

não configure uma reestruturação dos modelos de formação, pode trazer 

avanços no sentido de promover maior articulação entre os espaços e tempos 

nos percursos formativos dos professores (Ambrosetti et al., 2013, p. 157). 
 

Corroboramos com Ambrosetti (2013), ao evidenciar a relevância dessa aproximação 

entre Universidade e escola básica como mecanismo favorecedor da articulação entre esses 

espaços formativos que se tornam vitais ao processo de construção identitário do professor. 

Assim, reconhecemos a importância da figura do professor pois, “O professor, embora não seja 

seu único praticante, é aquele socialmente reconhecido como responsável pela concretização 

do ato de ensinar no ambiente escolar” (FARIAS et al., 2014, p. 90). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) traz diversas 

contribuições para todos os envolvidos tanto para os discentes como também para a escola, os 

coordenadores e supervisores, pois é um programa que possibilita uma maior interação entre a 

escola e a universidade, no qual os participantes vivem diversas experiências tendo a 

possibilidade de unir a teoria com a prática e a partir disso, ao serem indagados  sobre o que 

seria o PIBID para eles , enquanto programa formativo de iniciação à docência, os mesmos 

destacam que:  

   
"PIBID é a porta de entrada de vários estudantes licenciatura para o trabalho 

docente, ele desempenha visões de mundo, que muitas vezes não seria 

possível apenas com estágio." (P1) 
 

"Participar do Programa institucional de Bolsas de Iniciação à docência foi 

uma experiência bastante significativa, onde tive a oportunidade de vivenciar 
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na prática as várias realidades que perpassam a sala de aula e o ambiente 

escolar enquanto espaço permeado por sujeitos diversos e plurais." (P2) 
 

“O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa que oportuniza experiências formativas e necessárias no campo de 

atuação profissional, que significa e clarifica o ser e se fazer professor. Essa 

formação está alinhada sobre aspectos metodológicos de ensino, como 

também sobre a ambientação escolar. Como pibidianos não aprendemos 

somente aspectos pedagógicos sobre o que e como ensinar, mas observamos 

na prática como se constrói uma escola que forma cidadãos, bem como os 

desafios e dificuldades nesse processo. De modo geral o PIBID possibilita aos 

seus ofertados a oportunidade de entender o âmbito escolar, o que é ser 

professor, e também o que não é, onde os graduandos vão construindo sua 

identidade profissional de forma mais consciente e esclarecedora.” (P3) 
 

Percebe-se nas falas acima de ambos os participantes que o PIBID proporcionou para a 

formação deles diversos benefícios que não seriam alcançados somente na graduação ou 

estágio. Além disso, o Programa possibilita a oportunidade de entender o espaço escolar e suas 

respectivas necessidades. Visto que o programa possibilita ao discente um encontro com as 

variadas realidades dos alunos que são distintas e influenciam na aprendizagem. Dessa forma, 

os entrevistados comentam que os conhecimentos proporcionados pelo PIBID foram 

importantes para atuar na docência.  

 
"Foram essenciais para meu desenvolvimento profissional, lá conseguir 

compreender o significado do ser professor nas diferentes funções, aprendi 

ouvir melhor, me colocar no lugar do outro, viver a boniteza do ensino como 

Freire dizia.” (P1) 
 

"Vários conhecimentos foram construídos a partir da experiência enquanto 

pibidiana, entre eles o respeito as características dos alunos, valorizar os 

conhecimentos prévios que possuem, considerar suas realidades e partir 

daquilo que conhecem para incentivar o aluno à construção de saberes" (P2) 
 

“Quando se fala nos conhecimentos construídos, gosto de frisar a combinação 

de aspectos teóricos e práticos no exercício da docência como por exemplo: 

a) As práticas metodológicas e a relação com as teorias das aprendizagens (no 

meu caso, que trabalhei com foco na alfabetização matemática e língua 

portuguesa, os aspectos como: ludicidade e os usos de jogos, a sondagem e as 

hipóteses da escrita, atividades de leitura, dentre outras aprendizagens 

significativas que são desenvolvidas com a prática da sala de aula). b) Como 

estabelecer relação entre o currículo escolar e a formação cidadã dos alunos; 

c) Como desenvolver um planejamento e organizar planos de aula numa 

perspectiva interdisciplinar (Acentuo a importância da construção de um 

planejamento que realmente efetive uma prática inclusiva, por ter vivenciado 

essa necessidade ao estar matriculada na escola lócus alunos com deficiência). 

Em suma foram muitos conhecimentos e experiências que poderiam ser 

dialogados aqui, mas não irei me estender mais.” (P3) 
 

Nota-se nos comentários dos entrevistados que o programa estimula os discentes a 

serem professores que enxergam o ponto de vista do aluno como também as problemáticas e 

que buscam um ensino de qualidade sendo isso necessário para uma aprendizagem significativa. 

Isso posto, Nóvoa (2003, p. 5) nos faz refletir quanto às experiências vividas no espaço escolar, 

quando diz que: 
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É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de 

produção cultural. Mas a bagagem essencial 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. 
 

Vale ressaltar que o PIBID é de suma importância para os licenciados, pois articula a 

teoria com a prática, no qual os participantes tem a visão ampliada sobre a junção entre teoria 

e prática. E mais, o programa frisa a importância de se ter e manter a inserção da teoria e da 

prática nos métodos exercidos em sala. Dessa forma, os entrevistados foram questionados sobre 

ao que se refere o saber pedagógico se a prática em sala de aula ocorreu na forma que foi 

pensada em teoria. 

 
“Pimenta diz em seus textos, que sala de aula e nosso laboratório, nela nós 

conseguimos entender educação com suas especificidades, através dela, 

podemos adaptar algumas condutas existentes nas teorias, para cada caso. Não 

é porque deu certo 3 anos A, vai dar certo no B, cada aluno e turma, são únicas 

por isso importância da leitura da qualificação e da formação continuada” (P1) 
 

"o que ocorre é uma articulação entre teoria e prática, não há como ter controle 

sobre o que vai acontecer durante a aula, mas é possível se respaldar na teoria 

para auxiliar o fazer pedagógico”. (P2) 
 

“Como muito bem frisada na universidade a teoria não é pra ser praticada é 

pra ser refletida, não existe uma receita pronta para o exercício da docência, 

parece até clichê falar isso, mas é a pura realidade, existe N situações, 

professores e alunos singulares, inseridos em contextos diferentes e que exige 

metodologias e práticas de ensino diversificadas. Desse modo o planejamento 

foi se moldando as necessidades que surgiam no decorrer do trabalho na escola 

lócus, no entanto não poderia deixar de dizer que estava de acordo com a 

teoria, porque os conhecimentos construídos nas discussões com os 

professores e colegas na universidade foram pensados e planejados para a 

atuação na sala de aula nas escolas, de modo que víamos espelhados esses 

apontamentos teóricos nas atividades desenvolvidas com os alunos, 

professores e os pibidianos.” (P3) 
 

A partir das falas dos integrantes da pesquisa, percebemos que estes deixam claro nas 

suas narrativas que cada sala de aula tem suas especificidades e por isso a prática é diversificada 

sendo necessário a teoria e a prática estarem unidas para que haja aprendizagem. Além disso, 

se faz importante também o planejamento pedagógico moldado nas necessidades dos alunos, 

tanto antes quanto depois, isto é, havendo um constante planejamento inovador a cada nova 

aula. Sobre as contribuições proporcionadas pelo Programa para a atuação de docente, relatam: 

 
“Consegui refletir vários comportamentos meus como docente, trouxe mais 

Ludicidade para minhas aulas e comecei a escultar mais o que as crianças 

tinham a dizer.” (P1) 
 

“Foram inúmeras as contribuições advindas a partir do programa, entre as 

contribuições destaco a valorização do planejamento, onde conheci e vivi 

práticas de planejamento individual e coletiva o que mim fez perceber a 

importância do planejamento para a atuação docente como também a troca de 
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experiência dentre professores onde se faz necessário essas trocas para o 

fortalecimento de um espaço colaborativo.” (P2) 
 

“Ao nos deparamos com uma da sala de aula como pibidiamos considero uma 

prática de continuidade investigativa e analítica, pois não estamos ali para 

atuar como pedagogos, porque ainda estamos nesse processo de formação 

inicial, mas estamos estendendo, ou ampliando a compreensão sobre as 

discussões com os autores e teóricos estudados nas aulas do curso de 

Pedagogia. Desse modo o espaço de atuação do PIBID é literalmente um 

laboratório do saber.   Então quando se fala de contribuições do PIBID para 

atuação do professor podemos citar as práticas metodológicas de ensino, o 

planejamento, o entendimento de currículo e gestão escolar, e muitos outros 

conhecimentos, porque passamos a observar e compreender o funcionamento 

e estruturação da escola em suas várias ambiências. Portanto, quando digo que 

é um laboratório do saber, falo exatamente das múltiplas experiências que nos 

proporciona aprendizagens sobre várias áreas e conhecimentos relacionados a 

educação, formação profissional, humana e cidadã.” (P3) 

 

Confirme evidenciam, os participantes da nossa pesquisa enxergam no PIBID, uma 

fonte de experiências e de trocas de conhecimentos que são um fator ímpar na construção de 

um ensino significativo. Quanto ao incentivo de optar pela docência, os mesmos apontam que:  

 
“Entendi que para tentar fazer um mundo melhor tenho que começar educar 

as crianças, pois elas são o futuro da sociedade.” (P1) 
 

“O PIBID oportuniza ao licenciando conhecer de perto “o chão” da escola, 

percebi que existe inúmeros desafios, principalmente para o professor em 

atuação na escola pública, mas é possível fazer a diferença e contribuir para 

que o ensino e a aprendizagem ocorram e isso que mim motiva e mim faz 

querer exercer a minha profissão, pois eu acredito que o processo educativo 

pode ser significado.” (P2) 
 

“Como falei anteriormente o PIBID nos conecta com a realidade da sala de 

aula, é naquele espaço que afirmamos, e/ou reafirmamos nossa identidade 

profissional, onde aprendemos que o professor estará continuamente se 

formando, porque quando nos deparamos com as múltiplas situações na 

relação ensino e aprendizagem compreendemos que ser professor é muito 

mais do que ensinar componentes curriculares. A prática como pibidiana 

evidencia os encantos e a beleza de ser professor, e essas experiências na sala 

de aula foi imprescindível para consolidar a identificação com o campo 

educacional.” (P3) 
 

Desse modo, evidenciamos o quanto o PIBID possibilita aos alunos de licenciaturas, 

direcionado especificamente ao curso de Pedagogia, oportunidades de vivenciar a docência 

durante a formação, onde são discutidas práticas pedagógicas que favoreçam no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Práticas de um ensino que se molda 

conforme as necessidades dos alunos tornando assim, um ensino cada vez mais progressor e 

significativo. 

 

METODOLOGIA 
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O estudo realizado baseou-se em fundamentos metodológicos de abordagem qualitativa 

de pesquisa, sendo direcionada para a pesquisa bibliográfica e a de campo, e logo após, 

evidenciadas relações quanto a temática apresentada. 

Em relação aos métodos realizados para o desenvolvimento da temática de estudo, foi 

feita primeiramente uma pesquisa bibliográfica através de trabalhos publicados, como livros, 

artigos, revistas etc, que relatam teorias e conhecimentos de diversos autores como, BRASIL 

(2020), Freire (1996), Nóvoa (1992), entre outros sobre o tema discorrido. E também foi 

realizada uma pesquisa de campo, sendo utilizado como método a entrevista semiestruturada 

com três ex participantes do Programa, ambos licenciados no curso de Pedagogia pelo Campus 

Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – CAP/UERN. 

Em seguida, houve um debate entre os apontamentos de cada entrevistado, assim, 

chegando a ideia de como PIBID possibilita aos licenciandos à docência, colaborar para um 

ensino com práticas inovadoras e ampliar métodos pedagógicos no processo de ensino e 

aprendizagem na Educação Básica. Por questões éticas, os participantes colaboradores para o 

estudo, receberam os nomes de “P1, P2 e P3”, respectivamente.  

O estudo sobre o PIBID, especificamente direcionado ao curso de Pedagogia, foi 

escolhido por ser um Programa que auxilia no processo de formação docente e contribui para 

práticas de ensino que instigue ao máximo as crianças ao aprender, mas um aprender de forma 

mais prática, eficaz e significativa. 

Nesse sentido, consideramos que a entrevista e as considerações realizadas por cada 

participante foram essenciais para reconhecermos no PIBID, um programa que possibilita 

exercer práticas colaborativas no progresso de desenvolvimento de crianças da Educação 

Básica no cotidiano de sala de aula. Ambos desfrutando-se desse contato com a sala de aula em 

sua formação docente tornam-se protagonistas do processo de ensino-aprendizagem a partir das 

experiências que são construídas no cotidiano da escola. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, entende-se que o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), é fundamental no processo de formação docente, pois possibilita no auxílio de cada 

vez mais melhorar e ampliar nas práticas de ensino, frisando os métodos pedagógicos que são 

expostos em sala de aula. Assim, gera um processo de ensino-aprendizagem que visa diversos 

benefícios para os alunos. Na entrevista realizada pode-se evidenciar nas falas dos participantes, 

a relevância do PIBID para o ensino de Educação Básica, como também suas contribuições e 

benefícios para os desenvolvimentos dos alunos e buscar constantemente, inovar no método de 

ensino para que os alunos se tornam mais participativos. 

O referido programa torna-se de grande relevância nacional ao tratar da questão nuclear 

da Didática, o ensino como uma ação dialógica e colaborativa, desempenhada entre pares e por 

meio de reflexões necessárias a melhoria da qualidade educacional. É necessário, cada vez mais, 

enaltecer os seus benefícios, para que outros licenciandos possam ter a oportunidade de 

participar e de adquirir experiências com a sala de aula e de entenderem a importância do 

mesmo para o fortalecimento da prática docente. Assim, no decorrer das falas dos participantes, 

pode-se constatar que nenhum, se arrependeu de participar do Programa, muito pelo contrário, 

falam com muito entusiasmo das significativas contribuições que o mesmo trouxe para a 

aprendizagem da docência. 

Nesse viés, o PIBID torna-se então, um elo fortalecedor do vínculo entre Universidade 

e escola básica, por proporcionar aos acadêmicos em sua formação inicial de cursos de 

licenciaturas conhecerem de perto o ambiente escolar e os desafios a serem enfrentados 

cotidianamente.  
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Portanto, pode-se concluir que o PIBID é de suma importância para os acadêmicos dos 

cursos de licenciaturas, por propiciar um diálogo rico e colaborativos entre os pares e com os 

professores supervisores, no sentido de se (re)pensar a escola como um ambiente formativo e 

capaz de contribuir com o processo de construção da identidade profissional do professor, além 

de favorecer o trabalho em equipe, fortalecer o planejamento pedagógico e se buscar melhorar 

a qualidade da educação pública. 
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RESUMO 

O presente artigo versa sobre um estudo exploratório, do tipo relato de experiência, 

com abordagem qualitativa, delineado no contexto do modelo remoto de ensino 

resultante da pandemia da Covid-19, a partir das experiências de acadêmicos do curso 

de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN) conjuntamente com a Professora e Coordenadora do 

Projeto de Extensão ‘Trans’Formar para a Saúde e Diversidade Sexual na Educação 

Básica, que, por meio de reuniões online, objetiva discussões acerca de temáticas 

vigentes referentes ao universo LGBTQIAPN+, e sobre produções textuais de teóricos 

importantes neste domínio. O público alvo deste Projeto são os Educadores/as das 

escolas Estaduais e Municipais de Mossoró - RN e regiões vizinhas que apresentam 

interesse, possibilidade e disponibilidade em participar dos encontros, nos dias 

planejados. Os temas sobre saúde e diversidade sexual, nas escolas, historicamente, 

carregam equívocos e dificuldades de projeção e operacionalização, entre docentes e 

discentes. Isso fortalece a misoginia (aversão ao feminino) e a homolesbotransfobia 

(que representa a repulsa/rejeição aos homoafetivos, às lésbicas e às pessoas 

transsexuais) já consagradas no contexto nacional brasileiro e intensificados no 

contexto do isolamento social pandêmico, e que, determinam agravos a sua saúde 

sexual e reprodutiva das/os estudantes, e, indiretamente, na evasão escolar, entre esses 

jovens vulneráveis. Nesta proposta aprovada, são realizados encontros remotos 

mensais para dar visibilidade às temáticas sobre saúde sexual e reprodutiva, bem 

como, em prol do respeito à diversidade sexual como pauta coletiva de bem estar, 

enquanto direito da pessoa, independente dos eixos sexo-gênero-orientação sexual, 

estabelecidos pela heteronormatividade compulsória. Ainda que existam carências de 

reflexões e tratamento ético, acerca desses assuntos, em sala de aula, os/as 

professores/as são pessoas-chave no processo de desmistificação, ruptura de tabus e 

superação de paradigmas, contribuindo com o acolhimento e tratamento 

fundamentado, ético e justo de discussões (no âmbito da saúde sexual e diversidade 

sexual, por vezes negligenciadas em sala de aula), que corroboram com discursos e 

práticas de misoginia e homofobia. Assim, para materializar o êxito dessas temáticas, 

entre coordenadora, membros e professores/as (público-alvo), recorre-se a dinâmicas 

lúdicas, expositivas, críticas e reflexivas, durante a operacionalização dos momentos 

síncronos e assíncronos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade Sexual; Educação Básica; Projeto TransFormar; 

Relato de Experiência. 

  

INTRODUÇÃO 
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        Enquanto o Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneros, o Rio Grande do Norte, 

em 2016, figurava-se no terceiro lugar, vistos os índices de suicídio e tentativas de assassinatos 

contra pessoas travestis. Por outro lado, pesquisas sobre diversidade sexual na Educação Básica, 

apontam que as/os professoras/es têm papel relevante em promover reflexões que aproximem 

os alunos dos princípios éticos do respeito à diversidade sexual, ainda que pautadas em 

fragilidades contextuais, conceituais e polêmicas que esses temas carregam (AYER E 

BOTREL, 2017; NOGUEIRA, 2017a; REIS, 2018). 

Mediante essa realidade, e, no contexto do modelo remoto de ensino, estruturou-se, e 

tem sido executado: o Projeto ‘Trans’Formar para a saúde e diversidade sexual, uma proposta 

de extensão com Professores/as da Educação Básica, em Mossoró, que é uma iniciativa da 

Faculdade de Enfermagem e da Pró- Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, (FAEN- DEN/PROEX- UERN), e com apoio da Diretoria Regional de 

Educação e Cultura (DIREC). Este, é coordenado pela Professora da FAEN Katamara Medeiros 

Tavares Melo e operacionalizado por discentes voluntários a se constituírem como membros 

das ações realizadas, e, ainda, conta com a participação de convidados que agregam às temáticas 

com suas experiências e especialidades nos assuntos abordados 

Dito isto, este projeto objetiva discutir a diversidade sexual, na escola, contribuindo para 

o combate da homofobia no ambiente educacional, bem como potencializando a perspectiva da 

permanência escolar, em se tratando dos/as jovens LGBT, vulneráveis ao bullying, evasão 

escolar e falta de acesso ao mundo do trabalho, pois, geralmente, abandonam as escolas, em 

virtude das manifestações de homofobia que sofrem. Ademais, é de extrema relevância que 

as/os docentes tenham a oportunidade de se apropriar dessas discussões à luz de teóricos que 

tratem dessas questões, em articulação com suas experiências em sala de aula, promovendo um 

momento de intersecção que é proporcionado durante as rodas de conversa. 

Devido ao contexto homofóbico em que o Brasil está estruturado, este tem se 

manifestado, em nosso contexto, não apenas pela exposição midiática de crimes hediondos 

contra as pessoas transgênero (AYER E BOTREL, 2017; NOGUEIRA, 2017a; REIS, 2018). E, 

além da realidade caótica das políticas ministeriais, depara-se, atualmente, com grupos 

tradicionais que postulam normas heteronormativas (BUTLER, 2015) para barrar e combater a 

abordagem dos temas de diversidade sexual, nas escolas (PINO, 2017; TIBURI, 2016).  

Para isso, utilizam a justificativa de retorno aos princípios morais da família tradicional, 

em detrimento aos diversos arranjos de famílias e relacionamentos, existentes. Realidade essa 

que quase sempre não condiz com a realidade singular e particular de todas as pessoas. Por isso, 

existem contradições e equívocos em posturas que tentam omitir esses debates (CARRARA, 

2009). No espaço escolar, Louro (1997) também descreveu a ocorrência corriqueira de bullying 

para ridicularizar os meninos considerados afeminados ou que assumissem ruptura com 

identidades binárias de sexo. E, embora a escola se configure como espaço de diversidades, 

Carrara (2009) argumentou que a valorização ostensiva da heterossexualidade sustenta a 

homofobia.  

É relevante ressaltar o índice de estudantes vulneráveis aos atos de homofobia, que 

acontecem nas escolas, culminando nos indicadores de evasão escolar. “Esse cenário, muitas 

vezes, origina um processo de evasão escolar (ou podemos considerar expulsão?) dos/as 

estudantes que não suportam a sucessão de atos de intolerância e exclusão” (PINO, 2017, p. 

79). A omissão em proporcionar momentos de discussão e reflexão sobre os temas de gênero e 

diversidade sexual, contribui para as manifestações de desrespeito, hostilidade e violência 

homofóbica, como Louro (1997, 2009, 2016) expressou. Em razão disso, não é raro presenciar 

as abjeções sofridas por alunos (as), imersas no ambiente escolar que poderia ser espaço para a 

socialização, ao invés de ser campo de exclusão e sofrimento. Essas situações podem criar 

estigmas, silenciamentos e traumas (JUNQUEIRA, 2009; NOGUEIRA, 2017a; FONSECA, 

2018). 
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Além disso, as pessoas podem apresentar lesões físicas e transtornos psicológicos como 

depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno por uso de substâncias, 

síndrome do pânico, agorafobia, entre outros (HABIGZANG, 2017, p. 17). Nas narrativas de 

Fonseca (2018, p. 29) consta que seu trajeto escolar foi marcado por memórias de sofrimento e 

resiliência, ante os inúmeros episódios de bullying homofóbico e violência, nas escolas por 

onde passou. Conforme citou em sua obra “o viadinho da escola”, o autor criticou o fato de que 

até hoje perceptível o discurso normatizador heterossexual no ambiente escolar, sendo a 

homossexualidade ainda considerada por inúmeros (as) professores (as) um desvio, uma 

anormalidade, uma aberração (FONSECA, 2018, p. 44).  

Mas, ainda que existam relatos a respeito das situações de intolerância às diversidades, 

no espaço de ensino, a escola é, também, o exemplo clássico de composições diferentes, 

materializadas nas pessoas (conforme suas opiniões, cor, etnia, religião, sexo, gênero, cultura, 

entre outros) que a torna palco de diversidade, independente de quaisquer mecanismos de 

controle e imposição paradigmática. Ademais, é a diversidade que constitui a formação 

complexa da sociedade e das instituições (LOURO, 1997; JUNQUEIRA 2009). Em respeito a 

esta lógica, a escola tem potencial para ser um espaço de construção de saberes éticos de 

respeito às diversidades sexuais (FONSECA, 2018; PINO, 2017; LOURO, 1997). 

Assim, compreende-se, nessa proposta de extensão, que estes temas devem ter 

visibilidade, e não silenciamentos, no tratamento e abordagem, em salas de aula, na Educação 

Básica. E, mesmo que, na escola, persistam omissões em abordar os temas da diversidade 

sexual, ela também tem potencialidades de questionamento, reflexão, ruptura de paradigmas e 

transformação (LOURO, 1997, 2001, 2016). 

Destarte a isso, esse trabalho tem como objetivo descrever os saberes, as concepções e 

as experiências, dos participantes do Projeto, a saber, idealizadores e operacionalizadores, bem 

como o público alvo, em relação a abordagem sobre saúde e diversidade sexual. Além de 

identificar as potencialidades e limitações das/os professores/professoras com relação aos temas 

de diversidade sexual no contexto das/dos alunas/os, e proporcionar reflexões em relação à 

relevância destes temas no combate à homofobia, em prol da permanência escolar das/os 

alunas/os, vulneráveis a essa problemática. 

Para uma melhor concepção do estudo, este se encontra organizado em tópicos, em que 

a introdução descreve a abordagem temática, apresentando o problema e a justificativa, assim 

como o objetivo e a relevância deste trabalho. A metodologia busca detalhar os procedimentos 

adotados para a consecução dos encontros online com os docentes. E a terceira parte apresenta 

os resultados com as discussões sobre a realização dos encontros, avaliando a pertinência das 

discussões, bem como as estratégias empregadas, no processo de construção interdisciplinar e 

formativo entre os envolvidos/as (coordenadora, membros e público alvo). E por fim, as 

considerações finais destacam as principais contribuições deste trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo versa sobre um estudo exploratório, do tipo relato de experiência, com 

abordagem qualitativa, delineado no contexto do modelo remoto de ensino resultante da 

pandemia da Covid-19, a partir das experiências de acadêmicos do curso de Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) conjuntamente com a Professora e Coordenadora do Projeto de Extensão 

Trans’Formar para a Saúde e Diversidade Sexual na Educação Básica, que, por meio de 

reuniões online, objetiva discussões acerca de temáticas vigentes referentes ao universo 

LGBTQIAPN+, e sobre produções textuais de teóricos importantes deste domínio, tendo como 

público alvo Professores da Educação Básicas das escolas Estaduais e Municipais de Mossoró 

- RN.  
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Conforme Gil (2002), a pesquisa exploratória e descritiva reflete um estudo que busca 

observar, descrever e documentar características, opiniões, atitudes e crenças de determinada 

população ou fenômeno proporcionando maior familiaridade com o problema, com o fito de 

torná-lo mais compreensível ou sugestivo a hipóteses (BEZERRA et al, 2021). Além do mais, 

do ponto de vista dos meios e procedimentos para a execução das atividades propostas descritas, 

são necessárias pesquisas e estudos constantes sobre as temáticas abordadas, o que caracteriza 

a operacionalização indispensável a um estudo exploratório.   

Mediante a viabilidade do público alvo (professoras/es) participarem, mensalmente dos 

encontros, para discussões temáticas sobre saúde e diversidade sexual, são construídos e 

organizados, pela coordenadora e os discentes da ação: estudos, levantamento de dados e 

construção das temáticas, durante 4 horas semanais, no período das 3 semanas que antecediam 

ao dia dos encontros on line com as/os professores/as. 

No contexto eventual da pandemia, após a declaração da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de que a epidemia da Covid-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), foi decretado, como plano de contingência da doença e na 

tentativa de minimizar a disseminação do coronavírus, o isolamento social. Essa medida trouxe 

mudanças significativas em vários setores da sociedade além dos já observados na saúde, a 

saber, econômicos, políticos, sociais e educacionais. Neste último, a reorganização educacional 

visou a continuidade das atividades escolares de maneira não presencial (SOUSA, 2020; 

WERNECK, 2020).  

Como estratégia de organização dos encontros, são realizados estudos dirigidos, 

exposições dialogadas, entre a coordenadora e os membros da ação, preparando-os e os 

exercitando para a educação permanente, durante os momentos de estruturação da ação, em 

formato remoto. No decorrer dos encontros com os/as professores/as, são utilizadas projeção 

de slides e vídeos temáticos, indicações de filmes, de curta e longa metragem, para posteriores 

discussões, análise de letras musicais que abordam o tema em questão, leituras textuais de 

artigos científicos e obras autorais clássicas, bem como, a significativa participação de 

representantes institucionais, militantes que atuam contra a homofobia, pessoas transgênero, 

militantes contra violência e bullying homofóbicos, e especialistas da área. 

Para a efetivação do projeto, foram desenvolvidos encontros online com as seguintes 

temáticas: “ser homem e ser mulher: eis a questão”; “o poder da linearidade de sexo, gênero e 

orientação sexual”; “a violência entre casais heterossexuais e homossexuais em tempos de 

isolamento social: número e reflexões”; discussão do documentário “Laerte-se”; “a relevância 

das discussões sobre saúde sexual, diversidade e gênero na educação básica”; “o patriarcado X 

o movimento feminista: entre a espera do príncipe e a figa da caça às bruxas, o que a história 

nos deixou?”; “as sexualidades retiradas das gavetas heteronormativas”; “a misoginia como 

origem da homolesbotransfobia: desafios interdisciplinares para a saúde e educação básica”; 

“as políticas de respeito à diversidade sexual na saúde e educação”; “memórias escolares de 

pessoas LGBT: conquistas e desafios para a diversidade sexual na escola”; “as fases 

psicossexuais na infância e adolescência”, “a linguagem na diversidade sexual” e “arranjos 

familiares, diversidade sexual e a escola: não há limites para as possibilidades”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como resultados da efetivação deste Projeto de Extensão para além da relevância dessa 

experiência, enquanto discentes de Enfermagem e profissionais em potencial futuro, tem-se o 

benefício de todo o conhecimento construído em conjunto com os professores da Educação 

Básica de Mossoró. Bem como, o possível decurso dos assuntos abordados, que não é 

concebível dimensionar o impacto que as ações, suas discussões e materiais produzidos têm 
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gerado nos espaços escolares virtuais hodiernos, visto que diretamente, serão compartilhados e 

beneficiarão jovens alunos/as da Educação Básica.  

Outrossim, outro aspecto bastante relevante que resulta da concretização das ações 

realizadas são as impressões deixadas pelos participantes das reuniões online, sejam eles 

idealizadores, público alvo e convidados, uma vez que todos colocam suas interpretações de 

maneira valorosa para o trabalho desenvolvido. Infere-se, também, o papel de proatividade nas 

discussões propostas que contribuem significativamente para o desenrolar das temáticas, o bom 

desempenho dos participantes e a qualidade dos conteúdos ofertados aos docentes.   

Compondo ainda as repercussões positivas da materialização do Projeto, é relevante 

trazer o fato de que a proposta, que antes estava restrita à execução em um semestre letivo, 

possui continuidade, caminhando para o terceiro semestre de efetivação, mesmo tendo já 

iniciado durante a pandemia da Covid-19. Além disso, outra assertiva relativa à essa Extensão 

Universitária tem sido o caminhar para a possibilidade de colaboração com a Residência 

Multiprofissional da UERN, tendo a oportunidade de trabalhar no espaço do Ambulatório 

LGBTT da FAEN/UERN, o que oportuniza uma maior proporção teórica e prática para os 

participantes. 

Assim, cabe salientar que os eixos da pesquisa, ensino e extensão constituem-se 

elementos complexos, essenciais para a formação discente. Nesta perspectiva, a proposta 

endossa a construção de saberes e práticas essenciais no fortalecimento desses eixos, entre si, 

numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional. E, além disso, debate as temáticas de 

gênero no ensino como estratégias de promoção do respeito às diversidades, que contribui para 

a reflexão e a superação das iniquidades de gêneros que projetam o Brasil como país onde 

acontece o maior número de crimes de homotransfobia. Nesse sentido, defende-se a Educação 

Básica, e o espaço escolar, salutar da coexistência, reconhecimento e aceitação dos diversos 

gêneros e orientações sexuais (MELO, PONTES E SOUZA, 2018). 

Em face à necessidade de serem discutidos temas da diversidade sexual, ampara-se ética 

e oficialmente em de três (entre dez) “competências gerais” da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (MELO, 2019). Em contraponto ao que se observa no contexto do ensino 

nas escolas, que é uma prática discursiva propositalmente elaborada em direção às 

normalidades. Conforme incorporado por Butler (2015), em que o trabalho pedagógico 

contínuo, repetitivo e interminável é posto em ação para inscrever nos corpos o gênero e a 

sexualidade "legítimos'', e isso é próprio da viagem na direção planejada (MELO, PONTES E 

SOUZA, 2018).   

Fonseca (2018) e Butler (2015) interpretam que para subverter a matriz heterossexual, 

é necessário romper, também, com a linearidade sexo-gênero-sexualidade, suposta e 

arbitrariamente designados na heteronormatividade. Até mesmo as subversivas identidades de 

gênero e sexualidade sofrem, inclusive, com suas próprias barreiras de aceitação de si mesmas 

(MELO, PONTES E SOUZA, 2018). 

Nas escolas, o trabalho voltado a problematizar e a subverter a homofobia, e outras 

concepções preconceituosas e práticas discriminatórias, requer, entre outras coisas, pedagogias, 

posturas e arranjos institucionais eficazes para abalarem estruturas e mecanismos de 

(re)produção das desigualdades e das relações de forças. Para isso, são pertinentes as estratégias 

que superem a hostilidade e a violência causadas pela homofobia. Neste propósito, é observado 

e apontado, como ponto frágil da heteronormatividade, sua constante necessidade de ser 

reafirmada (MELO, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Frente ao contexto da realidade nacional e local que evidenciam manifestações abertas 

de preconceitos, LGBTfobia e a repressão constante na abordagem de temas relacionados aos 
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estudos da diversidade sexual na Educação Básica, urge a necessidade do diálogo, na 

perspectiva de uma educação continuada, sobre essas questões, sobretudo, no que concerne aos 

direitos sexuais e reprodutivos das pessoas, e o respeito à diversidade. Ainda assim, foi imposto, 

um retrocesso no panorama brasileiro atual, originado de uma somatória de movimentos 

políticos tradicionais: “reformas” no Ensino e do Movimento Escola sem Partido. Ambos 

resultando no desserviço de uma força ideológica contra os estudos de gênero e sexualidade, 

nos ambientes escolares.  

 A relevância da experiência de fazer parte de um Projeto como esse, enquanto discentes 

(membros) como parte da equipe de execução das ações com os/as educadores/as 

(participantes), mediante essa realidade claudicante se desrespeito à diversidade sexual, foi o 

mote para enaltecer o compromisso e a vontade de pesquisar a respeito dessas temáticas, mesmo 

em contraversão aos silenciamentos, equívocos e falácias ideológicas persistentes. na Educação 

Básica.  

Nesse sentido, é notório que as ações realizadas reverberarão na vida pessoal e 

profissional dos/as educadores/as e demais instâncias que compõem as escolas estaduais da 

Educação Básica, no município de Mossoró/RN. Conduzir esse projeto, com parcerias, 

cumplicidade e dedicação de todos/as envolvidos/as superaram as limitações, embora que 

existissem alguns entreves de falta de conhecimentos e preconceitos de poucos/as, mas que 

foram exitosos e superados no processo de transformação.  

 Percebe-se que a potencialidade da escola em concretizar a pauta da diversidade sexual 

em prol do interesse coletivo pelo qual todos/as serão contemplados/as (gestores/as, 

professores/as e alunos/as), pois dela vinga a possibilidade de aptidão e convivência em 

sociedade para a desenvoltura de habilidades potenciais no âmbito pessoal, profissional e 

identitário, no contexto da profissionalização de futuros/as trabalhadores/as LGBT. 

Como produto de perspectiva inicial, houve interesse dos/as educadores/as, gestores e 

membros) em replicar a proposta para 2021, sendo a mesma aprovada para o semestre 2021.1 

e 2. Ademais, foram abertas mais vagas para, não somente educadores/as do Ensino Médio, 

bem como do ensino fundamental e infantil que se mostraram interessados/as em ser 

inseridos/as. Em se falando de produção científica, o projeto foi aprovado em relato de 

experiência, aprovado e a ser apresentado pelo VI SENACEM, na UERN, para julho 2021. Os 

educadores/as se mostraram contemplados com o trato dos temas e com melhor habilidade de 

se articular às necessidades/dificuldades dos seus alunos/as e de suas próprias vidas sociais. A 

longo prazo, é possível a melhoria dos níveis de permanência escolar de pessoas LGBT, bem 

como sua imersão no mundo do trabalho.   

 Percebe-se, portanto, que para a promoção da abordagem dos estudos de gênero na 

diversidade no ambiente escolar existem limitações e retrocessos, mas que não se pode 

minimizar a potencialidade da escola, com a dedicação de pessoas instruídas e versadas sobre 

as temáticas, para que se busque a superação de paradigmas das normas de sexo compulsórias, 

preconizando, sobretudo, pelo respeito à diversidade sexual. Ademais, é necessário caracterizar 

esta pauta como interesse coletivo pelo qual todos/as são beneficiados/as, pois é dela a aptidão 

em sobreviver e conviver em sociedade para desenvoltura de suas habilidades pessoais 

identitárias, profissionais e ético-sociais. 
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RESUMO 

No início do ano de 2020 com o aparecimento da maior crise sanitária do mundo, 

proveniente da pandemia do COVID-19, as atividades educacionais das escolas 

brasileiras, sejam elas públicas e ou privadas, foram viradas pelo avesso mostrando a 

realidade de nossas escolas e da situação precária em que vive a população. Diante 

disso, tudo precisou ser modificado, de modo que a vida pudesse continuar. Assim, 

no meio de todo este contexto pandêmico, os projetos formativos de e para a formação 

de professores, também tiveram que se reinventar, buscando e construindo 

alternativas que pudessem contribuir para o vivenciamento de experiencias cotidianas 

e pedagógicas em tempo de um ensino emergencial, por meio do formato remoto. 

Assim, as discussões tecidas neste trabalho, buscam relatar experiencias vivenciadas 

no projeto Pibid de Alfabetização do curso de Pedagogia/Campus de Assú/UERN, em 

uma escola da rede pública municipal da cidade de Assú/RN. As experiencias de 

formação inicial docente, acontecem em uma turma do segundo ano do ensino 

fundamental, com 19 alunos, residentes em comunidades carentes, em que sua 

maioria, não dispõem de uso de serviços de internet ou que a única tecnologia utilizada 

é o aparelho celular de um dos membros da família. As atividades vivenciadas no 

PIBID, são sempre algo novo e desafiador, sempre emerge a necessidade de 

proposição de estratégias que se adapte a realidade vivenciada tanto pelos professores, 

pibidianos, como para os alunos e pais de alunos. O contexto das experiencias nos 

trouxe muitos desafios, mas, também surgiram muitas possibilidades, como os 

momentos formativos das atividades do grupo do PIBID, os encontros com os 

professores-supervisores e, a própria vivência de forma virtual com os alunos, nos 

possibilitavam trazer diversos temas que contribuíssem diretamente no ensino e na 

aprendizagem dos alunos, como também em nossa formação inicial docente e, na 

formação continuada dos professores-supervisores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Desafios; Formação Docente; Possibilidades. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início de 2020 iniciou uma pandemia que se espalhou no mundo inteiro de uma 

doença chamada de novo corona vírus, levando a população ao isolamento social para conter a 

contaminação em massa das pessoas. Devido ao isolamento, vários setores foram afetados 

inclusive o educacional. (CORDEIRO, 2020, p. 2). 

O presente artigo se constrói visando destacar a relevância das experiencias de formação 

vivenciadas no decorrer do desenvolvimento do estudo e atuação do Programa de Instituição 

de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID) procurando salientar o atual modo como está se dando 

o ensino na área da educação, a partir do uso do ensino remoto, que está sendo aplicado, em 

consequência, do presente contexto social de pandemia. Diante dessa realidade que acometeu 

mundialmente a população, a área da educação passou por algumas transformações 

significativas, primeiramente, no modo da prática educativa das escolas e do ensino, que se 
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tornou mais digitalizado, dado o auxílio a partir das plataformas digitais, sendo utilizado por 

algumas instituições, aplicativos como, o WhatsApp, o Google Meet e o YouTube.  

Seguindo essa discussão e contexto que vivemos, compreendemos que: 

 
A educação tem um papel crucial na chamada “sociedade tecnológica” pois é 

um dos Meios pelos quais os indivíduos serão capazes de compreender e de 

se situar na Contemporaneidade, enquanto cidadãos partícipes e responsáveis 

(MORAES e SANTOS, 2003, p. 7). 
 

A educação em meio ao cenário tecnológico vem com um grande potencial de 

transformação por permitir aos estudantes acesso a tecnologias onde com elas vem a 

possibilidade de avanços e domínio delas onde através da educação é possível que a tecnologia 

chegue a espaços antes inatingíveis devido a desigualdades sociais. 

Diante disso, ao nos depararmos com o cenário atual que estamos vivendo e com as 

mudanças no cenário da educação, as atividades do PIBID precisaram passar por adaptações 

para que pudessem acontecer durante este período, com o decorrer das atividades surge a 

necessidade de escrever sobre essas experiências que futuramente poderão ser instrumento para 

estudo e auxílio em pesquisas. 

 
A educação é um processo histórico e transitório que sofre alterações no 

decorrer do tempo e de acordo com o contexto socioeconômico, do local aos 

9 global, sendo necessário muitas vezes adequar-se às reais necessidades do 

aluno e do processo de aprendizagem (Domingues, 2019).” 

 

Ao longo dos períodos históricos a educação sempre passa por processos de transição e 

avanços que se modificam histórico e culturalmente de acordo com as mudanças que ocorrem 

na sociedade. 

Assim, se torna indispensável refletir e ressaltar acerca de como está se desenvolvendo 

as experiências vivenciadas no programa, procurando evidenciar os benefícios que tais 

experiências venham a contribuir e agregar na vida profissional dos presentes discentes.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, a fim de construir 

o trabalho, a partir das discussões teóricas : O impacto da pandemia na educação: A utilização 

da tecnologia como ferramenta de ensino (CORDEIRO,2020), A interiorização da EAD nas 

instituições públicas de educação no Estado do Mato Grosso do Sul: Avanços e perspectivas 

(DOMINGUES, 2019), A educação na era da sociedade tecnológica (MORAES, 2003), 

Comunicação mediatizada por computador e educação on-line: da distância à proximidade 

(QUINTAS-MENDES, 2010),   compreendendo o modo como a pandemia acabou implicando 

na maneira que se desenvolve a educação e buscando ressaltar também como a tecnologia se 

tornou aliada do ensino diante dessa realidade e como ao longo do tempo mesmo antes da 

pandemia a tecnologia é ferramenta de grande importância e que traz grandes impactos na 

educação e formação de professores.  

Assim, com este trabalho pretendemos mostrar as experiências de formação vivenciadas 

no PIBID a partir do período de ensino remoto, buscando refletir acerca do desenvolvimento 

dos processos educativos e aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente material metodológico consiste no desenvolvimento de uma pesquisa 

qualitativa, de categoria bibliográfica, construindo-se assim a partir de leituras, pesquisas e de 

anotações feitas de livros e artigos, conceituando-se, de acordo com Severino (2007) como 

aquela que se constrói a partir de “[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 
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em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias 

teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados.” (SEVERINO, 

2007, p. 122), caracterizando-se, desse modo, a partir de uma investigação cientifica feita a 

partir de obras enriquecedoras já publicadas, seja em plataformas digitais ou livros.  

Em um segundo plano, selecionamos e estabelecemos os materiais que utilizaremos para 

a construção de informações, logo, em seguida, decidimos utilizar a abordagem qualitativa, 

definida por Minayo (2014) “A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que 

não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, de motivações, 

aspirações, crenças, valores e atitudes”. Nessa concepção, a pesquisa qualitativa busca abranger 

um universo diversificado de significados, motivações, valores e atitudes, levando em 

consideração o conteúdo presente, sem quantificar essa realidade. 

Assim, buscamos destacar as seguintes obras e documentos eletrônicos utilizados: O 

impacto da pandemia na educação: A utilização da tecnologia como ferramenta de ensino 

(CORDEIRO,2020), A interiorização da EAD nas instituições públicas de educação no Estado 

do Mato Grosso do Sul: Avanços e perspectivas (DOMINGUES, 2019), A educação na era da 

sociedade tecnológica (MORAES, 2003), Comunicação mediatizada por computador e 

educação on-line: da distância à proximidade (QUINTAS-MENDES, 2010), a fim de promover 

a identificação das principais ideias a cerca de como a educação vem se desenvolvendo e 

estabelecendo nessa era tecnológica, e como a mesma privilegia o ensino remoto nesse período 

de pandemia.  

 

A EDUCAÇÃO NA PANDEMIA 

  

Ao se deparar com essa nova e inesperada realidade escolas, universidades, famílias e 

professores tiveram que buscar se adaptar a esse cenário que até então seria algo que para todos 

em pouco tempo iria passar e as atividades retornariam ao normal. Com o passar dos meses e 

cada vez mais se observava que a situação vinha se prolongando bem mais que o esperado viu 

que seria preciso mudar as estratégias e passar a tentar fazer com que de algum modo às 

atividades educacionais passassem a acontecer. 

 
É importante afirmar que os desafios são imensos, dentre eles, podemos 

destacar que as ferramentas remotas precisam ter parâmetros de qualidade, 

para que tenham maior eficácia, e que as desigualdades de acesso às 

tecnologias, são enormes, haja vista que nem todas as crianças têm 

computador ou tablet conectados à internet. Contudo, o ensino remoto ainda 

é a melhor saída para minimizar o atraso no retorno às aulas presenciais. 

(CORDEIRO, 2020, p. 3). 
 

Dentro das possibilidades existentes com o avanço e esse período de desenvolvimento 

do ensino remoto existem muitos desafios que passam por diferentes esferas sociais que vão 

dos mais variados problemas que vão desde as questões sociais que pairam a vida das pessoas 

nos diferentes contextos, desafios esses que vão desde a dificuldade do acesso as tecnologias 

como os desafios que algumas pessoas encontram em relação a orientação para o uso das 

tecnologias. 

Famílias se viram na necessidade de precisar se colocar no papel de mediador dos seus 

filhos onde ganharam o dever de auxiliar as crianças nos desenvolvimentos de suas atividades 

escolares para assim tentar minimizar de alguma forma o impacto trazido pela pandemia para a 

educação. 

 
A dúvida de professores, especialistas e sociedade é como fazer isso pois, 

nenhum sistema estava preparado para uma pandemia de tamanha proporção 
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que assolou o mundo no início do ano de 2020, o que levou uma paralisação 

mundial. Assim, as soluções de ensino remoto através da utilização da 

tecnologia digital são extremamente importantes para enfrentar as demandas 

emergenciais. (CORDEIRO, 2020, p. 2).  
 

Professores e equipes escolares buscaram se adaptar a realidade que vem enfrentando 

pois o sistema para o qual foi preparado normalmente não estava pronto para enfrentar essa 

realidade com desafios tão grandes e uma realidade que se pensava que seria passageiro e que 

logo acabaria, mas com o passar dos meses e o avanço da pandemia viram que seria necessário 

que essa adaptação acontecesse.  

Inicialmente foi um impacto muito grande para professores e comunidade escolar, já 

que nem todos tem domínio de tecnologias e do meio digital, já que o sistema de ensino muitas 

vezes não prepara os professores para encarar esse tipo de realidade, não os oferecem formação 

continuada nesse sentido, muitos que antes tinham pouco contato com o meio digital viram a 

necessidade de adaptar-se e buscar conhecimento sobre o tema para assim poder aplica-los em 

sua pratica profissional e a partir disso conseguir ofertar melhores recursos e aulas mais dinâmicas 

para seus alunos.  

 
Adaptações ao mundo digital ocorreram nas redes públicas e nas redes 

particulares de ensino, através da utilização de aplicativos de 

videoconferência, redes sociais e até mesmo a adaptação para a modalidade 

de Educação a Distância (EAD) através da criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA). Reaprender a ensinar e reaprender a aprender são os 

desafios em meio ao isolamento social na educação de nosso país. 

(CORDEIRO,2020, p. 2). 

 

Com o passar do tempo as adaptações foram acontecendo e novas possibilidades foram 

surgindo a partir dessa nova maneira de fazer a educação, alunos, famílias e professores 

conseguiram aos poucos ir se adaptando a essa realidade. 

Assim, apesar das dificuldades enfrentadas, a modalidade de ensino EaD mostrou-se 

como algo inovador diante das perspectivas do presente, tendo em vista, os benefícios que a 

mesma acaba proporcionando aos que fazem uso, proporcionando assim, a construção de uma 

relação entre a autonomia e a busca por uma melhor comunicação diante dos processos 

tecnológicos, mantendo-se a partir disso uma constante evolução à frente dos aspectos sociais, 

culturais, tecnológicos e educacionais, como também, ao que diz respeito ao aperfeiçoamento 

das metodologias e práticas docentes. Assim também, é importante ressaltar a relevância da 

relação existente entre a instituição escolar e a família, em que a família assume um papel 

significativo, como auxiliador no diálogo e na compreensão acerca dos conteúdos apresentados 

e as atividades propostas pelos professores. 

Portanto, compreende-se esse momento que a educação está passando como um período 

de muitas transformações marcantes e mudanças significativas ao que diz respeito aos aspectos 

históricos, culturais e sociais que abrange a sociedade brasileira e a área da educação, visando, 

desse modo, o fortalecimento e evolução das praticas educativas, assim, consequentemente 

também, o processo de aprendizagem dos discentes.  

 

O PIBID EM MEIO A ESSE CENÁRIO 

  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID- é um programa 

coordenado por instituições de ensino superior em conjunto com a Capes, que busca oferecer 

bolsas de estudos para estudantes de cursos de licenciaturas que apresentem o desejo de seguir 

a área profissional, docente. Com isso, nota-se a partir do acompanhamento desses discentes 
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estagiários diante da observação de coordenadores e professores supervisores, o 

desenvolvimento de suas práticas educativas e o aprimoramento de sua formação docente ao 

percorrer a jornada pibidiana. 

Assim, o programa se organiza diante de áreas de cursos de licenciatura, sendo 

subdivididas em campos, como a de pedagogia, geografia, história e dentre outras. 

Em concordância com todas as esferas educacionais as atividades do PIBID também 

precisaram adaptar-se a realidade que vem sendo enfrentada pela população. As atividades por 

parte de estudantes do curso de pedagogia da UERN-Assú e de seus professores supervisores 

nas escolas também precisaram passar por adaptações. 

 
Todas essas medidas realizadas tem o intuito de motivar alunos e professores 

a continuarem o processo educacional mesmo que a distância, mas com o 

objetivo de colaborar para que estes sujeitos se mantenham conectados e 

interajam entre si proporcionando a todos momentos salutares de convivência 

virtual, pois, além dos conteúdos, o diálogo, a interatividade e a criatividade 

são elementos que fazem a diferença neste patamar de incertezas e 

insegurança mundial. (CORDEIRO, 2020, p.10) 
 

As atividades para acontecerem passaram a contar com suporte das tecnologias e mídias 

sociais. Com o decorrer das atividades foi se observando que esses momentos poderiam ser 

ainda melhor aproveitados e possibilidades vão surgindo a partir do que a tecnologia vem 

permitindo e que muitas vezes não seria possível no formato convencional de ensino. 

 
A Comunicação Mediada por Computador pode apresentar uma coloração 

sócio-emocional muito forte, em muitos aspectos não inferior à comunicação 

face-a-face, sendo bastante favorável à criação de comunidades de 

aprendizagem com relações sociais fortes e desempenhos de tarefa 

comparáveis à comunicação presencial.  (QUINTAS-MENDES et al, 2010, p. 

258). 

 

Para os alunos envolvidos nas atividades do PIBID esses momentos estão sendo 

momentos de formação onde torna possível a interação com o coordenador do projeto, 

professoras supervisoras e profissionais que são sempre convidados a desenvolver momentos 

formativos onde nesses momentos todos os agentes envolvidos constroem muitos 

aprendizados.  

Assim, nota-se a relevância do programa diante do desenvolvimento da aprendizagem 

e aperfeiçoamento dos discentes e dos profissionais que fazem parte, levanto em conta, o 

compartilhamento dos conhecimentos e as experiências profissionais de sala e pessoais 

vivenciadas por cada professor (a) e as estagiárias, como também, as experiências adicionais 

desenvolvidas em meio há esse tempo, como, por exemplo, as participações em eventos 

educacionais, que procuram promover trabalhos de categoria científica.   

Vale ressaltar também a riquíssima oportunidade que agregamos ao processo de 

evolução no decorrer do programa, onde os discentes após um tempo de estudo sobre uma 

diversidade de assuntos, como as metodologias, práticas e técnicas que podem ser utilizados na 

realização das atividades disciplinares e interdisciplinares no desempenho da práxis educativa, 

dar-se início posteriormente ao auxílio dos professores supervisores às suas experiências 

pessoais, em que os discentes envolvidos começam a participar um pouco mais na elaboração 

das tarefas e no planejamento das mesmas. 

Dessa maneira, compreendemos que o PIBID proporciona uma valiosa experiência em 

razão das oportunidades e da diversidade de conteúdos, espaços e conhecimentos que se busca 
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abranger dentro do compartilhamento feito nas reuniões coletivas entre o coordenador do 

projeto, os discentes e os professores supervisores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desse trabalho é possível compreendermos acerca das experiências 

vivenciadas no PIBID buscando desse modo refleti-las diante do período de ensino remoto que 

a educação brasileira vivencia na atualidade, procurando ressaltar como vem sendo 

desenvolvido o programa e as experiências proporcionadas em meio a execução do mesmo, 

levanto em conta o período pandêmico que se estende mundialmente, por causa da COVID-19, 

que tem, consequentemente, ocasionado mudanças significativas perante diferentes contextos.  

Com os relatos e informações contidas no presente trabalho espera-se que futuramente 

este venha a contribuir para pesquisas e para que a experiência construída ao longo deste 

período de desenvolvimento do ensino remoto professores, alunos, esquipes escolares e famílias 

tenham materiais documentados sobre essa vivência. 

O PIBID em meio a esse cenário vem permitindo que alunos e professores tenham a 

possibilidade de viver experiências novas que não seriam possíveis no ensino tradicional que 

os preparam para novos desafios que estão surgindo que irão surgir, como também para o 

período pós-pandemia que é algo ainda incerto, desconhecido, que não se sabe muito como 

será, mas que podemos afirmar que essas formações e experiências vividas por meio do 

programa em meio a esse cenário abre muitas oportunidades e diferenciais na vida de todos os 

envolvidos, por contribuir com a formação de todos. 

Assim, diante da pesquisa feita chegamos à conclusão que a tecnologia se fez uma 

ferramenta imprescindível em meio a esta fase que vivenciamos, pois, ela nos proporcionou a 

oportunidade de retomarmos de forma remota e híbrida, a educação em nosso país, sendo 

possível desse modo, conectarmos juntos em um mesmo ambiente virtual utilizando as 

plataformas digitais, como, por exemplo, o Google Meet, YouTube e o WhatsApp, via 

internet.   
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RESUMO 

Este trabalho é fruto de nossas vivencias no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), da área de Alfabetização, do Curso de Pedagogia-

Campus de Assú/UERN, experienciadas em uma turma da Educação Infantil, em uma 

escola da rede municipal de ensino da cidade de Assú/RN. Assim, tem como objetivo, 

refletir sobre as experiencias do ensino remoto na Educação Infantil, proveniente da 

situação sanitária da pandemia da COVID-19. Para a realização deste trabalho, 

buscamos fazer uma discussão sobre o que é ensino remoto, como também, fazer uma 

reflexão sobre o contexto da pandemia existente em nosso país, em especial suas 

implicações no contexto escolar. O cenário da pandemia da corona vírus (COVID-

19), o qual vivenciamos atualmente, exigiu de toda a sociedade, cuidados sanitários 

em todos os ambientes de circulação, entre eles, as escolas, e sobretudo, o 

distanciamento social, que se faz de suma importância para a não disseminação do 

vírus. Por isso, o ensino remoto emergencial foi a solução encontrada para o não 

cerceamento ao direito à educação de crianças, jovens e adultos. As experiencias 

vivenciadas na Educação Infantil, por meio do PIBID, revelam grandes desigualdades 

sociais existente no país, tanto no que se refere as condições de infraestrutura das 

escolas, como também na situação das famílias dos alunos. O ensino remoto nesse 

período emergencial, nos mostram várias realidades, sendo cada uma delas a partir do 

contexto em cada escola está inserida, na escola em que participamos no PIBID, as 

atividades são enviadas para as crianças por meio do WhatsApp, e as interações 

acontecem por meio do envio de vídeos e contato telefone com os pais. Observamos 

que são muitos os desafios encontrados por professoras e professores da Educação 

Infantil, dentre eles destacam-se: a participação/acompanhamento dos pais e ou 

responsáveis nas atividades junto as crianças, além da evasão das crianças, muitas 

vezes pela falta de recursos que possibilitem acompanhar as aulas remotas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Educação Infantil; PIBID. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é, para muitos 

estudantes, uma primeira experiência sobre o que é a docência e o que significa estar em sala 

de aula. Esta experiência, que articula o licenciando(a) do ensino superior a educação básica, 

permite um olhar para os diferentes contextos dentro de uma sala de aula heterogênea, ou seja, 

multicultural e que faz com esses estudantes tenham uma visão dos desafios que serão 

encontrados como futuros(as) docentes. 

Isso é muito visível no contexto atual, já que estamos enfrentando as adversidades 

trazidas por uma pandemia que pegou a todos(as) de surpresa. A pandemia do Novo Corona 

vírus (COVID-19) colocou em xeque toda uma organização social existente, o que fez com que 

muito daquilo que estávamos acostumados enquanto sociedade mudasse de maneira repentina, 

atingindo todas as instituições sociais e a toda a população de maneira mais ou menos intensa, 

uma vez que junto com a crise na saúde, veio a crise econômica e sanitária.  

Ela trouxe para a educação um novo modelo de ensino. O ensino remoto foi implantado 

nas escolas com o objetivo de ao mesmo tempo, respeitar o distanciamento social necessário 
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para a não disseminação do vírus, bem como respeitar o direito à educação, garantido pela 

constituição do nosso país.  

O rompimento abrupto da relação entre professores(as) e estudantes e o afastamento do 

ambiente da escola, evidenciou dentre muitos desafios, a desigualdade existente no Brasil, bem 

como a importância das escolas públicas e do papel do(a) professor(a) para a sociedade, 

especialmente no que se refere a educação pública.  

A educação infantil, aquela que mais necessita do contato e do afeto pedagógico ficou 

dependente de uma forte colaboração familiar, que se fez ainda mais necessária e também dos 

recursos necessários para a participação dos(as) estudantes nas atividades elaboradas pelas(os) 

pedagogas(os).  

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo refletir sobre as experiências do ensino 

remoto na Educação Infantil, proveniente da situação sanitária da pandemia da COVID-19, a 

partir das experiências vivenciadas no PIBID.  

Fazer essa reflexão é mais do que evidenciar problemas, mas é também pensar caminhos 

para solucioná-los. E não apenas no contexto da pandemia, mas também para o momento pós-

pandêmico. Dessa forma, esta pesquisa é de relevância acadêmica e social, já que a reflexão 

deve fazer parte do cotidiano do(a) educador(a), bem como abrir os olhos da sociedade para as 

desigualdades sociais e para a importância da família na educação das crianças. 

 

O ENSINO REMOTO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 A educação infantil é a primeira etapa da educação básica que tem como objetivo educar 

crianças de zero a cinco anos. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI) têm como um de seus princípios, o princípio estético que se refere a sensibilidade, 

criatividade, ludicidade e liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 

culturais.  

 Nesse sentido, as vivências das crianças nos espaços escolares devem experienciar 

situações de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento dessas potencialidades por 

meio das atividades que são planejadas, como brincadeiras e atividades artísticas que permitam 

que a imaginação das crianças auxilie no seu aprendizado.  

É também a fase da aprendizagem que exige a aproximação e a afetividade entre 

estudantes e professores(as). E tendo isto, sido quebrado devido ao contexto pandêmico que 

exigiu o distanciamento social, esses(as) educadores(as) tiveram que adaptar conteúdos e 

métodos ao ensino remoto, para que houvesse a garantia mínima do direito a educação.  

Behar (2020), define o ensino remoto como uma modalidade de ensino que pressupõe o 

distanciamento geográfico de professores e estudantes, adotado de forma temporária em 

diferentes níveis de ensino pelas instituições educacionais do mundo inteiro para que as 

atividades não fossem interrompidas. A implementação desse modelo só foi possível, devido 

às tecnologias existentes na nossa época, o que em outros tempos não seria possível. 

Desse modo, as atividades e brincadeiras que seriam desenvolvidas em sala de aula, 

precisam agora, contar com a capacidade criativa das(os) pedagogas(os) para inovar as 

atividades por meio das mídias tecnológicas, como por exemplo, a criação de vídeos como 

apoio pedagógico. 

Mas não apenas isso, o apoio dos integrantes familiares, embora sempre tenham sido 

considerados importantes para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, agora se tornou 

essencial. Sendo considerada a primeira educação que as crianças recebem, especialmente pelo 

desenvolvimento do modo como as crianças se relacionam com o mundo, a partir dos 

aprendizados no ambiente familiar, longe da escola, o ambiente doméstico além de ser o 

primeiro de interação e aprendizado passa a ser o ambiente em que as atividades escolares 
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aconteçam da melhor maneira possível para as crianças, tendo em vista o distanciamento entre 

professores(as) e os(as) alunos(as). 

Além disso, para que o ensino remoto ocorra de maneira satisfatória, exige-se dos(as) 

estudantes os meios físicos tecnológicos para que possam acompanhar as aulas e as atividades. 

Ou seja, computadores, smartphones, tablets, e é claro o acesso a internet. Contudo, é sabido 

que existe no nosso país uma profunda desigualdade social. Desse modo, nem todos os(as) 

educandos(as) conseguem ter acesso as aulas. Isso significa dizer que, embora o ensino remoto 

seja necessário diante da pandemia, ele pode ser considerado um causador da evasão escolar. 

A falta de acesso a internet ou a um instrumento tecnológico é um empecilho para a frequência 

escolar, e por isso muitos se perdem no meio do caminho. 

Isso vem sendo percebido, nas experiências vivenciadas no Pibid, que se trata de um 

programa que tem como objetivo oferecer bolsas para estudantes dos cursos de licenciatura, 

para fomentar a formação inicial para a docência a partir da interação com a prática pedagógica. 

(ANDRÉ, 2016, apud, GUIMARÃES, 2019, p. 79) Implantado também para a educação 

infantil, a relação entre os(as) licenciandos(as) com as professoras é importante para que as 

práticas tenham uma orientação adequada, fazendo relação entre a experiência das pedagogas 

e a formação docente dos(as) pibidianos(as). 

Sendo assim, nesse momento atípico, os(as) licenciandos(as), assim como o corpo 

docente sentem os desafios atuais provocados pela pandemia. Nesse sentido, assim como os(as) 

estudantes da educação infantil, os(as) pibidianos(as) precisam dos meios e recursos 

tecnológicos para acompanhar as turmas e planejar as atividades interativas que possam ser 

disponibilizadas por meio das mídias, como é o caso da turma especificada neste trabalho, que 

os(as) alunos(as) interagem com as educadoras pelo aplicativo WhatsApp onde disponibilizam 

os vídeos e as atividades.     

   

METODOLOGIA 

 

 Para a realização desta pesquisa, ressalta-se a importância de se definir a metodologia 

do estudo proposto. Desse modo, na perspectiva do objetivo elencado, a pesquisa se classifica 

como descritiva, uma vez que busca descrever uma determinada realidade, a partir das 

experiências e observações de uma turma da educação infantil de escola pública municipal da 

cidade de Assú, Rio Grande do Norte, onde foi implantado o ensino remoto.  

 O estudo apresenta abordagem qualitativa, tendo em vista o teor de interpretação das 

diferentes realidades dos(as) estudantes. Isso porque, segundo Minayo (1994), os estudos de 

teor qualitativos, preocupam-se com um nível de realidade que não pode ser quantificada, 

trabalhando um universo de significados que não podem operacionalizados por meio de 

variáveis.  

 Os recursos metodológicos utilizados para esta pesquisa se materializam por meio da 

observação das pibidianas, a partir das interações do grupo de WhatsApp, em que são postadas 

as atividades para que os(as) alunos(as) possam desenvolver em casa. Bem como faz uso dos 

documentos de avaliação da professora-supervisora envolvida com as atividades do Pibid, em 

que identificamos informações relevantes sobre o acompanhamento dos pais no que se refere 

ao aprendizado dos(as) filhos(as), além da realidade e das necessidades enfrentadas pelas 

crianças, em especial sobre os recursos necessários para acompanhar as aulas. 

 Sendo assim, os instrumentos utilizados para a análise foram a observação e a análise 

documental, tendo em vista que estas vão se complementando nas discussões realizadas.    

 O Pibid acontece em uma escola da rede municipal de ensino do município de Assú/RN, 

localizada no perímetro rural do município. A turma em que realizamos nosso estudo, é uma 

sala da Educação Infantil, composta por 16 alunos(as) com idade de 5 anos. As aulas seguem o 

formato do ensino remoto, nas quais são enviadas atividades diárias por meio do grupo de 
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WhatsApp composto pela docente e pelos responsáveis pelas crianças, tendo em vista as 

orientações da escola.  

Os estudantes tem acesso ao livro didático que é disponibilizado pela escola e as 

atividades são direcionadas a partir dele, tendo como auxílio visual vídeos produzidos ou 

pesquisados na plataforma do YouTube que são produzidos ou direcionados pelos(as) 

pibidianos(as), ou mesmo imagens ou formas que possam ativar a ludicidade das atividades.       

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 A fim de manter o vínculo com a escola, o ensino remoto foi implantado também na 

Educação Infantil, tornando os recursos tecnológicos aliados da educação. O uso das mídias 

com fins educacionais passou a fazer parte do cotidiano escolar para os(as) estudantes não 

perdessem a ligação com a escola e com as(os) pedagogas(os). 

 Nesse sentido o primeiro ponto destacado para as análises desse trabalho, é o uso do 

WhatsApp como ferramenta pedagógica. Para o uso desta, as tecnologias mínimas necessárias 

para que os(as) educandos(as) possam acompanhar as aulas remotas, é o smartphone e o acesso 

à internet. Nessa conjuntura, o acompanhamento das crianças ocorre todos os dias letivos da 

semana que é prescrito no horário em que seria as aulas na escola, tais quais, os pais ou 

responsáveis ficam encarregados de darem retorno através de fotos ou vídeos das tarefas.  

 Segundo Ferrete (2020, p. 5) este aplicativo contribui com o trabalho do(a) professor(a) 

no momento em que o distanciamento geográfico é necessário, pois 

  
[...] o aplicativo WhatsApp é um meio comunicacional, artefato lúdico e 

digital que pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem, pois permite o 

acesso do conteúdo e de atividades sem a necessidade de impressão, de 

maneira que favorece o acesso a qualquer hora em qualquer lugar, desde que 

se tenha internet ou tenha baixado o material antes, além de contribuir para 

um desenvolvimento sustentável. 
  

 Contudo, embora esse recurso permita diferentes modos de interação, são necessários 

dois fatores essenciais. De um lado o planejamento da pedagoga se faz de suma importância e 

de outro o engajamento das crianças, para a efetividade das atividades. É importante ressaltar 

que existe todo um planejamento por parte dos discentes que são pibidianos(as) antes de 

mandarem as atividades, com a elaboração de estratégias e recursos para prover um melhor 

rendimento dos alunos, sendo que estar em constate modificações dessas metodologias, à vista 

de facilitar incessantemente a aprendizagem. 

 A partir do acesso as fichas avaliativas da docente responsável pela turma apresentada, 

levanta-se uma questão que parece ser crucial na aprendizagem e na interação dos(as) 

educandos(as), que é a participação dos integrantes da família nesse processo.  

 Desse modo, percebe-se que os alunos e alunas assíduos(as), ou seja, aqueles(as) que 

estão continuamente acompanhando as atividades enviadas pela professora e suas devolutivas, 

tem um maior apoio familiar ou de responsável pelo processo de educação da criança. Enquanto 

isso, aqueles(as) que tem menor acompanhamento, acabam se desinteressando e ou não 

acompanhando as atividades propostas, o que faz com que exista uma desmotivação das 

próprias crianças.  

 As situações que são relatadas pelos pais das crianças são as mais diversas, como por 

exemplo, o compartilhamento do equipamento pelo qual acompanham as atividades com outras 

pessoas, e mesmo com outros estudantes da casa. A perda do telefone ou defeito, muitas vezes 

o único da família e dessa forma os estudantes com essa situação não conseguem mais 

acompanhar as aulas, evidenciando a profunda desigualdade social existente no país.   
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A falta de animo ou vontade dos estudantes de participar das atividades é algo também 

a ser pensado, pois sem o ambiente da escola, as únicas pessoas com as quais as crianças 

socializam são os seus responsáveis ou parentes. Outro motivo é a falta de tempo dos 

responsáveis na conduta do aprendizado dos estudantes, pois, muitos deles só conseguem 

auxiliar seu filho quando chegam do trabalho ou no fim de semana. 

Existe também situações em que os(as) estudantes foram matriculados(as), mas nunca 

participaram das atividades, em alguns casos até recebem os kits e livros didáticos 

disponibilizados pela escola, mas nunca fizeram nenhuma devolutiva das atividades, e portanto, 

acabam se perdem nas buscas ativas realizadas pela equipe pedagógica da escola.  

Isto demonstra que a participação dos componentes familiares sempre foi de suma 

importância nesse processo, e nesse momento pandêmico, isso tem se revelado cada vez mais 

evidente na educação escolar. Para Ferreira e Barreira (2010, p.464-465) 

 
As práticas familiares, por sua vez, podem incidir num bom rendimento 

escolar da criança, na medida em que os pais demostrem interesse pelas 

atividades e pelos conteúdos escolares. É importante que a criança sinta que a 

família valoriza e se preocupa com a aprendizagem estimulando-a na 

realização das demandas escolares, como a frequência à escola e a realização 

dos deveres de casa, [...]. Um bom diálogo família-escola contribui para que 

se estabeleçam melhores relações entre esses contextos, proporcionando 

maior interesse, valorização e significação dos mesmos. Tanto os pais quanto 

os professores devem estar conscientes da importância de se relacionar tais 

ambientes. 

 

Contudo, é importante ressaltar que não se pretende nestas reflexões e apontamentos, 

culpabilizar as famílias ou responsáveis, pois não entendemos como caminhos de solução, 

posições extremas tanto a respeito das famílias como da escola. Muito pelo contrário, nesse 

contexto devemos entender as limitações e adotar meios que possam contribuir para a 

aprendizagem dos educandos a partir das condições de cada um. 

As mães, pais ou responsáveis, de repente passaram a ser auxiliares dos professores, 

nesse sentido, não se pode exigir que estes tenham experiência com o cotidiano de atividades. 

Dessa forma não é possível jogar toda a responsabilidade nesses sujeitos, já que nem mesmo a 

escola e a sociedade como um todo, estavam preparadas para uma pandemia. 

Assim, Gonçalves (2021) aponta para a seguinte problemática: 

 
A realidade demonstra familiares sem saber o que fazer com os estudantes, 

em casa, como orientar as tarefas ou “substituir os professores”. [...] Muitos 

estudantes recebem cadernos com atividades e informações, podendo 

estabelecer contato com o professor em caso de dúvidas, mas não por meio 

das aulas como estavam acostumados. Outras assistem vídeos gravados, 

recebem áudios ou mensagens pelo telefone, sem contar àqueles que não tem 

acesso a nenhum desses instrumentos de apoio. Os pais e estudantes também 

encontram dificuldades de organização de tempo. (GONÇALVES, 2021) 

 

A partir das situações vivenciadas por professores(as), gestores(as), pais e os(as) 

próprios(as) estudantes, é possível perceber que o ensino remoto fez com que os desafios, já 

existentes antes do momento pandêmico, se tornassem ainda mais intensos, pois o novo 

contexto faz com que os(as) docentes de maneira geral enfrentem situações que são 

inteiramente novas para eles(as), e portanto, apenas a experiência, com o passar do tempo, fará 

com que criem habilidades para driblar tais situações.   

     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A partir das discussões, concluímos que embora os meios tecnológicos permitam certa 

inovação dos modos de ensinar e aprender se constitui também como um imenso desafio que 

precisa ser superado, e não apenas na Educação Infantil, mas também nas escolas públicas como 

um todo, pois muitos dos(as) estudantes não conseguem acompanhar as aulas por falta desses 

recursos, ou mesmo, por que dentro de uma mesma residência esse aparelho precise ser dividido 

entre outros educandos, prejudicando a frequência e a assiduidade das atividades que precisam 

ser desenvolvidas pelas crianças.  

 Assim, ressalta-se o fato de que nem todos os(as) estudantes possuem os recursos 

necessários para o acesso e as interações nessas atividades. A pandemia tem nos mostrado que 

a desigualdade social entre os sujeitos é muito mais profunda do que se tinha ideia antes do 

momento pandêmico. Isso é um fator que deve ser levado em consideração quando se evidencia 

a alta evasão escolar na educação infantil. As avaliações realizadas pela docente, mostram que 

muitos dos(as) estudantes não fizeram nenhuma atividade ou se perderam pelo caminho, 

deixando a escola e as equipes pedagógicas sem informações sobre o andamento de 

aprendizagem desses(as) educandos(as). 

 Conclui-se também que a participação da família, em especial nesse momento, tem um 

importante papel no desenvolvimento das crianças. O levantamento da docente mostrou que as 

crianças que tem um melhor desempenho, ou seja, tem uma devolutiva satisfatória das 

atividades, bem como demonstram um aprendizado mais afetivo, tem uma maior interação da 

família, tornando evidente que a valorização e preocupação dos familiares, é de suma 

importância nesse processo.  

Como integrantes do PIBID, fazer parte do programa nos ajudou bastante a lidar e 

entender o que deve ser considerado para o desenvolvimento das atividades, tendo em vista, em 

sua maioria serem crianças provenientes de famílias de baixa renda, os recursos metodológicos 

devem ser pensados a partir de materiais que estes possuem em casa, além de pensar atividades 

que possam ser desenvolvidas a partir das limitações da escola. Por isso o planejamento destas 

deve visar a melhor forma de atender e ensinar as crianças.  

Sem dúvidas o cenário é preocupante e desvantajoso para aqueles de escola pública, isso 

porque de maneira geral as escolas públicas, em especial as municipais não tem a infraestrutura 

necessária para dar o suporte a essas crianças, fazendo com que tanto o ensino remoto quanto 

o ensino híbrido sejam insatisfatórios na formação educacional desses alunos e alunas. 

Podemos concluir ainda que, tendo em vista os objetivos do programa Pibid de 

incentivar a formação docente, colaborar para a valorização do(a) professor(a), além de elevar 

a qualidade na formação e inserir no cotidiano escolar, essa primeira experiência pode 

contribuir para o estágio obrigatório, já que este tem como objetivos preparar para o trabalho 

produtivo, aprender as competências necessárias para a execução da profissão e a 

contextualização curricular, objetivando o aprendizado dos(as) educandos(as) da educação 

infantil. Desse modo, ter vivido um pouco da sala de aula por meio do programa, contribui para 

que o(a) professor(a) iniciante possam ter como base as práticas teórico-metodológicas 

realizadas, tornando este(a) mais preparado para o cotidiano da sala de aula e permite 

estabelecer uma adaptação e integração na ambiência da educação infantil, criando laços e 

estimulando o interesse na carreira. 

A partir dessas experiências é possível perceber que existem muitos desafios que 

precisam ser superados na educação infantil. E é num momento como este que vivemos que 

isso se evidenciou, pois mesmo antes da pandemia, já havia diversas discussões sobre a 

participação da família na educação das crianças, e isso se tornou ainda mais evidente com a 

chegada do novo corona vírus. Dessa forma, este trabalho contribui para que os(as) estudantes 

de licenciatura, possam ter ciência desses desafios, e refletir sobre os caminhos que poderão 

seguir para contornar os percalços encontrados.  
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Enfatizam-se como aprendizados proporcionados por este estudo, que o planejamento 

que já faz parte da prática docente, tenha como um dos seus objetivos lidar com as adversidades 

que a sociedade e que a humanidade possa nos trazer, ficando evidente também que a escola, 

assim como outras instituições sociais, precisa de planejamento no sentido de se prevenir contra 

qualquer situação adversa, para que possa oferecer o suporte necessário para os estudantes da 

educação infantil. Além disso, nos permitiu perceber que a interação família, estudante e 

docente, é essencial para a formação dos(as) educandos(as) nessa primeira fase educacional e 

possibilitou a reflexão sobre os caminhos que podemos seguir para solucionar os problemas 

que surgem no dia a dia das aulas remotas. Estes conhecimentos serão carregados para o futuro, 

já que acreditamos que este momento, embora muito difícil nos proporcionou aprendizados e o 

desenvolvimento de habilidades que contribuirá para a futura prática docente.   
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RESUMO 

Na área de ensino de Ciências, tem-se buscado o desenvolvimento de várias propostas 

metodológicas que facilitem a aprendizagem, dentre elas o Método investigativo POE 

(Predizer-Observar-Explica) e Atividades Experimentais, as quais contribuem para o 

aumento do interesse, observação, discussão e o aprendizado dos alunos nas aulas. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo discutir os conhecimentos prévios 

dos pibidianos sobre o método didático do Predizer-Observar-Explicar (POE) de 

ensino, bem como sobre atividades experimentais em ciências. A proposta para a 

coleta de dados consistiu na aplicação de dois murais, utilizando a plataforma virtual 

PADLET, onde os acadêmicos do Pibid/Biologia deixaram suas opiniões acerca das 

temáticas e em dois encontros seguintes síncronos realizaram-se as discussões. A 

análise dos dados permitiu constatar que os pibidianos apontaram de maneira coerente 

acerca do que seja o Método POE, sendo uma estratégia, onde num primeiro momento 

o professor lança uma situação-problema, a fim de resgatar as concepções dos alunos 

e propor alternativas de solução. Destacaram que ela favorece o debate e 

consequentemente uma aprendizagem ativa por meio da interação e confronto através 

da realização de experimentos, simulações e práticas. Com relação a análise sobre a 

Atividade Experimental, verifica-se que a percepção prevalente está relacionada a 

uma estratégia pedagógica que busca associar teoria com a prática. Entretanto, é 

importante destacar que a abordagem experimental deve ter um caráter 

problematizador e investigativo, possibilitando o questionamento, reflexão e não 

simplesmente a mera observação ou manipulação de materiais. Assim, foi possível 

concluir que os acadêmicos conseguiram compreender a proposta de cada 

metodologia ativa a ser trabalhada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Ensino de Ciências; Metodologias Ativas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Vivencia-se um momento de grande expansão das informações impulsionadas pelo 

avanço da tecnologia, as quais têm se transformado em conhecimento, trazendo para a 

população novas formas de agir, comportar-se, relacionar-se com o outro e encontrar soluções 

para as mais diversas situações. Nesse contexto, é importante saber fazer uma análise reflexiva 

sobre a realidade, bem como ao que é divulgado nos meios de comunicação.  

Ao realizar uma busca de informações nas plataformas de divulgação científica, 

encontram-se diversos tipos de registros destacando o que se tem vivenciado e aprendido 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o qual objetiva 

incentivar a formação de docentes, contribuindo para a valorização do magistério, além de 

melhorar a qualidade do processo formativo. O Programa possibilitou ampliar os espaços e o 

tempo de formação de professores e fortaleceu o reconhecimento da sala de aula e do professor 

da educação básica como um parceiro essencial desse processo (OLIVEIRA; BARBOSA, 

2013). Através dele, os acadêmicos têm tido a oportunidade de uma maior articulação entre 

teoria e prática; reconhecimento melhor do contexto escolar e construção de saberes específicos 

para uma prática docente com mais autonomia (MARTINS FILHO; SOUZA, 2015). 

Em se tratando da articulação entre teoria e prática, vai estar atrelada a construção dos 

saberes, uma vez que é no ambiente de sala de aula que se coloca em ação o que foi visto na 

teoria ao longo da vida acadêmica. A multiplicidade dos saberes que envolvem a docência é 

plural, oriundo de diversos espaços, englobando os da formação profissional, disciplinares, 

curriculares e experienciais (TARDIF, 2014). Nesse sentido, os acadêmicos, em sua formação, 

têm a possibilidade de usar todos esses saberes adquiridos e assim construir e reconstruir 
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conceitos, técnicas, métodos e atitudes inerentes à profissão docente quando estão inseridos no 

contexto escolar e auxiliados por professores coordenadores e supervisores. Além disso, faz 

com que o aluno seja capaz de articular os conhecimentos teóricos à realidade, favorecendo 

uma reflexão crítica acerca do processo de ensino e aprendizagem. Quanto a realidade escolar, 

o PIBID estreita e fortalece os laços entre universidade e escola de educação básica, uma vez 

que aproxima o acadêmico da rotina diária por ambas estabelecida, resolvendo conflitos, 

dilemas, planejando e realizando as intervenções das práticas metodológicas, verificando o 

aprendizado e participação dos alunos, fatores inerentes à prática docente. Todas essas 

vivências, são consideradas como importantes estratégias para fundamentar o processo de 

construção de um novo perfil profissional da educação. 

Nessa mesma linha de contribuições, as ações vivenciadas no Subprojeto Biologia 

PIBID/UERN, pretende produzir e aplicar materiais didático-pedagógicos, contendo atividades 

interativas, participativas, experimentais que possam ser utilizados pelos professores de 

Ciências das escolas parceiras e que utilizem os meios tecnológicos para servir de divulgação e 

acervo de materiais. Essas vivências fazem parte dos saberes experienciais, como apontado por 

Tardif (2014), pois são saberes específicos, com base no trabalho cotidiano e no conhecimento 

do contexto em que participa, e, se desenvolve na prática da profissão, que se incorporam à 

experiência individual e coletiva sob a forma de habilidades, de saber fazer. 

Esse saber fazer engloba decidir quais metodologias são mais apropriadas para cada 

situação de ensino. Nessa direção, as metodologias ativas buscam desenvolver os processos de 

ensino e de aprendizagem mediante a problematização (questionamentos, criticidade) 

utilizando experiências do cotidiano, como ponto de partida para solucionar os desafios 

advindos de diferentes contextos, os quais aproximam os conteúdos curriculares da realidade 

vivida da comunidade local e seu alunado (SILVA, 2019). É inerente dessa metodologia a 

inserção do aluno como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-

se com seu aprendizado, uma vez que o professor deixa de ser o centro da aprendizagem e passa 

a ser um mediador do conhecimento. Nessa proposta, o professor utiliza metodologias que 

incentivam o estudante a buscar soluções para os problemas apontados nas atividades, os quais 

despertam e mantém o interesse dos alunos; os envolvem em investigações científicas; os fazem 

compreender os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; desenvolvem habilidades; 

diminuem a evasão escolar; melhoram a convivência escolar e a aprendizagem. 

Dentre essas metodologias a serem vivenciadas no PIBID/Biologia/UERN, voltadas 

para o ensino de Ciências no Fundamental II, destaca-se o Método POE (Predizer-Observar-

Explicar) e as Atividades Experimentais. Segundo Medeiros (2018), o Método POE é uma 

excelente alternativa para diagnosticar o que se sabe a respeito de um tema, para fomentar a 

reflexão de conteúdos conceituais e procedimentais e para usá-los nos trabalhos práticos como 

ferramenta valiosa na aprendizagem das ciências naturais. Ainda segundo a autora, caracteriza-

se como uma estratégia bastante versátil, pois pode ser usada em conjunto com uma 

demonstração ou atividade experimental executada pelo aluno ou outros meios como forma de 

encorajar discussão individual e coletiva. 

A Estratégia POE, segundo Rosa; Pinho-Alves (2008) é composta pela Predição, a qual 

permite ao estudante, através da criação de situação-problema, resgatar suas concepções e 

propor alternativas de solução, antes mesmo de operar sobre o objeto do conhecimento. A 

Observação está voltada a questões de retomada de experiências vividas, seja ela uma reflexão 

individual, ou compartilhada com os demais colegas, tendo como base a observação de algum 

experimento, filme, prática, algo que possa inferir o que está acontecendo. E por fim, a 

Explicação, momento em que os alunos em conjunto com o professor e demais colegas 

retomam as hipóteses iniciais e expõem suas opiniões e ideias, construindo assim novos 

conhecimentos. O fato de explicar aos outros obriga a tomada de consciência de si mesmo e da 

sua verbalização e possibilita aos estudantes o controle e a regulação dos seus processos 



 

 

189 

cognitivos. Portanto, ao utilizar o POE, o professor tem a oportunidade de instigar os alunos a 

resolverem problemas do cotidiano, testá-los e até coletar, analisar dados e chegar a uma 

solução, favorecendo para a transformação do conhecimento do senso comum para os conceitos 

científicos. 

Em se tratando das atividades experimentais, a Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, destaca que os processos e práticas de investigação, devem estar relacionados à 

identificação de questões e problemas de investigação que estimulem a observação de 

fenômenos, suas interpretações, a busca de informações, o fazer perguntas, o estabelecimento 

de comparações, de relações causais, a investigação e propostas de conclusões (BRASIL, 2018). 

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000), enfatizam que ao 

utilizar a experimentação como metodologia para o ensino de Ciências, orientam a observação 

e experimentação como estratégias para buscar informações em um contexto de 

problematização. 

Dessa forma, sejam realizadas em laboratório ou não, as atividades experimentais 

proporcionam aos alunos a inter-relação entre teoria e prática, favorece a observação e a 

interpretação dos fenômenos e processos naturais, tendo como base os saberes e hipóteses 

levantadas pelos estudantes, bem como os conhecimentos científicos já estabelecidos. Seguindo 

essa linha de raciocínio, os acadêmicos em processo de formação devem se apropriar de tais 

conhecimentos e vivências quanto ao saber fazer, uma vez que será necessário pôr em prática 

em seus planejamentos futuros. Assim, os estudantes podem compreender a construção das 

ciências a partir da capacitação para uma leitura de mundo articulada, com maior potencial de 

generalização. Outro fato a ser destacado é os alunos atribuírem à experimentação um caráter 

motivador; lúdico; capaz de (re)significar seu conhecimento inicial e essencialmente vincular 

aos sentidos, já os professores afirmam que a experimentação aumenta a capacidade de 

aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta (GIORDAN, 

1999).  

Pensar na experimentação é identificar e saber que existem os experimentos 

considerados ilustrativos, onde cumprem as mesmas finalidades das demonstrações práticas; os 

experimentos descritivos, não sendo obrigatoriamente dirigidos o tempo todo pelo professor, 

contribuindo para a autonomia dos alunos e por fim, os experimentos investigativos, os quais 

exigem grande atividade do aluno durante sua execução e envolvem obrigatoriamente discussão 

de ideias, elaboração de hipóteses explicativas e experimentos para testá-las (CAMPO E 

NIGRO, 2010). Além disso, o ensino de ciências deve envolver a investigação, pois faz parte 

do processo formativo, pensamentos e atitudes dos sujeitos quando estão envolvidos em 

atividades investigativas. Para complementar essa ideia, Guimarães (2009) traz que a 

experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. Nessa 

perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos questionamentos 

feitos pelos educandos durante a interação com o contexto criado. Assim, o professor ao realizar 

seu planejamento quanto às atividades propostas deve ter a preocupação de que haja relação 

entre os experimentos e o cotidiano, a fim de proporcionar a aquisição por parte dos alunos dos 

conceitos científicos envolvidos. 

Desse modo, é importante que a experimentação contenha um viés metodológico e que 

seja capaz de proporcionar uma aprendizagem significativa e o professor tem o papel de 

articulador desse processo, propondo discussões e reflexões favoráveis ao questionamento e a 

construção de conhecimentos com objetivos definidos. 

Portanto, é imprescindível ter noção dos conhecimentos prévios que os acadêmicos, em 

processo de formação inicial, apresentam sobre tais metodologias de ensino, tendo em vista que 

colocarão em prática em seu fazer diário ao longo do projeto, como uma forma de auxiliar e 

dinamizar as aulas do professor da escola. Aprenderão também realizar os planejamentos das 



 

 

190 

atividades englobando diferentes abordagens metodológicas as quais devem ser coerentes ao 

nível da turma, duração da atividade, complexidade do assunto abordado e orientações gerais a 

serem dadas para se chegar ao resultado. Diante disso, pretende-se com essa pesquisa discutir 

quais conhecimentos prévios os pibidianos apresentam sobre o método didático do Predizer-

Observar-Explicar (POE) de ensino, bem como sobre atividades experimentais em ciências. 

 

METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, na qual pretende 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, e explicativa, uma vez que explica o 

porquê dos fatos através dos resultados oferecidos (GIL, 2007). Apresenta uma abordagem 

qualitativa, a qual não se pode atribuir maior ou menor peso às diferentes categorias; a única 

opção a fazer é classificá-las; nem tão pouco medir as variáveis, pode-se apenas determinar a 

presença ou ausência delas (ANDRADE, 2011).   

Para a realização do estudo, teve-se como público-alvo 10 alunos participantes do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UERN, no ano de 2021. Todos estão em processo de formação, sendo 

importante conhecer a aquisição dos conhecimentos acerca das metodologias a serem 

desenvolvidas ao longo das atividades de ciências na escola de educação básica, lócus de 

atuação para o desenvolvimento das atividades. 

 A coleta de dados teve como base o relato escrito de opiniões em dois murais 

disponibilizados utilizando a ferramenta virtual Padlet. No primeiro, foi sondado o que é o 

Método POE (Predizer, Observar e Explicar), bem como o que significa cada uma dessas letras. 

Essa metodologia foi proposta por Nedelsky (1961), por White e Gunstone (1992) e citada por 

Barros (1994). 

No segundo mural virtual do Padlet, continha duas questões norteadoras sobre atividade 

experimental. Os dados foram então, organizados em quadros e analisados de maneira 

qualitativa, através da análise de conteúdo, construindo categorias para as questões aplicadas, 

bem como os pontos principais abordados na discussão coletiva.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise quanto ao método Predize-Observar-Explicar (POE) 

 

 Foi aplicado um Padlet, recurso utilizado em uma plataforma virtual de interação, com 

o intuito de verificar a opinião dos acadêmicos que fazem parte do programa 

PIBID/Biologia/UERN. A descrição dos conhecimentos acerca da temática encontra-se na 

Tabela 1, onde foi possível, por meio da análise de conteúdo, extrair um padrão de semelhanças 

entre as respostas. 

  

Questionamentos Respostas Nº de vezes que 

foi apontado 

O que é o Método 

POE 

Método não tradicional de ensino 3 

Utiliza situações problemas para identificar o 

contexto diário e relacionar com as teorias  

3 

Permite uma maior participação e construção do 

conhecimento por parte do aluno  

2 

O que é PREDIZER Momento inicial de contextualização 6 

Apresentação da situação problema para sondar os 

conhecimentos prévios 

2 
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O que é 

OBSERVAR 

Observar o que acontece em relação ao objeto de 

estudo e registrar os detalhes, tendo como base 

materiais e fontes complementares 

8 

O que é 

EXPLICAR 

Etapa conclusiva, em que são feitas as 

considerações finais 

5 

Momento de debate e explicação 3 
Tabela 1: Relato dos pibidianos/Biologia/UERN sobre a Metodologia POE. 
  

Vale ressaltar que não existem respostas certas ou erradas, mas padrões que mais se 

aproximam com o que é apontado em cada definição dessa estratégia didática, tendo como 

referência os autores Rosa; Pinho-Alves (2008). Com relação ao que é o Método POE, os 

acadêmicos destacaram como sendo um método não tradicional de ensino, que utiliza situações 

problemas para ser contextualizado com situações diárias. Esse relato vai de encontro ao que 

destaca Barros (1994), pois descreve que essa estratégia, num primeiro momento o professor 

lança uma situação-problema, a fim de resgatar as concepções dos alunos e propor alternativas 

de solução. Dessa forma, esse tipo de atividade permite que os envolvidos reflitam que a ciência 

não é estática e que ela serve para entender situações e problemas do cotidiano.  

Todos esses aspectos, como apontaram os participantes da pesquisa, permite uma maior 

participação e construção do conhecimento por parte do aluno. Nesse sentido, Mesquita (2017), 

descreve que o Método POE envolve o aluno na discussão dos conceitos que estão sendo 

trabalhados, a partir de questionamentos, colocando situações motivadoras e interessantes. 

Permite ainda mapear as ideias que os alunos apresentam e que não coincidem com os saberes 

científicos. Estas ideias podem ser prévias ou promovidas durante o próprio processo de 

aprendizado. 

 Em se tratando das etapas do método que é o Predizer-Observar-Explicar, todos 

destacaram de maneira coerente com o que preconiza essa estratégia de ensino, embora tenham 

escrito de maneiras diferentes. Esse aspecto denota que os pibidianos compreenderam o que 

visa essa proposta metodológica, sendo está estruturada em três etapas: primeiramente busca-

se, através de uma situação problema, descobrir as ideias prévias dos alunos. Em seguida, 

descrevem o que foi visto no fenômeno observado, podendo este ser um experimento ou 

simulação, e por fim, os estudantes devem discutir em grupos e conciliar qualquer conflito entre 

previsão, observação e a explicação (SANTOS; SASAKI, 2015). 

Uma das grandes contribuições dessa metodologia é possibilitar o conflito cognitivo, 

onde em cada conteúdo abordado o professor tem a possibilidade de estimular os 

conhecimentos dos aprendizes, favorecendo o debate e consequentemente uma aprendizagem 

ativa por meio da interação e confronto através da realização de experimentos, simulações e 

práticas. Assim, os alunos se colocam na posição de protagonista no momento da explicação e 

debate e não meramente espectadores da exposição conteudista do professor, favorecendo uma 

aprendizagem significativa. Na pesquisa de Mesquita (2017), ela acrescenta que cabe ao 

docente encaminhar o aluno no caminho correto, promovendo segurança quanto às 

possibilidades de contribuir com ideias relevantes, assim o professor assume o papel do 

mediador na discussão entre os alunos, onde as questões que geraram controvérsias são 

discutidas e as informações interpretadas para juntos conseguirem a explicação para o 

fenômeno, dentro de um modelo científico. 

É relevante que os acadêmicos compreendam as contribuições dessa proposta de ensino, 

bem como planejar e executá-la seguindo a sequência do predizer, observar, explicar a fim de 

que a atividade elaborada tenha seus objetivos alcançados. Assim, avalia-se de modo positivo 

as concepções apontadas pelos investigados, uma vez que eles estão em processo de formação 

e enriquecimento de sua futura prática docente. 
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O planejamento e a aplicação como uma estratégia de ensino podem ser considerados 

como uma etapa importante da aprendizagem, pois pode revelar aos professores, não só suas 

deficiências em relação ao conteúdo, mas também suas potencialidades e capacidades 

(SCHWAHN; OAIGEN, 2008). 

 

Análise quanto Atividade Experimental 

 

 Nesse ponto, os participantes da pesquisa foram indagados quanto a dois 

questionamentos, como apontado na Tabela 2. 

  

Questionamentos Respostas Número de 

vezes que foi 

apontado 

O que são Atividades 

Experimentais? 

Estratégia pedagógica que busca associar 

teoria com a prática 

8 

Abordar o conteúdo de maneira menos 

tradicional e mais dinâmico 

2 

Tornar o aluno mais autônomo 1 

Metodologia que busca trazer para a prática 

os ensinos conceituais 

1 

Qual o propósito da 

experimentação no ensino 

de Ciências?  

Compreensão do conteúdo 5 

Entender acontecimentos diários 2 

Despertar o interesse no aluno e que ele 

aprenda de modo significativo 

2 

Unir teoria com a prática 1 

Compreender que o conhecimento científico 

é construído a partir do princípio da 

falseabilidade, sendo que o conhecimento 

pode ser reformulado. 

1 

Tabela 2: Relato dos pibidianos/Biologia/UERN sobre a Atividade Experimental. 
 

Ao analisar as respostas, verifica-se que a percepção mais presente quanto ao que seja 

atividade experimental, está relacionada a uma estratégia pedagógica que busca associar teoria 

com a prática. Pereira (2010) discorre que existem três abordagens para a compreensão do 

ensino experimental em ciências, dentre elas a abordagem experimental pela articulação teoria 

e prática, a qual possibilita extrapolar a observação empírica chegando à contextualização do 

experimento. Destaca também, a abordagem experimental de caráter investigativo, a qual 

possibilita a compreensão de conceitos, onde o aluno não deve ter uma ação limitada à simples 

observação ou manipulação de materiais, ou seja, essa atividade experimental deve conter 

características de um trabalho científico. 

Entretanto, quando se analisa na literatura, ela traz um conceito bem mais complexo, 

abordando outros aspectos imprescindíveis que não foram destacados pelos pesquisados, onde 

Leite (2001) destaca que uma atividade para ser considerada experimental, tem que haver 

controle e manipulação de variáveis por parte do aluno, sendo realizada dentro de uma 

perspectiva investigativa e de resolução de problemas. O que possibilita o desenvolvimento do 

verdadeiro espírito científico, características essas, não encontradas nos relatos. Fato esse, leva-

nos a refletir quanto a forma como os professores têm adotado esse tipo de prática em seu 

contexto diário e sua frequência, o que pode estar trazendo prejuízo para a aprendizagem dos 

alunos. 
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Analisando o trabalho de Catelan; Rinaldi (2018), é fácil constatar que a inserção das 

atividades experimentais não é uma prática regular e estas raramente integram o planejamento 

dos professores. Esse fato pode estar associado a outros fatores como, falta de tempo para 

planejamento; deficiência na própria formação; quantidade excessiva de alunos e falta de 

habilidade para a condução (FREIRE, 2012). 

Ainda nesse ponto, foi relatada que atividade experimental é abordar o conteúdo de 

maneira menos tradicional e mais dinâmica, opinião essa relevante, uma vez que tudo que é 

utilizado de maneira prática em sala de aula torna o ensino mais atrativo e dinâmico. Assim, os 

alunos conseguem aprender conceitos muitas vezes abstratos de modo mais concreto e 

prazeroso a partir de uma situação de observação e investigação dos fenômenos estudados, 

tendo a oportunidade de encontrar soluções e conclusões. 

Nesse sentido, pode-se fazer uma ponte com o questionamento seguinte que foi qual o 

propósito da experimentação no ensino de Ciências, estando associado com mais frequência a 

compreensão do conteúdo. Realmente, as atividades experimentais contribuem para a 

compreensão dos conceitos e desenvolvimento de habilidades de investigação, sendo crucial no 

ensino de ciências e biologia, uma vez que possibilita os alunos terem contato direto com os 

fenômenos, manipulação de materiais, equipamentos e observação de organismos 

(KRASILCHIK, 2008). As Ciências Naturais são por si só experimentais e sua abordagem para 

a construção de conceitos e compreensão de significados deve envolver metodologias teórico-

experimentais que favoreçam a reflexão no fazer, desenvolva a argumentação e que o aluno se 

questione sobre a aquisição do seu próprio conhecimento. 

Quando o docente aplica às atividades experimentais em seu contexto diário, de modo 

a favorecer a investigação, abre caminho para a construção de uma alfabetização científica nos 

alunos, bem como possibilita a visão de ciências como uma interpretação do mundo, e não 

como um conjunto de respostas prontas e definidas (CAMPOS E NIGRO, 2010). Os autores 

complementam que, cabe ao professor orientar e indicar um caminho de investigação, e não 

ficar a todo o momento dando respostas definitivas e prontas, e sim incluir discussões e 

atividades que permitam a formulação de ideias e a construção de conhecimentos sobre o 

problema que está sendo investigado. Dessa forma, as atividades práticas tornam-se muito 

significantes para que o ensino não se paute na memorização de conceitos, fatos e na reprodução 

de princípios e procedimentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao apresentar essa pesquisa, a intencionalidade foi perceber os conhecimentos prévios 

dos pibidianos sobre o método didático do Predizer-Observar-Explicar (POE) de ensino e das 

atividades experimentais em ciências. A partir da mesma, acredita-se que os pibidianos 

conseguiram compreender a proposta de ambas as atividades, associando-as a um método não 

tradicional de ensino e que utilizam em seus pressupostos a problematização, levantamento de 

conhecimentos prévios e associação entre teoria e prática. Esses pontos possibilitam o 

desenvolvimento do espírito investigativo e científico. 

Nessa etapa de formação inicial, é importante que os licenciandos tenham a 

possibilidade de terem contato com metodologias inovadoras as quais possibilitem vivenciar 

um ensino menos transmissivo e tradicional. Que aprendam a adquirir em sua prática o papel 

de professor facilitador da aprendizagem e incentivador de diferentes estratégias educacionais. 

Dessa maneira, o uso de atividades experimentais, bem como aquelas que utilizam o 

método POE, tornam-se, cada vez mais, um recurso útil para promover o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao fazer pedagógico do docente em formação. Portanto, 

ambas as propostas estimulam o aluno, criam possibilidades de chegar a conclusões e aquisição 

ou reconstrução de novos conceitos.  
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RESUMO 

A atenção e a aprendizagem do aluno são aspectos em que os professores almejam 

alcançar em sala de aula, o uso de metodologias ativas pode proporcionar resultados 

relevantes no âmbito educacional, uma vez que coloca o aluno como protagonista do 

seu aprendizado. Uma dessas metodologias possíveis de serem usadas são as 

atividades práticas, principalmente as de cunho investigativo, a qual proporciona a 

observação do fenômeno a ser investigado contribuindo para a construção de novos 

conhecimentos, sobretudo quando se trata de temas como teias alimentares e a 

interdependência entre os seres vivos. O ensino de Ciências Naturais é uma das áreas 

em que se pode reconstruir a relação ser humano/natureza fazendo com que o aluno 

reflita e desenvolva uma postura responsável diante do meio ambiente e da sociedade. 

O objetivo deste trabalho foi auxiliar a aula de ciências com o desenvolvimento de 

uma atividade prática produzida a partir de uma sequência de atividades sobre 

ecossistemas e teias alimentares, proporcionando a observação e investigação do meio 

ambiente no cotidiano do discente. A partir desse contexto, a atividade foi realizada, 

de forma remota, no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV) 

em Mossoró/RN, com 13 alunos do 6o ano do ensino fundamental. Nesse sentido, 

após a explicação do conteúdo pela professora supervisora, os bolsistas do PIBID 

explicaram a atividade a ser realizada na plataforma digital PADLET, onde os alunos 

deveriam responder algumas questões presentes na trilha e, no final, criar a própria 

cadeia alimentar baseada nos seres vivos encontrados ao redor da sua casa. A partir 

da análise feita, constatou-se que em relação às questões problematizadoras que 

envolviam a degradação do meio ambiente, através das queimadas, bem como as 

alterações provocadas nas cadeias alimentares, os alunos demonstraram ter um 

conhecimento satisfatório, indicando como consequências dos atos humanos contra o 

meio ambiente a morte de animais e alterações nas cadeias. Entretanto, quando 

solicitados a informar quem eram produtores, consumidores e decompositores, a partir 

da análise de uma imagem contendo uma sequência de cadeias e teias alimentares, um 

número expressivo de respondentes fez de maneira equivocada, além de não terem 

produzido, a partir da observação do ambiente a sua volta, a cadeia alimentar 

solicitada na atividade. Esses dados sinalizam que embora percebam os problemas 

ambientais, os alunos não conseguiram reconhecer em que posição os organismos se 

encontram na cadeia e teia alimentar. Diante disso, percebe-se a necessidade de 

trabalhar mais o conteúdo através de metodologias que reforcem o entendimento sobre 

a atuação dos seres vivos na natureza e a interação entre eles, de forma a se sentirem 

parte do processo, e não apenas meros observadores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Ensino Remoto; Metodologia Ativa. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

É certo que, visando a ideia de Canto; Canto (2018), todos os seres vivos possuem 

algumas características comuns, como o fato de se relacionarem com outros seres do ambiente 

em que vivem e interagirem com os fatores não vivos desse mesmo ambiente, tais como o ar, a 

água, o solo, a temperatura e a luz. Ademais, assim como cada ser vivo participa de várias 

cadeias alimentares, uma representação mais real das relações de alimentação em um 

ecossistema é feita por meio de uma teia alimentar. 

Com isso, teias alimentares é o conteúdo de ciências que está presente na grade 

curricular do ensino fundamental pela necessidade de, como se destaca em Brasil (2018), 

entender que a vida apresenta uma diversidade de formas e níveis de organização, permitindo 

aos estudantes atribuir importância à natureza e aos seus recursos, considerando a casualidade 
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de fenômenos, as consequências da ação humana, os limites das explicações e do próprio 

conhecimento científico.  

Nessa relação entre conteúdos de ciências e conhecimento é importante destacar o papel 

do professor como mediador, visto que se entende a mediação de aprendizagem como ação ou 

prática social, pretendendo ligar, criar novos laços e mudar campos pretensamente separados 

ou em dissonância (SILVA, 2018). Dessa maneira, o docente, analisado por Silva (2018), no 

exercício da arte de relação com o aluno, é por natureza um mediador entre o conhecimento e 

o educando, produzindo pontes entre saberes e pessoas, relacionando com múltiplas tarefas a 

fim de indagar o estudo confluente a necessidade da faixa etária.  

Concomitantemente ao papel educacional do profissional pedagógico, com o intuito de 

melhoria na formação dos futuros professores, os programas formativos de iniciação à docência 

foram criados e, dessa forma, há uma maior participação dos universitários licenciandos no 

ambiente escolar. Com o mesmo sentido, Zeichner (2010) propõe um novo conceito, o qual é 

especialmente interessante para a análise de propostas de parceria entre universidade e 

escola.  Discutindo modelos de cruzamentos de fronteira entre instituições com culturas e 

conhecimentos distintos, o autor observa a possibilidade de criação de espaços híbridos 

reunindo professores da educação básica e da universidade. 

Desse modo, em análise ao pensamento de Bastos (2016) apud Berbel (2011), destaca-

se que o educador e o licenciando em participação de processo formativo, deve abranger o 

estudo de metodologias que facilitem a experiência com o conhecimento. Com base nessa 

compreensão, o método ativo é um processo que visa estimular a auto aprendizagem e a 

curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para tomada de 

decisão, sendo o professor apenas o facilitador desse processo. 

Com isso, quando o professor aplica em seu fazer diário metodologias interativas, tais 

como as atividades práticas, contribuem de modo significativo para a aprendizagem dos alunos 

e melhora o ambiente educacional, entretanto mesmo sabendo dessa relevância, Galiazzi et al., 

(2001) relata que as atividades práticas experimentais são pouco frequentes, embora vários 

educadores saibam que, por meio delas, é possível transformar o ensino de Ciências e Biologia. 

Nesse contexto, práticas na educação básica são pautas importantes e sucintas nesses 

grupos formadores, tal como a atividade prática que, de acordo com Hoernig; Pereira (2011), 

facilita uma  primeira  experiência,  um  contato  com  a  natureza e não só desenvolve algumas 

habilidades científicas práticas como observar e manipular, mas 

também  desempenha  um  papel  fundamental  na constituição das críticas científicas, 

permitindo comprovar ideias alternativas por meio da experimentação, possibilitando aumentar 

a confiança ao aplicá-las, investigando e comprovando a teoria através da atuação. 

Diante disso, o objetivo do trabalho foi auxiliar a aula de ciências com o 

desenvolvimento de uma atividade prática produzida a partir de uma sequência de atividades 

sobre ecossistemas e teias alimentares, com o intuito de proporcionar a observação e 

investigação do meio ambiente na vivência do discente. 

 

METODOLOGIA 

 

Levando em consideração a abordagem do problema, este trabalho apresenta um critério 

qualitativo, considerando a conceituação por Pozzebon; Freitas (1997), que consiste na 

descrição da aplicação detalhando a experiência do autor do estudo na implementação de 

aplicação particular.  

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, onde segundo Gil (2008) é característica 

desse tipo de investigação descrever as características de determinadas populações ou 

fenômenos, onde uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Essa investigação buscou 
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analisar os dados obtidos a partir de uma intervenção prática sobre o tema teias alimentares, 

onde a mesma foi realizada de forma remota, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), localizado no município 

de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte.  

Para a realização, os alunos responderam uma atividade na plataforma digital Padlet, a 

qual continha algumas perguntas de âmbito sócio-ambiental, contextualizando a situação das 

queimadas do Pantanal e os impactos sofridos pelos animais da região. Essa atividade foi 

observada pela professora de ciências da turma, a qual é a supervisora do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência, assim como a coordenadora do mesmo Programa, PIBID.  

 

Apresentação da problemática e desenvolvimento da ciência 

 

Apesar de a turma ter 25 discentes matriculados, participaram da atividade apenas sete 

alunos do 6º ano do ensino fundamental, visto que são os únicos participantes das aulas 

síncronas da turma, e tudo se deu em três etapas. Dessa maneira, inicialmente, a professora 

regular da turma apresentou o tema aos alunos e estimulou uma discussão, com isso, no decorrer 

da explicação, eles tiravam suas dúvidas e eram devidamente respondidos.  

Na aula seguinte, os bolsistas do programa começaram a intervenção, via google meet, 

apresentando a atividade prática a ser realizada. Seguindo a idealização de Alves (2020), o 

ensino remoto ou a educação remota configura-se como as práticas pedagógicas mediadas por 

plataformas digitais, então para o seu desenvolvimento, os alunos acessaram o link e foram 

direcionados para a plataforma Padlet, onde foi apresentada a situação problema, nesse caso, as 

queimadas do Pantanal. Com imagens ilustrativas aos acontecimentos, quatro perguntas foram 

direcionadas aos leitores, as quais descreviam a conjuntura dos animais em situação precária e 

como afetaria as teias alimentares da região. 

Para finalizar a primeira etapa, eles foram convidados a observarem, em torno de suas 

respectivas casas, seres vivos que poderiam fazer parte de uma cadeia alimentar e, assim, 

descreverem as respectivas cadeias. Para isso, era permitido o uso de ilustrações, artes 

computacionais, corte e colagem, ou outro meio mais acessível ao aluno.  

 

A construção da aprendizagem a partir do erro 

  

Perrenoud (2000) proclama que “todos têm direito de errar para evoluir. Ninguém 

aprende sem errar. Errando, reflete-se mais sobre o problema e sobre as ações usadas para 

resolvê-lo.”. Em síntese a esse pensamento, é evidenciado que se torna necessária a exposição 

das respostas para os alunos e fazer a correção juntamente com eles. 

Para dar início a segunda etapa, foram apresentadas, em slides, as mesmas perguntas da 

plataforma e foi pedido que os presentes na aula respondessem verbalmente. Em seguida, as 

respostas anteriores foram apresentadas para que houvesse uma análise e correção das mesmas. 

Posteriormente às perguntas, ainda no momento síncrono, foi pedido que eles criassem, com 

base numa imagem proposta, uma cadeia alimentar e destacassem o decompositor, consumidor 

primário, secundário e terciário da cadeia formada. O momento síncrono foi gravado, com a 

permissão dos envolvidos, para auxiliar na análise posterior, avaliação e construção dos 

resultados. 

 

Método de reforço para o conteúdo programado 

  

Na terceira etapa, observando a necessidade de ressaltar o conteúdo de teias alimentares, 

com base nas discussões do momento síncrono, foi criada uma atividade no Google Forms que 

consistia na criação de uma cadeia alimentar, tendo como base a imagem de uma teia alimentar, 
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além de uma questão acerca da transmissão de energia durante o processo realizado em teias e 

cadeias alimentares. Esta etapa foi finalizada no momento síncrono seguinte com leitura e 

discussão das respostas dos alunos.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, em relação às perguntas na plataforma virtual, os alunos responderam de 

forma clara e, em alguns momentos, deu para perceber a repetição das respostas, mas ainda no 

contexto da problemática e com clareza, como é observado no Quadro 1. 

  
Quadro 1 - Aspectos apontados pelos alunos do 6º ano do CEIPEV sobre problemas ambientais que afetam os 

ecossistemas terrestres. 

SITUAÇÃO PROBLEMATIZADORA ASPECTOS APONTADOS 

PELOS ALUNOS NOS 

RELATOS 

Em 2020 houve incêndios na Serra do Amolar, no Parque Nacional do 

Pantanal Mato grossense e no território indígena Guató, próximos da 

fronteira com a Bolívia. Especialistas apontam ainda que alguns dos 

incêndios atuais podem ter sido causados por chamas que reacenderam em 

áreas que já haviam sido queimadas, principalmente nas regiões onde 

choveu menos. Como essas queimadas poderão afetar o ecossistema 

local?  

• Afeta no crescimento das 

plantas e/ou provoca a 

morte delas (5)  

• Causar morte de 

animais (4) 

• Afeta o oxigênio (3) 

Devido a essas queimadas, a população de tamanduás-bandeira sofreu 

grande perda. Sendo assim, o que acontecerá com a população de insetos 

com a diminuição dos seus predadores? 

• Crescerá mais a 

população de insetos, 

uma vez que a 

quantidade de 

predadores irá diminuir 

(6) 

Com os incêndios, certamente trará, entre outros malefícios, o 

empobrecimento do solo da região pantaneira causando uma dificuldade 

no florescimento de plantas. O que poderá acontecer com os produtores 

dessa cadeia?  

• Não vão conseguir 

crescer direito e se 

multiplicar (2) 

• Elas vão talvez crescer 

de novo, mas não 

conseguiram ser as 

mesmas de antes porque 

elas queimaram (2) 

• Vão ter dificuldade em 

se desenvolver (2) 

• Morreram queimados 

afetando a cadeia 

alimentar (2) 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: Os números entre parênteses representam o número de vezes em que a mesma resposta foi citada de 

maneira igual ou semelhante. 
 

Como as perguntas eram as mesmas para toda a turma e teriam acesso às respostas todos 

os que acessarem a plataforma, já era esperado os resultados com um certo padrão. Diante disso, 

observou-se que havia uma semelhança entre elas o qual tornava visível a repetição das 
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mesmas, e isso corrobora com o contexto de Forster (2014) ao retratar que se pode pensar que 

os alunos, ao simplesmente não se importar em “fraudar” uma prova, estão manifestando-se no 

sentido de resistir a uma situação que apenas quer classificá-los e que pouco ajuda em seu 

processo de aprendizagem.  

Contudo, os discentes de um modo geral responderam aos questionamentos de maneira 

coerente apontando diversos problemas ambientais, como perda da biodiversidade, morte de 

animais, desequilíbrios ambientais, dificuldades em reproduzir, alterações nas cadeias 

alimentares e tantos outros problemas. Diante desses dados, concorda-se com o que aponta 

Diniz; Tomazello (2005), no instante em que discorre que é urgente criar condições para 

preservar o que ainda pode ser salvo. Para isso é necessário mobilizar conhecimentos 

científicos, sensibilizar políticos e despertar o interesse da população e de grandes lideranças. 

Embora se tenha uma quantidade considerada de informações e conhecimentos quanto à 

importância da preservação do meio ambiente, infelizmente ainda se observa fatos preocupantes 

com relação ao desrespeito com a natureza. Assim, quanto mais se discutir essa temática no 

contexto escolar, mais indivíduos conscientes estarão sendo formados e terão condições de 

lutarem por um ambiente mais saudável e equilibrado. 

Em concomitância, é importante ressaltar a análise do esquema da teia alimentar (Figura 

1) apresentado na atividade respondida pelos sete discentes e, como observado no Quadro 2, a 

maioria respondeu de forma equivocada, trazendo animais que não foram representados na 

imagem.  
Figura 1: Esquema da Teia Alimentar, para análise.  

 
Fonte: brainly  

Quadro 2 - Descrição tendo como base a cadeia alimentar, para informar os consumidores primários,  
secundários e terciários. 

ALUNOS RESPOSTAS CONDIÇÃO 

Aluno 1 Papagaio/insetos/rato.  
Equivocadas 

Aluno 2 Cobra/onça/raposa. 

Aluno 3 Insetos/sapo/cobra. 

Aluno 4 Tamanduá/sapo/gavião/cobra/capivara. 

Aluno 5 Terciário: gavião, cobra. 
Primários: capivara, veado, avestruz, insetos e arara azul.  
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Secundários: camaleão, tamanduá, sapo. Parcialmente corretas  

Aluno 6 Primário: lagarta. Secundário: sapo. Terciário: serpente. 

Aluno 7 Primário: Produtores, decompositores. Secundários: Rã, lagarto, arara. 
Terciários: Veado, onça, cobra, gavião, tamanduá. 

 

Fonte: Autoria própria.  
Nota: PRIMÁRIO: ave; inseto; capivara; veado. SECUNDÁRIO: sapo; morcego; onça. TERCIÁRIO: gavião; 

cobra; ave. 
 

Apesar de algumas respostas serem mais corretas que outras, nenhum aluno conseguiu 

obter total acerto nesse quesito, sempre havendo algum equívoco ao longo da resposta, o mais 

comum foi a troca de classificação na localização da cadeia. Por exemplo, o aluno de número 

cinco acertou somente dois animais na classificação de “primário”, já que colocou "avestruz, 

insetos e arara-azul” e os mesmos são representados na teia como, respectivamente, terciário 

ou quaternário, primário e primário. Em outra questão pedia-se aos alunos para construírem 

uma cadeia alimentar tendo como base a observação dos animais e vegetais presentes no seu 

entorno, porém dos sete alunos participantes, somente quatro envolveram-se na prática, 

revelando pouco interesse nessa atividade. 

Esses dados mostram que embora eles tenham noção dos prejuízos ambientais 

provocados pela ação do homem como perda da biodiversidade e dificuldade quanto à 

reabilitação do ambiente, não conseguem compreender as relações na cadeia e teia alimentar 

estabelecidas entre os animais e vegetais. Assim, tanto professores quanto os acadêmicos em 

processo de formação inicial devem estar atentos com relação ao aprendizado do educando, 

uma vez que determinados temas abordados em ciências são de difícil compreensão, pois como 

aponta (RICHTER et al, 2016) alguns alunos acabam construindo um conhecimento figurado 

e abstrato, projetando-se somente na imaginação do mesmo, o que dificulta sua a compreensão. 

Por isso, a prática que o professor utiliza em sala de aula se torna relevante para melhorar o 

entendimento e consolidação da informação.  

Infelizmente, o retorno quanto a participação e interação deles na atividade prática foi 

muito pouca, o que pode estar associado a esse momento de ensino remoto, o qual inclui 

utilização e adaptação de novos métodos, reflexão da prática docente e da necessidade do 

alunado em questão (PAULO; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2020). Vale ressaltar que nem todos os 

alunos têm condições de acessar as aulas, seja por falta de aparelhos eletrônicos ou falta de 

acesso à internet. Outro ponto a ser considerado é a pouca maturidade comportamental e não 

ter presente algum familiar em casa que possa auxiliar e acompanhar, uma vez que a escola está 

acontecendo no ambiente domiciliar dos alunos.                       

Na atividade de reforço intitulada como “Forme a sua Cadeia Alimentar”, baseada em 

uma imagem selecionada, todos os alunos a realizaram (Figura 5). Como a maioria das 

perguntas era de cunho individual, eles só precisariam seguir o raciocínio da cadeia que eles 

escolheram, onde as respostas foram favoráveis. Ademais, com a última questão sendo tratada 

como exceção, já que apresentava uma estratégia mais conteudista, abrangia o assunto de 

transferência de energia ao longo da cadeia. Assim, ocorreu uma discrepância entre as respostas, 

provavelmente pelo conteúdo ter sido pouco explorado anteriormente, duas pessoas 

responderam corretamente digitando “sapo”, porém a maioria dos alunos respondeu “ave”, um 

total de quatro, houve ainda um que destacou a “onça” (Quadro 3). 
Figura 5: Exemplo de teia alimentar 
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Fonte: Toda Matéria 

Quadro 3 - Análise da questão sobre transferência de energia entre os organismos da cadeia alimentar. 
 

Ave Sapo  Onça 

Justificativas “Como ela tem um corpo maior vai 

precisar de mais energia, então a Ave 

tem mais capacidade de energia que o 

Sapo.” 

“Porque a ave está se 

alimentando dele para talvez 

conseguir energia para seu 

corpo.” 

“Porque é o 

animal que corre 

mais rápido.” 

Justificativas “Possui mais energia, pois é maior e 

mais forte.” 
“Pois a ave está comendo ele 

para ter a energia necessária 

para seu corpo.” 

---------------------

-- 

 

“Vai se alimentar do sapo e a ave vai 

ter mais energia.” 
---------------------- ---------------------

- 

Fonte: Autoria própria  
Nota: Dois alunos não justificaram suas respostas.  

 

Dentre as respostas de quem escolheu “sapo”, é perceptível que houve a compreensão 

do conteúdo somado com a interpretação da imagem. Em simultâneo, com uma visão 

generalizada à justificativa de quem escolheu “ave”, era de se esperar que ocorresse, já que é o 

primeiro contato com conteúdo, mas ainda assim foi considerada como um equívoco pelos 

aplicadores. Quanto à quem respondeu “onça”, é notável a falta de interpretação e da atenção 

durante as explicações.  

É importante destacar que os alunos por estarem no 6º ano, estão tendo contato com esse 

tipo de informação pela primeira vez, então é de se esperar que existam algumas dificuldades 

quanto a compreensão das informações novas, não só com relação a essa temática, mas também 

com outras das diversas áreas do conhecimento. É sabido que o professor geralmente tem como 

base o livro didático como um norte para abordar os conteúdos em sala de aula, bem como é o 

material didático mais utilizado de leitura pelo aluno, então dependendo do livro ele pode 

influenciar na organização e consequentemente abordagem do conteúdo. Nesse sentido 

(PEREIRA; CARVALHO, 2013) traz que, quanto mais elaborada a qualidade gráfica de um 

livro didático, melhor será a relação de abstração e compreensão do conhecimento nos 

processos de mediação ocorridos em sala de aula. Em ilustrações que representam meios 

ambientes e fenômenos ecológicos, a nitidez e a descrição das imagens são também construções 

teóricas e servem como modelo sobre os fenômenos não visualizados e não experienciados 
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dentro de sala de aula. Destaca-se também, que as representações de teia e cadeia alimentar 

trazidas em cada livro são poucas ou medianamente detalhadas e os conceitos relativos ao fluxo 

de energia, a abordagem dos desenhos, fotos e representações nos livros didáticos é pobre, 

carente de complementações e de detalhes que sejam coerentes com o texto escrito. Fato esse 

que pode comprometer o entendimento do aluno ao observar uma imagem e ter que montar sua 

cadeia alimentar e destacar a transferência de energia entre os animais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é certa a relevância de estimular a discussão do aluno durante o 

desenvolvimento das atividades, auxiliando no seu interesse e aprendizagem. As atividades com 

o intuito de mostrar uma visão acerca do tema, discussões das questões respondidas de forma 

equivocada e o uso de métodos para reforçar a aprendizagem, são estratégias facilitadoras na 

formação acadêmica do discente. 

Teias alimentares no Ensino Fundamental é um conteúdo que mostra a fauna e o seu 

comportamento, com isso, a aplicação do padlet serviu para concretizar a ideia de uma trilha 

ecológica, de modo virtual, fazendo com que o aluno tivesse uma vivência mais semelhante 

possível da situação. Desse modo, além da representação do tema da plataforma, as imagens 

ilustrativas proporcionaram a visão da floresta e dos animais em suas cadeias, fazendo com que 

o aluno se envolvesse mais ao trabalhar com o assunto.  

Infelizmente, o número reduzido de alunos participando tanto de modo síncrono, como 

assíncrono das aulas, revela-se como um cenário bem desafiador, o que estimula ainda mais ao 

docente se capacitar e trazer para a sala de aula a utilização de metodologias ativas, o que tem 

se mostrado uma alternativa acessível e norteadora. Em suma, é notório que no Brasil muitos 

não possuem acesso aos recursos tecnológicos e, levando em consideração que as aulas remotas 

foram implementadas emergencialmente, em decorrência da situação pandêmica, muitos não 

estavam preparados. 

Os resultados revelaram que os alunos desempenham um papel de ouvintes, reflexo de 

um ensino transmissivo e tradicional, onde se faz necessário colocá-los como agentes ativos na 

aprendizagem, proporcionando um ambiente mais cativante e envolvente. Entretanto, também 

é possível observar que a participação de forma remota é reduzida, tendo em vista que é preciso 

um reforço para que haja mais alunos em sala de aula, a fim de melhorar a aprendizagem. 

Ficou evidente, portanto, que é necessário, em outros momentos, trazer para a sala de 

aula novas abordagens dessa temática para que os alunos possam ter novas referências e assim 

se apropriarem de um conhecimento relevante na área de ciências.  
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RESUMO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) se destaca como um 

programa importante para o processo de formação de licenciandos, uma vez que, possibilita 

que estes vivenciem as complexidades, os desafios e as possibilidades existentes no cotidiano 

escolar, contribuindo assim, para a articulação dos conteúdos teóricos aprendidos durante o 

curso na universidade com a prática vivenciada nas escolas públicas. Nesse sentido, o 
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presente trabalho visa trazer reflexões e análises acerca de nossas experiências em relação ao 

percurso que vem sendo trilhado no PIBID, subprojeto de Alfabetização, Campus Avançado 

de Assú/UERN, sob a perspectiva e as implicações do ensino remoto, devido ao atual 

contexto pandêmico proveniente da COVID-19. Assim, por meio de observações no formato 

remoto das atividades do PIBID e, de relatos dos pibidianos envolvidos com o projeto, 

identificamos como o ensino remoto tem implicado na formação docente, seja inicial ou 

continuada, tendo em vista, que é a primeira vez que se vivencia e ou experiencia-se a 

realização de um programa formativo num contexto de um ensino emergencial em tempos 

de pandemia. Nesse contexto, é importante refletir sobre os desafios e repensar as 

possibilidades, para que assim, se possa construir alternativas de forma crítica e reflexiva da 

prática docente, num contexto que afeta todo os envolvidos com a comunidade escolar, seja 

ela, pública ou privada, sendo que a pública é a mais afetada, devido as desigualdades 

existentes no país.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Experiências de Formação; Ensino remoto.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 No ano de 2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (SARS-COV-2), 

denominado a partir de então de Covid 19, a educação escolar como um todo necessitou de 

mudanças e adequações para que pudesse prosseguir com as aulas da melhor forma possível e 

segura. Diante deste cenário, a alternativa tomada foi a adoção do ensino remoto emergencial, 

em que as aulas pudessem ocorrer em um ambiente virtual, para que os professores e alunos 

tivessem a oportunidade de manter a interação, ainda que a distância, durante as aulas online.  

Nesse contexto, a pandemia da covid-19 afetou diretamente o ambiente educacional, 

trazendo à tona o ensino remoto como possibilidade, mas também desafio devido a problemas 

como acessibilidade a internet, aparelhos que dão suporte, ambiente domiciliar que pode trazer 

dificuldades e isso tudo está relacionado a demasiada desigualdade social que se encontra no 

Brasil. Ademais, essa problemática tornou-se ainda mais notória nesse período pandêmico. 

Desta forma, foram necessárias mudanças e adaptações no sistema educacional para que o 

processo de ensino e aprendizagem pudesse ser satisfatório e atendesse as necessidades dos 

envolvidos, bem como, superar os desafios que a nova implementação do ensino remoto 

proporciona.  

 Nessa conjuntura, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), também necessitaram de se adequarem ao novo 

contexto de ensino remoto adotado pelas escolas, com isso, percebe-se um percurso de diversos 

desafios e possibilidades que surgem em meio a essa experiência de formação inicial. Ao tratar 

do PIBID, destacamos que é um programa do Ministério da Educação, gerenciado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), que oferece bolsas de 

iniciação à docência a licenciandos nas primeiras fases da graduação, na qual tem a 

oportunidade de conciliar a teoria discutida durante o curso com a prática que o programa 

oportuniza, articulando assim, a educação superior com a educação básica das escolas públicas. 

Tendo por finalidade, promover a aproximação e a vivência dos graduandos com o ambiente 

de sala de aula, proporcionando assim, maiores experiências e reflexões acerca do cotidiano 

escolar. Neste estudo em questão, discutiremos, especialmente das atividades desenvolvidas 

por meio do PIBID no subprojeto de Alfabetização do Campus de Assú/UERN, no curso de 

Pedagogia.  

Desta forma, este artigo parte da seguinte problemática: como as vivências 

experienciadas a partir do PIBID, impactam na formação inicial docente? desse modo, levando 

a reflexão teórico-prática e apontando a relevância das experiências do PIBID para o 

enriquecimento acerca da formação docente, temos como objetivo geral: refletir a respeito das 

experiências e dos impactos proporcionados pelo PIBID para a formação docente. E, como 
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objetivos específicos: identificar desafios enfrentados pelos bolsistas do PIBID durante as 

primeiras experiencias vivenciadas no ensino remoto, bem como apresentar as possibilidades 

dentro do ensino remoto para expandir a reflexão e prática docente. Portanto, a partir desse 

trabalho esperamos contribuir para a expansão reflexiva da importância dos programas 

formativos para graduandos de licenciatura, pois ampliam os pensamentos teórico-práticos no 

campo docente e as possibilidades desafiantes dentro do espaço-tempo da escola. 

 

REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

A importância do PIBID para a formação inicial  

 

 Inferimos que a formação inicial é bastante relevante e essencial para o percurso 

profissional de graduandos, especificamente para a formação do professor, pois, os 

aprendizados oportunizados em decorrência da formação inicial servirão de subsídio para a 

construção de uma carreira sólida e comprometida, em que o professor terá a possibilidade de 

utilizar os conhecimentos construídos por meio da formação inicial ao longo do seu ofício 

cotidianamente. (TARDIF, 2002). Logo, a formação inicial precisa auxiliar o acadêmico em 

seu processo formativo, possibilitando a ele o acúmulo de conhecimentos necessários para a 

sua trajetória acadêmica e profissional docente. Desta forma, é importante analisar e refletir 

acerca dos espaços formativos em que permitem que o percurso de experiências e saberes 

futuros sejam construídos e trilhados.  

 Nesse sentido, ressaltamos a relevância do PIBID, enquanto um programa que 

oportuniza que graduandos de cursos de licenciatura vivenciem experiências e conhecimentos 

valiosos em seu percurso de formação, uma vez que aproxima o licenciando da realidade do 

cotidiano escolar, possibilitando que este possa colocar em prática a teoria estudada e aprendida 

durante o seu curso de licenciatura, a fim de superar os desafios e conhecer possibilidades 

advindas do ambiente educacional em que o acadêmico está atuando e assim, construir e 

ampliar seus conhecimentos em relação à profissão docente.  

 Desta maneira, validamos a importância e o significado do PIBID para a formação 

inicial dos professores, especificamente do subprojeto de Alfabetização, Campus Avançado de 

Assú/UERN, do curso de Pedagogia, espaço de realização e de contribuição do programa no 

processo inicial de formação. Este subprojeto nos proporciona ainda que inicial e de forma 

remota, um contato extremamente significativo com o cotidiano escolar em que nos permite 

vivenciarmos os desafios, as complexidades e as possibilidades advindas do contexto 

educacional, ampliando nossos conhecimentos e nos levando a reflexões de cunho teórico-

prático, nesta perspectiva, o subprojeto contribui para a nossa formação, possibilitando 

experiências de aprendizagem em relação à docência. Então, como relata Sartori (2009):  

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sem 

dúvida, constitui-se numa das alternativas potenciais para fortalecer a 

formação inicial, considerando as conexões entre os saberes que se constroem 

na universidade e os saberes que cotidianamente são produzidos e se 

entrecruzam nas unidades escolares. A experiência real do professor em 

exercício na educação básica é relevante por enriquecer a formação inicial e 

profissional dos licenciandos, bolsistas do programa, uma vez que estes 

entram em contato direto com a realidade vivenciada diariamente pelos 

professores [...] (SARTORI, 2009, p. 2). 
 

É notória a relevância do PIBID para a formação docente inicial para que se torne 

reflexiva, política e dialógica com a realidade educacional, assim, aprimorar a ação-reflexão 

dentro do espaço-tempo da escola. Nesse contexto, é relevante vivenciar a relação entre teoria 
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e prática no processo de formação (FREIRE, 2012), o PIBID é demasiado importante para a 

construção dessa ponte que contextualiza as situações teórico-prática ainda na formação inicial 

levando ao diálogo juntamente com professores que se encontram na formação continuada. 

Ademais, vivenciamos o contexto prático da escola permitindo-nos expandir horizontes e 

experienciar a realidade multifacetada da escola enriquecendo nosso processo formativo.  

As experiências que vivenciamos em tempos de pandemia, permitiu-nos enxergar ainda 

mais as lacunas da formação docente, já que o formato remoto nos apresentou outras 

possibilidades junto com os desafios de passar por esse processo formativo em período 

pandêmico. Nesse sentido, o programa formativo trouxe à tona a importância que consiste uma 

formação inicial sólida para a realidade educacional que está em constante transformação e 

exige de docentes em formação inicial ou continuada a capacidade crítica-reflexiva de lidar 

com a multiplicidade do contexto concreto da docência. Desse modo, de acordo com Freire 

(2012): 

 
O contexto teórico, formador, não pode jamais, como as vezes se pensa, 

ingenuamente, transformar-se num contexto de puro fazer. Ele é, pelo 

contrário, contexto de quefazer, de práxis quer dizer, de prática- de teoria. 

(FREIRE, 2012, p.118) 
  

Desta maneira, é de suma relevância uma prática refletida que não seja puramente 

técnica, pois a docência não se resume mecanicamente. Ademais, ressaltamos a importância de 

partilhar conhecimentos e vivencias na formação de educadores mesmo que na fase inicial, 

desse modo, como destaca Nóvoa (2003, p.7) “[...] se é verdade, como diz Paulo Freire, que é 

o diálogo que nos faz pessoas, sublinho agora que é a partilha com os colegas que nos faz 

educadores.”. Assim, reconhecemos a importância do diálogo e da partilha dele para uma 

formação sólida, pois o programa formativo nos permite vivenciar isso junto a outros 

professores de nível superior e da educação básica. Além disso, destaca-se que a educação vem 

transformando-se e cabe a formação docente desde o princípio acompanhar essas 

transformações para novas ações-reflexões que consequentemente levem a partilha de diálogos 

que contribuam para a formação. 

 

Desafios e possibilidades encontradas no subprojeto 

 

A priori, o PIBID configura-se como uma aprendizagem significativa para melhor 

reflexão da relação teoria-prática dentro do espaço-tempo da escola, além disso obter 

inteligibilidades em maior amplitude acerca dos desafios e possibilidades da educação pública 

que ficaram mais evidentes na pandemia da Covid-19 onde tivemos que emergencialmente 

adaptar-nos ao modelo remoto. Ademais, significa uma série de desafios para os professores 

em formação inicial ou continuada e para os estudantes, já que a desigualdade educacional é 

um fator que ainda se alastra em território nacional. Nesse sentido, Libâneo, (2004) destaca que 

o pedagogo Antônio Nóvoa, traz notórias pesquisas da década de 1960-1970 que mostram a 

desigualdade educacional que atinge principalmente as camadas populares. 

 Na contemporaneidade ainda encontramos desafios ocasionados pela desigualdade o 

que ficou ainda mais evidente devido à pandemia. O modelo remoto apresenta-nos esse 

distanciamento da socialização de maneira mais intensa, já que nos limitamos a forma virtual e 

consequentemente não temos contato mais significativo com os estudantes para conhecê-los e 

interagir com eles no ambiente da sala de aula. Nesse sentido, é importante ressaltar que muitos 

alunos não têm um ambiente que os permita realizar seus afazeres educacionais, causando uma 

perda notória no processo de ensino e aprendizagem, alguns devido à ausência total e/ou parcial 

de recursos não pudemos conhecer mesmo que virtualmente.  
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 Ademais, ainda é notável que as desigualdades desencadeiam uma série de desafios 

dentro do programa formativo, pois nesse modelo de caráter emergencial dependemos da 

internet, de aparelhos tecnológicos, de materiais que algumas vezes não temos em casa e nem 

na escola. Nesse contexto, se faz relevante pensar a respeito desse déficit ocasionado pela 

desigualdade para buscar possibilidades de melhorias no agir do ofício, proporcionando um 

processo de ensino e aprendizagem com qualidade. Desse modo, “Colocar a escola como local 

de aprendizagem da profissão de professor significa entender que é na escola que o professor 

desenvolve os saberes e as competências do ensinar [...]”. (LIBÂNEO, 2004, p. 24). Assim, o 

PIBID nos permitiu vivenciar esses desafios da profissão docente agora em contexto pandêmico 

para refletir as possibilidades.  

Outrossim, pensando nas possibilidades perante os desafios trabalhamos com atividades 

enviadas por aplicativo que podem ser impressas ou escritas, enviamos vídeos curtos para a 

explicação das atividades para assim gerar uma melhor compreensão por parte dos 

responsáveis, os alunos nos fazem as devolutivas por meio de fotos ou vídeos. Procuramos 

meios para melhor proporcionar educação nesse período tão difícil que é a pandemia. A 

colaboração dos responsáveis faz-se demasiado essencial para a execução dessas atividades, 

muitos de classe trabalhadora tem o cotidiano sobrecarregado, então é relevante também pensar 

e levar em consideração o papel dos responsáveis no processo de escolarização das crianças, 

dessa maneira procuramos formas pensando também na rotina dessas pessoas.  

Procuramos auxiliar facilitando o entendimento de responsáveis e alunos para mitigar 

as perdas causadas pela pandemia da covid-19 que impactaram a educação de um modo amplo. 

De acordo com Libâneo (2004, p. 28) “pensamos que, para enfrentar as mudanças, a ação e a 

reflexão atuam simultaneamente, porque elas estão sempre entrelaçadas”, mesmo em meio ao 

momento delicado que assolou a população mundial foi e continua sendo necessário reinventar-

se, é possível por meio da ação-reflexão para pensar outras maneiras de realizar o trabalho 

educacional, portanto, mesmo que virtualmente desde o início o PIBID vem sendo 

aprendizagem para pensarmos as possibilidades. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Os procedimentos metodológicos seguidos neste estudo constituem-se de uma análise 

descritiva de atividades desenvolvidas e realizadas virtualmente ao longo do subprojeto de 

alfabetização do Campus avançado de Assú/UERN, referente ao programa PIBID. Sendo 

assim, a construção desse estudo se deu a partir de análises e reflexões, de forma subjetiva 

acerca de nossas experiências vivenciadas e sentidas no subprojeto nos anos de 2020 e 2021, 

durante o ensino remoto emergencial em uma sala de aula do primeiro ano dos anos iniciais do 

ensino fundamental em uma escola pública comunitária. Portanto, trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, uma vez que não utilizamos dados numéricos e estatísticos em nossos 

resultados, nessa perspectiva, de acordo com Minayo (1994, p. 21) 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde q um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

 Além dos procedimentos inerentes a pesquisa qualitativa este artigo configura-se como 

um estudo do tipo bibliográfico, pois, para a geração e analises de dados utilizamos 

pressupostos de autores que consideramos pertinentes para o desenvolvimento e a produção de 

nossa pesquisa, assim, as reflexões teóricas que fomentam a construção de nossos resultados, 
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são pautados em teorias de Nóvoa (2003), que trata a respeito de formação continuada, Freire 

(1996), que aborda questões reflexivas referentes à docência, Figueiredo (2009), em que 

discorre acerca de experiências formadoras e Mendes (2020), que destaca as implicações do 

ensino remoto. Desta forma, indo ao encontro de nossas reflexões advindas de nossas 

experiências, enquanto bolsistas do programa PIBID, estabelecendo assim, um diálogo a partir 

de nossas experiências e o suporte teórico selecionado para a elaboração de nosso estudo. 

Logo, conforme, Severino (2016), a pesquisa bibliográfica se realiza a partir de estudos 

já publicados em documentos, livros, teses etc. Os textos tornam-se fontes para o estudo de 

temas a serem pesquisados. Dessa maneira, a nossa seleção bibliográfica consiste no estudo de 

materiais considerados relevantes para atender aos propósitos da nossa pesquisa, visando assim, 

contribuir para a construção de um estudo reflexivo e com um embasamento teórico consistente 

e coerente com a nossa temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Experiências do PIBID no ensino remoto 

 

 A partir do subprojeto de Alfabetização do Campus Assú/UERN, estamos vivenciando 

experiências referentes à profissão docente, um possível cenário de trabalho futuramente. Nesse 

sentido, essas experiências já corroboram com a nossa formação tanto acadêmica e profissional, 

quanto humana, uma vez, que ao mesmo tempo em que amplia nossos saberes e nossa 

perspectiva em relação à docência, também nos leva a reflexão e a percepção quanto aos 

desafios, bom como as circunstâncias que a prática pedagógica apresenta. 

 Sendo assim, nossas experiências no subprojeto iniciaram-se no ano de 2020 com 

reuniões pedagógicas realizadas através do aplicativo Google Meet, na oportunidade, tratamos 

inicialmente a respeito da abordagem teórica, para que posteriormente, pudéssemos ter um 

maior respaldo referencial para pormos em prática na execução das nossas atividades. Desta 

forma, no primeiro momento discutimos os objetivos e questões relacionadas ao 

desenvolvimento do subprojeto, após, avançamos em discussões de textos que abordavam 

assuntos acerca do processo de alfabetização, literacia e numeracia, bem como a BNCC na 

educação infantil e também recursos digitais e tecnológicos, dentre outros que são relevantes e 

que servem como subsídios para nossa prática, para lidarmos melhor com as possíveis situações 

ocorridas na sala de aula de alfabetização no ensino remoto, viabilizando assim, uma maior 

dilatação de nossos conhecimentos ao que compete o processo de alfabetização na educação 

infantil. Faz-se mister destacar também os cursos disponibilizados na plataforma AVAMEC, 

onde em um dos encontros foi dialogado sobre o curso ABC (Alfabetização baseada na ciência) 

onde aprendemos a respeito do processo de alfabetização com diversos docentes que pesquisam 

sobre a temática em diversos âmbitos com foco na neurociência 

Desse modo, nas reuniões são organizadas palestras e rodas de conversas, em que são 

convidados profissionais da área para tratarem do assunto em questão, nos levando a reflexões 

e um maior preparamento para as vivências escolares oportunizadas, enriquecendo o nosso 

percurso de formação docente. Portanto, nesses encontros são partilhados e construídos 

conhecimentos e aprendizados, fazendo-nos refletirmos criticamente sobre a perspectiva do 

exercício e a função da docência, visando a melhoria do desenvolvimento de nossas práticas no 

cotidiano escolar durante o ensino remoto. À vista disso, as experiências vivenciadas e 

oportunizadas ao longo do curso de graduação referem-se a experiências formadoras que são 

consideradas como elementos essenciais na constituição de identidades que são construídas 

nessa trajetória de formação, configurando-se em um aspecto de caráter provisório, instável e 

inacabado. (FIGUEIREDO, 2009). 
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Além disso, tivemos jornadas pedagógicas em que se encontrou também a dimensão da 

partilha de experiências entre formação inicial e continuada, professores que compartilharam 

os desafios e possibilidades dentro desse novo formato educacional emergencial. Nesse 

contexto, a escola configura-se um lugar de partilha e aprendizagem (Nóvoa, 2003), perante as 

vivências experienciadas no percurso do programa formativo afirmamos que a partilha 

dialogada de experiências vem para enriquecer a nossa ação-reflexão na teoria-prática docente. 

 Após a base teórica, fomos aos poucos conhecendo o cenário e o contexto em que 

iriámos atuar e desenvolver as atividades pedagógicas. Para isso, nos reunimos de forma virtual 

com a professora supervisora, para planejarmos as aulas e discutirmos questões pertinentes em 

relação a nossa atuação em sala de aula, é importante frisar que esses momentos são bastante 

oportunos, uma vez que nos instigam a reflexão e a construção de conhecimentos que se 

articulam em relação à prática pedagógica, principalmente pela perspectiva do ensino remoto.  

Assim, ficamos responsáveis em desenvolver atividades para uma sala de aula do 

primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola pública comunitária, 

localizada no município de Assú/RN, na oportunidade desde então estamos preparando as 

atividades de acordo com o planejamento de aulas semanais e enviando à professora para 

possíveis ajustes e correções, posteriormente, a professora envia para as crianças através de um 

grupo de WhatsApp, feito para esses fins.  Desse modo, estamos realizando todas as tarefas do 

programa de modo virtual, algo muito desafiador, embora necessário, em virtude do contexto 

pandêmico em que nos encontramos. O momento de isolamento social implicou em diversas 

mudanças e desafios que precisaram ser enfrentados pela sociedade mundial, e assim, 

consequentemente modificou o sistema educacional atual impossibilitando a realização das 

aulas presenciais. (MENDES, Mariane Cristina et al. 2020).  

Nesse sentido, através do projeto, desenvolvemos atividades pedagógicas com a 

colaboração da professora do primeiro ano e ainda que de modo virtual, mantemos contato com 

os alunos por meio do grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp, logo, através desse recurso, 

como ficou frisado, enviamos e recebemos as atividades realizadas pelas crianças, observando 

seu desempenho e os aspectos que envolvem a execução dessas atividades. Desse modo, ao 

mesmo tempo em que estamos aprendendo, também estamos ensinando, por isso, consideramos 

que é uma construção mútua em que, como frisa Freire (1996, p. 23), “não há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam não se 

reduzem condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender”.  

Portanto, percebemos a importância de nossas experiências e aprendizagens mútuas 

advindas do subprojeto de alfabetização do PIBID, durante o ensino remoto para nossa 

formação, pois essas experiências nos permite uma visão crítica e reflexiva referente ao cenário 

de sala de aula, contribuindo assim, para a construção da nossa identidade docente. Assim, 

Nóvoa (2003) nos leva a reflexão quanto as experiências oportunizadas no ambiente escolar.   

 
É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de 

produção cultural. Mas a bagagem essencial 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. (Nóvoa, 2003, p. 5).  

 

Nessa perspectiva, a partir de nossas experiências vivenciadas até então no subprojeto 

do PIBID, durante o ensino remoto, viemos ao encontro de muito aprendizado e reflexões 

construtivas em relação à docência, desta forma é evidente que nesse percurso também 

encontramos desafios e possibilidades que assim, necessitam de serem (re)pensadas de forma 
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reflexiva e sistemática, por isso, é demasiado relevante pensarmos e discutirmos os desafios 

para encontrar possibilidades.  

 

CONCLUSÃO 

 

É demasiado relevante destacar diante dos resultados apresentados, que à docência em 

sua dimensão formativa é um processo continuo em que é importante fortalecer a base, assim o 

PIBID vem para solidificar uma formação de qualidade, que mantem a dialogicidade entre 

escola e universidade. Nesse contexto, em tempos de pandemia nota-se ainda mais a 

importância da formação inicial, pois desde o princípio os graduandos de licenciatura irão 

aprender de forma ativa e reflexiva a realidade plural da escola pública, que consequentemente 

foi a mais atingida pelos impactos da covid-19.  

Desse modo, os desafios vivenciados ao longo do programa no ensino remoto, nos 

serviram como respaldo para o aprimoramento de nosso aprendizado quanto a profissão 

docente, pois, ao lidarmos com desafios semelhantes futuramente nesse percurso, 

conseguiremos agir de uma melhor forma para superá-los. Então, esses aprendizados 

constituindo-se, como experiências significativas contribuindo assim, para a nossa formação.  

Nessa conjuntura, validamos o PIBID como um importante programa para nosso 

processo formativo, pois, o subprojeto tem ampliado nossas aprendizagens e contribuído para 

a construção de novos conhecimentos em relação à docência, especialmente no ensino remoto 

e com foco no processo de alfabetização infantil. Ressaltamos ainda os saberes que estamos 

constituindo em relação a prática docente, uma vez que estamos vivenciando e lidando com 

questões de sala de aula, planejando e desenvolvendo tarefas com o intuito de contribuir para 

uma aprendizagem significativa dos alunos, logo, aprendemos aspectos teóricos relevantes para 

articular com a nossa prática, expandindo nossas reflexões e aprendizagens, o que é muito 

gratificante e essencial para a nossa formação. Com isso, consideramos que o PIBID vem a 

contribuir com todo nosso percurso formativo por tratar-se de um programa de iniciação 

docente. 

 Isso posto, inferimos que esse trabalho traz uma reflexão importante para outros 

graduandos de licenciatura, pois estas nossas vivências experienciadas até o momento que 

ocorreu em caráter remoto, podem a vir por contribuir a reflexão crítica para outros estudantes 

de licenciatura devido também aos desafios e possibilidades que vieram junto com o meio 

virtual. O respectivo programa configura-se um aprendizado de modo que agregou a realidade 

da escola pública. Com a formação inicial, desse modo, aprendemos e refletimos criticamente 

a respeito de nossas ações na profissão docente. 

Assim, destacamos que esse trabalho poderá contribuir para a comunidade acadêmica, 

pois percorremos reflexões realizadas a partir de nossas experiências vivenciadas no programa 

formativo PIBID, especificamente no subprojeto de alfabetização do Campus avançado de 

Assú/UERN. Nesse sentido, epistemologicamente compartilhando nossas experiências que 

podem gerar novas ações-reflexões de modo crítico e apurando a respeito da realidade do 

âmbito educacional público. Ademais, faz-se mister ressaltar as desigualdades que influenciam 

diretamente o processo educativo das classes populares e a formação inicial (PIBID) juntamente 

a continuada pode contribuir para mitigar os efeitos. 

 Nessa perspectiva, mesmo que tenha ocorrido de forma atípica, o programa formativo 

vem sendo de grande enriquecimento reflexivo, crítico e prático para a profissão docente ainda 

em início. Destacamos também, que as vivências experienciadas no PIBID são de suma 

relevância para graduandos, professores de educação básica e comunidade acadêmica, pois 

expande horizontes para novos diálogos que são fulcrais para esses âmbitos. Portanto, a nossa 

inserção no programa nos permitiu um maior conhecimento acerca da docência, em que foi 

possível conhecer, sentir, experienciar, superar desafios e perceber possibilidades em meio a 
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construção do nosso percurso formativo, contribuindo assim, de forma crítica e reflexiva para 

a nossa formação tanto de cunho profissional, quanto humana.   
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RESUMO  

Este trabalho tem como finalidade relatar as experiências vivenciadas no Projeto 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), edição 2020, diante do 

contexto pandêmico e da iniciação do ensino de forma remota consequente ao 

isolamento social como medida preventiva a contaminação do vírus da Covid-19. 

Nesse contexto, procuramos relatar as experiências presenciadas diante das 

dificuldades de aprendizagens neste cenário de distanciamento social. Nesse viés, 

podemos ressaltar alguns obstáculos enfrentados e ou vivenciados pela instituição de 

ensino, pelos profissionais, pibidianos, alunos e pais de alunos, como: a carência das 

ferramentas necessárias para este formato de ensino, a dificuldade de 

acompanhamento dos pais, a necessidade de aprimoramento das técnicas de ensino 

que são necessárias no formato remoto e, as questões voltadas na comunicação entre 
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escola e a família. Ademais, outro ponto que se torna necessário abordar como 

experiências vivenciadas pelos pibidianos é a respeito da inexistência do contato 

presencial com a instituição escolar e seus membros, como também a falta da 

convivência cotidiana com os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

em especial, com o público-alvo do projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Experiências Formativas; PIBID; Ensino remoto. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O PIBID é o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, que oferece bolsas aos alunos iniciantes dos cursos, 

para que estes se dediquem a prática do estágio que são efetuados nas instituições escolares 

públicas, para que os graduandos possam ter experiência com a prática do magistério. Este 

programa realiza a relação entre a educação superior e as instituições dos sistemas estaduais e 

municipais. 

Ocasionada pela pandemia do Corona vírus, uma doença infecciosa que atinge o mundo 

e seu surgimento foi publicado pela Organização Mundial de Saúde - OMS desde janeiro de 

2020, o estágio do PIBID está sendo realizado no modelo remoto de forma on-line, e as 

ferramentas que estão sendo utilizadas para a realização destes encontros e reuniões do PIBID 

estão sendo a plataforma do Google Meet e a ferramenta digital WhatsApp. 

Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas pelos estudantes no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), edição 2020, diante do 

contexto pandêmico e da iniciação do ensino de forma remota. Ademais, tem por finalidade 

também, apresentar a relevância do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), nas instituições escolares públicas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Este estudo é de bastante relevância para a sociedade, pois relata por meio de pesquisas 

qualitativas as experiências vivenciadas pelos estudantes no Projeto Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), assim como também apresentar a relevância do (PIBID) nas 

instituições escolares públicas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Além de relatar e relevar a importância dessas experiências, este trabalho apresenta a 

contribuição das atividades vivenciadas no PIBID para a construção profissional dos futuros 

professores e profissionais da educação.  

Ademais, este trabalho possibilita a construção de informações e conhecimentos que 

visa contribuir para a construção da identidade de formação da profissional docente, a partir da 

relação e do contato direto com as vivencias cotidianas dos espaços escolares.   

  

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

O PIBID é o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, que oferece bolsas aos alunos iniciantes dos cursos, 

para que estes se dediquem a prática do estágio que são efetuados nas instituições escolares 

públicas, para que os graduandos possam ter experiência com a prática do magistério. Este 

programa realiza a relação entre a educação superior e as instituições dos sistemas estaduais e 

municipais. Segundo o Ministério da Educação: 

 
A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de 

educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas 

escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. Entre as propostas do Pibid 

está o incentivo à carreira do magistério nas áreas da educação básica com 
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maior carência de professores com formação específica: ciência e matemática 

de quinta a oitava séries do ensino fundamental e física, química, biologia e 

matemática para o ensino médio. (Ministério da Educação). 
 

Segundo Allan Solano, o coordenador institucional do PIBID, entre os bolsistas e os 

voluntários, o programa contém 23 coordenadores de áreas, 45 supervisores e 421 alunos de 

iniciação à docência. Essas atividades são desenvolvidas nas cidades de Mossoró, Pau dos 

Ferros, Assú, Caicó e Patu. Estão presentes nos compôs anteriormente citados os cursos de 

Alfabetização, Arte-Música, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.  

Consideramos também fazer uma discussão aqui, sobre o modelo de ensino remoto que 

foi estabelecido durante a pandemia do corona vírus, uma doença infecciosa que atinge o mundo 

e seu surgimento foi publicado pela Organização Mundial de Saúde - OMS desde janeiro de 

2020. 

Neste cenário de distanciamento social, gerado pela covid-19, para dar continuidade ao 

calendário de atividades curriculares das escolas, foi aderido o ERE - Ensino Remoto 

Emergencial, para que as instituições de ensino e a educação não ficassem completamente 

suspensas. 

Embora as pessoas definam esse novo modelo de educação como EAD - Educação a 

Distância, elas estão cometendo um equívoco, pois esta modalidade oferece toda uma formação 

e preparo para a execução da mesma, segundo o Ministério da Educação; “A Educação a 

Distância, Decreto-Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, regulamentando o Art. 80 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Determina que a educação a distância será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Caberá também à União 

regulamentar todos os requisitos para realização de exames, assim como o registro de diplomas 

relativos ao curso”.  

O modelo que foi adotado para esse momento de pandemia foi o Ensino Remoto 

Emergencial - ERE, que não oferece o mesmo que o EAD, e como o próprio nome diz, ele está 

sendo usado como um último recurso de emergência, ou seja, não garante a todos os estudantes 

a participação efetiva nas atividades e conteúdos escolares. 

Os profissionais da educação, deparam-se com novas exigências e novos conhecimentos 

para poderem transmitir conhecimentos para seus alunos, segundo França, Silva e Feitosa, 

(2021): “É nesse contexto, que a educação é impactada e que os professores deparam-se com 

novas demandas, exigências e situações adversas do que estavam acostumados a lidar, no seu 

dia a dia com as aulas presenciais, já nesse modelo o espaço e tempo são reconfigurados, o 

trabalho é aumentado, assim como a jornada ampliada, a cultura organizacional é desfavorecida 

e a interação entre os pares é desprestigiada”. 

Nesse ínterim, torna-se bastante importante discutir também acerca das dificuldades 

existentes da família no acompanhamento das atividades escolares no ensino remoto; A respeito 

desse ponto pode-se relembrar que com o início da pandemia global da COVID – 19 e com a 

necessidade do isolamento social na pretensão do combate ao vírus pandêmico e assegurar o 

bem - estar dos indivíduos inseridos na sociedade, se tornou necessário o fechamento 

temporário das instituições de ensino no Brasil e no mundo inteiro.   

Nesse contexto, com as aulas remotas e com os professores incapacitados de auxiliar os 

estudantes presencialmente nas atividades pedagógicas, a família se transformou em uma das 

principais contribuintes na educação nesse período pandêmico, auxiliando as crianças em suas 

residências acerca das atividades escolares passadas pelos professores.  

Porém, a realidade de algumas famílias acerca desse ponto é cercada por dificuldades e 

obstáculos, visando que a família além da imensa responsabilidade com os afazeres domésticos 

da residência, o tempo exigido pela profissão exercida por esses indivíduos no mercado de 
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trabalho a fim de sanar as despesas familiares e de assegurar a alimentação, vestimenta e saúde 

dos componentes desta família, ainda existe o despreparado da família em auxiliar as crianças 

nas atividades escolares, por não conhecerem as abordagens pedagógicas necessárias e na 

maioria das vezes não se ter a dominância dos conteúdos passados pelos professores para a 

realização das atividades escolares, como também ainda existe a situação em que o 

analfabetismo se faz presente no seio familiar, impossibilitando assim, o êxito no auxílio dessas 

atividades.  

Nesse viés, continuando a argumentação acerca das questões existentes a respeito do 

ensino remoto, pode-se mencionar ainda a necessidade do uso de ferramentas digitais, como: 

computadores, tablets, celulares, notebooks e do acesso à internet para que assim, seja possível 

realizar a continuação das atividades pedagógicas nas instituições de ensino neste período de 

isolamento social, cumprindo assim o cronograma escolar e também possibilitando a contínua 

aprendizagem dos estudantes.  

Ademais, outro fator é que as ferramentas digitais utilizadas no ensino remoto também 

são aplicadas como uma forma de aproximação e união da comunidade escolar nesse momento 

delicado de isolamento social, mesmo que esses encontros sejam apenas por uma tela digital e 

não presencial, por enquanto. 

Acrescentando Lévy (1999) afirma: ‘’ As ferramentas digitais alteram como o mundo 

processa a informação, aprende, como pensam, se relacionam e aprendem”.  

Neste sentido, as ferramentas digitais neste período de isolamento social devido às adversidades 

da pandemia da covid- 19 foi uma alternativa também para as pessoas estarem se reinventando 

e aprendendo novas formas de estarem próximas e conectadas como já foi mencionado 

anteriormente.   

Dessa maneira, visando a grande importância dessas ferramentas digitais para a 

educação nesse período de ensino remoto, percebe-se a necessidade de se promover uma 

igualdade acerca desses recursos, já que infelizmente, a realidade de muitas famílias é de uma 

situação de instabilidade financeira, ocorrendo a escassez de recursos financeiros para a compra 

e mantimento dessas ferramentas, impossibilitando dessa forma, a participação igualitária dos 

estudantes das instituições de ensino e na transmissão de uma ensino de qualidade.  

Neste contexto de distanciamento social, gerado pela covid-19 e a adoção do ERE, os 

professores tiveram que se reinventar para conseguirem dar continuidade ao calendário escolar, 

e dentro dessa nova dinâmica são encontrados alguns percalços que dificultam a execução deste 

modelo. No entanto, também são apresentadas novas formas, dinâmicas e interativas para as 

crianças e seus responsáveis. Segundo ALVES, JOYCE, LIMA, ROCHA, & TORRES. 

 
Um dos problemas que tem impactado na oferta do ERE está relacionado à 

conectividade, pois além de muitos alunos não possuírem um provedor de 

internet em sua casa e fazem uso exclusivo de dados móveis no celular, os 

chamados planos 3G, que possuem limitação de internet. Isso é reflexo da 

desigualdade social a qual os estudantes de instituições públicas têm passado. 

(ALVES, JOYCE, LIMA, ROCHA, & TORRES, 2020, p. 11).  

 

 A partir desta fala, podemos perceber a importância das aulas gravadas pelos/as 

professores/as, dos vídeos e links do YouTube direcionados aos alunos com assuntos 

relacionados à temática abordada e das atividades disponibilizadas de forma xerocada.  

As disponibilidades das atividades e dos conteúdos para os estudantes é uma grande 

responsabilidade dos educadores/as, principalmente os da rede pública, pois estes devem estar 

cientes, de que muitas das crianças não possuem celular, notebook, tablet ou acesso à internet, 

por isso as atividades gravadas e xerocadas são essenciais, assim esses profissionais aumentam 

a probabilidade de participação e interação das crianças, assim como e execução das atividades 

e suas devolutivas.  
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Nesta continuidade, por fim se torna necessário ressaltar também os pontos positivos 

acerca deste novo cenário social, que mesmo com tantos obstáculos e dificuldades que cercam 

a sociedade e a comunidade escolar, dos profissionais que atuam nesta área e dos estudantes 

inseridos nas instituições, existem os pontos positivos a respeito do ensino remoto como, por 

exemplo: A continuação do processo de aprendizagem dos estudantes mesmo de forma remota; 

A asseguração dos empregos destes profissionais da educação que estão se esforçando de 

maneira bastante significativa nesse período pandêmico; A continuação do Projeto Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID mesmo no ensino remoto, possibilitando aos 

estagiários em ação a coleta de experiências sobre este período pandêmico e também 

incentivando o aprimoramento profissional destes futuros educadores;  

Além disso, também se percebe a aproximação e união da família diante da situação de 

isolamento social, ocorrendo assim, o incentivo aos adultos estarem buscando o aprimoramento 

também do seu próprio conhecimento a fim de suprir as necessidades do auxílio no ensino das 

atividades escolares; O incentivo a reinvenção dos profissionais da educação acerca do ensino 

remoto com o intuito de sanar as dificuldades que rodeiam o processo educativo dos estudantes, 

promovendo oportunidades mais igualitárias para toda a comunidade escolar, visando que 

alguns podem fazer o uso das ferramentas digitais e outros infelizmente, não podem; E por fim, 

existe o maior de todos os pontos positivos: A estabilização da saúde de todos os indivíduos 

inseridos no espaço escolar bem como dos familiares dos mesmos.  

 

METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho, foi feito o uso da metodologia bibliográfica qualitativa, 

que guiou o estudo e a explanação do presente artigo acerca das “Experiências vivenciadas no 

PIBID em tempos de ensino remoto”, objetivando realizar uma reflexão e apresentação dos 

pontos abordados a respeito destas experiências que rodeiam os indivíduos inseridos no espaço 

escolar, bem como dos estagiários do PIBID que coletam experiências em um momento 

delicado mas que também se torna um momento de superação para esses iniciantes na arte da 

docência neste período pandêmico em que o isolamento social se faz tão necessário, a fim de 

garantir a segurança e o bem - estar do corpo social.   

A pesquisa bibliográfica qualitativa se torna essencial para a realização de um trabalho, 

pois é através dela que o autor obtém um aprofundamento nos conhecimentos e um acúmulo de 

informações verídicas acerca do que está sendo pesquisado. 

 
A pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, 

desenvolve-se ao longo de uma série de etapas. Seu número, assim como seu 

encadeamento, depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, 

o nível de conhecimentos que o pesquisador dispõe sobre o assunto, o grau de 

precisão que se pretende conferir à pesquisa etc. Assim, qualquer tentativa de 

apresentar um modelo para desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica 

deverá ser entendida como arbitrária. Tanto é que os modelos apresentados 

pelos autores que tratam desse assunto diferem significativamente entre si. 

(Gil, 2002, p. 59) 
 

Nesse contexto, pode-se notar como a pesquisa bibliográfica exerce influência positiva 

acerca do progresso e qualidade da pesquisa, oferecendo uma diversidade de conhecimentos, 

de visões teóricas e citações de autores importantes e admirados academicamente a respeito do 

assunto abordado. Além disso, a pesquisa bibliográfica também auxilia na organização dos 

ideários que o autor pretende desenvolver na pesquisa. 

Dessa maneira, para a realização do artigo utilizamos como base e inspiração outros 

artigos acadêmicos de credibilidade do espaço acadêmico, sendo possível serem encontrados 
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no – Google Acadêmico - acerca do tema abordado, complementando assim e enriquecendo os 

conhecimentos já obtidos a respeito da temática, sendo também possível assim, desenvolver e 

aprimorar as ideias com boa estrutura e com informações verídicas necessárias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico, apresentamos algumas reflexões construídas a partir das experiências 

vivenciadas no PIBID formato remoto diante do contexto pandêmico.  

As experiências das autoras deste presente trabalho, são exclusivamente remotas, em 

decorrer do distanciamento social em virtude da Covid-19; os pibidianos mantém um contato 

direto e cotidiano com professores titulares da instituição trabalhada, onde estes profissionais 

são responsáveis em supervisionar e direcionar esses trabalhos e atividades para os estudantes 

e seus responsáveis.   

As aulas em formato de vídeos são gravadas pelos/as professores/as, ou pibidianos, ou 

direcionados aos alunos vídeos e links do YouTube com assuntos relacionados à temática 

abordada e das atividades disponibilizadas de ou as atividades xerocada. 

Adentrar no modelo de ensino remoto exigiu que os professores/as e pibidianos 

aprendessem a executar edições de vídeos, a aprender o manusear algumas plataformas e a lidar 

com a carga de horário dobrada. 

A disponibilidade das atividades e dos conteúdos para os estudante é responsabilidade 

dos educadores/as, pois estes devem estar cientes, de que muitas das crianças não possuem 

celular, notebook, tablet ou acesso à internet, por isso as atividades gravadas e xerocadas são 

essenciais, assim esses profissionais aumentam a probabilidade de participação e interação das 

crianças e dos responsáveis que são a ponte entre os educadores e os estudantes, assim como e 

execução das atividades e suas devolutivas.  

Apesar dos percalços enfrentados pelos educadores, pelos responsáveis e pelas crianças, 

é importante trazer à tona alguns pontos positivos em relação ao cenário de distanciamento 

social, já que houve grande participação dos agentes da educação que se reinventaram em casa 

para poder exercer as aulas em outro modelo, aos pais e responsáveis que apesar da nova rotina, 

foram os intermediadores entre os professores e os alunos. 

Por isso o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é importante 

para seus integrantes, pois além de oferecer o contato com a futura profissão do discente, o 

projeto oferece uma bolsa, que contribui para o financiamento do estudo do aluno, já que estes, 

mesmo em casa, permanecem alguns gastos acerca do estudo como; internet, aparelhos e 

manutenção das ferramentas digitais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O trabalho discorre acerca das experiências vivenciadas pelos estudantes no Projeto 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), edição 2020, diante do contexto 

pandêmico e da iniciação do ensino de forma remota, apresentando também a relevância do 

Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), nas instituições escolares 

públicas do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Após a realização de análises sobre o assunto, conclui-se que o presente artigo se torna 

importante, pois relata as experiências vivenciadas pelos componentes do PIBID em conjunto 

com os profissionais da educação, neste momento de isolamento social onde estes profissionais 

reinventaram suas didáticas e metodologias de ensino, para que a comunidade escolar não fosse 

prejudicada. 

 Ainda, acerca do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o 

qual possibilitou esta coleta de experiências aos seus componentes que por meio do projeto, 
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tiveram acesso aos novos modelos de ensino utilizados pelos educadores, assim como o 

“contato” com os alunos, e seus responsáveis. 

 Este projeto contribui para a formação dos futuros professores, pois é uma oportunidade 

de trocas e acúmulo de experiências, novos conhecimentos aprimoramento profissional, contato 

precoce com a docência, além de proporcionar uma nova visão e execução das atividades 

escolares por meio do ERE - Ensino Remoto Emergencial, e pôr fim a contribuição no processo 

educativo para com os estudantes. Com esse trabalho, torna-se possível compartilhar a vivência 

dos estudantes dentro da perspectiva do projeto, assim como sua importância para os mesmos. 
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PIBIC E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-PESQUISADOR NA UFPB:  

relato de experiência 

 

Suênia Tavares da Silva1 

Ivonaldo Neres Leite2 

 

 
RESUMO 

Este trabalho diz respeito a um relato de experiência pessoal como bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)/CNPq, no âmbito do 

Projeto de Pesquisa  “Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em 

Municípios do Vale do Mamanguape-PB”, desenvolvido na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB)-Campus IV. O Pibic/CNPq promove e incentiva a inserção de 

estudantes de graduação no contexto da pesquisa científica, através da concessão de 

bolsas e também mediante o voluntariado em projetos. Baseia-se na atuação conjunta 

de alunos e professores num projeto de pesquisa, tendo como objetivo instigar o 

discente a desenvolver o seu potencial científico e ampliar as suas percepções sobre o 

futuro, proporcionando-lhe perspectivas de continuidade da sua formação acadêmica. 

O projeto do qual este trabalho decorre tem como objetivo analisar o fenômeno 

bullying, sob a perspectiva docente, em escolas públicas municipais e estaduais da 

região do Vale do Mamanguape-PB. Particularmente, a participação da autora deste 

trabalho ocorreu mediante o desenvolvimento de um plano de investigação 

(subprojeto) que teve o seguinte problema de pesquisa: Qual é o quadro nas escolas 

 
1 Graduanda em Pedagogia. Membro do “Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Sociedade e Culturas 

(GEPEDUSC)”. UFPB. E-mail: sueniatavares11@gmail.com  
2 Doutor na Área de Especialização Sociologia da Educação. Coordenador do grupo de pesquisa “Texto, Educação 

e Sociedade: bullying e drogas no contexto escolar”. UFPB. E-mail: ivonaldo.leite@gmail.com  
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públicas municipais e estaduais de Rio Tinto-PB no que se refere à ocorrência do 

bullying? A modalidade de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada com 

professores, tendo como técnica de tratamento do material empírico a análise de 

conteúdo temático-categorial. Foi verificado, por exemplo, que os problemas 

envolvendo o bullying no cotidiano escolar afetam, com maior frequência, grupos 

considerados de minorias e que os tipos de “bullying” mais frequentes são de natureza 

verbal e psicológica. Particularmente, integrar um Projeto de Iniciação Científica foi 

fundamental no que tange à formação da autora em diversos aspectos, como, por 

exemplo, o aperfeiçoamento da leitura acadêmica, posto que o maior contato com 

textos científicos possibilita a familiarização com termos técnicos, além de 

enriquecimento do vocabulário e, consequentemente, melhora da capacidade de 

escrita culta. Outra contribuição do Pibic diz respeito à obtenção de experiências 

através das vivências no campo da pesquisa, pois possibilita ao bolsista o 

desenvolvimento de novas perspectivas e reflexões em torno das problemáticas a 

serem enfrentadas como futuro profissional. Ademais, o Pibic possibilita ao bolsista 

oportunidade para a construção de produções acadêmicas, publicação e participação 

em eventos.  Ou seja, o Programa contribui nos cursos de licenciatura – no caso da 

autora, de Pedagogia – para a formação do professor-pesquisador. Em suma, 

envolver-se num projeto de Iniciação Científica é uma experiência repleta de 

oportunidades para a formação do aluno. No decorrer do projeto, deparamo-nos com 

saberes que não nos chegam através das disciplinas do currículo do curso. Pode-se 

entender então, de fato, os processos inerentes à construção do conhecimento. 

Percebe-se que o conhecimento nunca é acabado e monolítico, mas diverso e resultado 

de uma construção constante. Compreendemos, também, a importância da 

continuidade das pesquisas e da valorização dos pesquisadores, para que novos 

conhecimentos continuem surgindo, de modo a contribuir com o progresso da 

sociedade como um todo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Científica; Pibic/CNPq; Professor-pesquisador. 
 

INTRODUÇÃO: contextualização do Pibic/CNPq 

 

 Visando incentivar a iniciação na pesquisa acadêmica e a promoção do pensamento 

científico dos estudantes de graduação do ensino superior, o Pibic (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica) objetiva, principalmente, contribuir na formação de novos 

pesquisadores de modo a fomentar o aprendizado científico e de profissionais capacitados. Em 

relação ao bolsista, o Programa busca propiciar, através da orientação realizada por um 

profissional qualificado, isto é, o coordenador do projeto, a apropriação dos métodos e técnicas 

inerentes à pesquisa, além de instigar a criatividade e o pensamento científico a partir do contato 

direto com um determinado problema de pesquisa. 

 Nesse Programa, as instituições de ensino superior, além de possuírem o controle 

administrativo sobre as cotas de bolsas, devem também criar seus próprios mecanismos de 

distribuição entre pesquisadores. As bolsas são válidas por um período de doze meses, podendo 

ser renovadas. As instituições contempladas pelo Programa devem promover um evento anual, 

em forma de congresso ou seminário, através do qual os estudantes possam apresentar suas 

produções científicas, seja em forma de pôsteres, resumos ou apresentações orais para que o 

Comitê Institucional do Pibic possa avaliar seu desempenho (MASSI e QUEIROZ, 2015, 

p.40).  

 Como aponta Pires (2015), o coordenador do projeto é o responsável pela seleção, 

acompanhamento e avaliação do bolsista que, por sua vez, precisa se adequar ao seguinte perfil: 

 
1) estar efetivamente envolvido em curso superior; 2) desenvolver, com 

exclusividade, atividades acadêmicas e de pesquisa; 3) comprovar interesse 

pela carreira científica e possuir pendor para atuar em pesquisa; 4) possuir 

destacado nível intelectual e rendimento acadêmico; e 5) preferencialmente 
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conhecer idioma estrangeiro, bem como estar envolvido com informática. 
(CABRERO E COSTA, 2015, p. 121) 

 

Sendo um Programa de financiamento, o Pibic possui grande demanda, logo os 

processos seletivos se caracterizam pela alta disputa. Todavia, os alunos que não são 

contemplados com bolsas podem ingressar num projeto de iniciação científica através do 

voluntariado que, por sua vez, possibilita as mesmas experiências obtidas por um bolsista e que 

podem ser um fator determinante no ingresso em programas de pós-graduação, por isso: 

 
[...] em diferentes organizações envolvidas com treinamento de jovens 

pesquisadores, verifica-se um grande volume de alunos que não recebem bolsa 

trabalhando como voluntários na pesquisa. Um aspecto que fica em relevo é o 

empenho demonstrado pelos estudantes, pois, mesmo sem perceber qualquer 

rendimento, dedicam-se à pesquisa. (CABRERO E COSTA, 2015, p.118) 
 

Ademais, ao ingressar num projeto do Pibic/CNPq, o bolsista ou voluntário passa a 

integrar um grupo de pesquisa, do qual fazem parte outros pesquisadores como doutores, pós-

graduandos, alunos de iniciação científica, dentre outros. Cabrero e Costa (2015) apontam que 

a participação num grupo de pesquisa é um fator determinante na iniciação científica por 

viabilizar ao aluno uma compreensão mais ampla de situações desafiadoras para os cientistas, 

além de possibilitar a produção coletiva que, consequentemente, promove um maior número de 

publicações e descobertas científicas. 

 

SITUANDO O PROJETO DE PESQUISA E A BASE METODOLÓGICA 

 

O projeto de pesquisa intitulado “Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo 

em Municípios do Vale do Mamanguape-PB”, desenvolvido na Universidade Federal da 

Paraíba, Campus IV, coordenado pelo Professor PhD Ivonaldo Neres Leite, tem, entre os seus 

planos de trabalho para os bolsistas, um que se intitula “A Ocorrência de Bullying nas Redes 

Estadual e Municipal de Ensino de Rio Tinto”. Isto posto, o problema de pesquisa do mesmo 

foi formulado nos seguintes termos: qual é o quadro nas escolas públicas municipais e estaduais 

de Rio Tinto no que se refere à ocorrência do bullying?. Assim, teve-se como objetivo geral 

analisar o quadro da ocorrência de bullying em escolas públicas municipais e estaduais de Rio 

Tinto-PB, cidade localizada a cerca de 52 km da capital João Pessoa/PB e situada na região 

denominada Vale do Mamanguape3. 

O estudo teve como base metodológica a pesquisa qualitativa, com um caráter 

exploratório, tendo sido feita uma revisão da literatura e a realização de entrevistas 

semiestruturadas com professores. A investigação empírica foi desenvolvida em escolas 

situadas na zona urbana de Rio Tinto-PB.  As escolas selecionadas como campo empírico foram 

a Escola Cidadã Integral Técnica Luiz Gonzaga Burity e a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônia Luna Lisboa, tendo sido feitas quatro entrevistas. No que tange ao perfil 

dos entrevistados, foram selecionados dois entrevistados do gênero feminino e dois do gênero 

masculino, que, no momento da coleta de dados, atuavam nas áreas de Sociologia, Filosofia, 

Artes, Língua Portuguesa, Ciências e Língua Inglesa. 

No que se refere ao procedimento de análise do material empírico, foi utilizada a técnica 

da análise de conteúdo temático-categorial (BARDIN, 2011), que tem por objetivo o desvendar 

crítico do conteúdo latente (SANTOS, 2012; BARDIN, 2011) e implica na análise categorial 

do texto a partir de temas determinados, expondo as circunstâncias nas quais eles aparecem e 

 
3 O Vale do Mamanguape é constituído por um total de nove municípios, são eles: Baía da Traição, Cuité de 

Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Marcação, Mataraca e Pedro Régis. 
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sistematizando-os segundo critérios teóricos/empíricos adotados pela fundamentação 

conceitual do estudo (LEITE, 2019). No processo de tratamento do material, foram 

desenvolvidas categorias, subcategorias, unidades de registro e unidade de contexto. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DA PESQUISA: o fenômeno bullying 

 

Numa abordagem etimológica, a palavra “Bullying” é derivada do adjetivo inglês bully, 

que significa valentão, tirano. Melo (2010) entende por bullying o comportamento intencional, 

logo, premeditado, sistematizado, planejado, articulado de forma repetitiva de agressão verbal, 

psicológica ou física, adotado, sobretudo, no âmbito escolar ou externo à escola.  

Segundo Melo (op. cit.), o bullying sempre existiu no meio escolar e também nos demais 

segmentos da sociedade, o que há de novo é o estudo sistematizado, uma vez que foi a partir da 

década de 1970 que pesquisadores e governos começaram a olhar para o fenômeno bullying 

numa perspectiva científica, tomando medidas de combate aos efeitos maléficos provocados 

por esse comportamento. No Brasil, o estudo sobre o fenômeno bullying iniciou-se apenas no 

fim da década de 1990. 

 De acordo com Matos e Gonçalves (2009), o bullying pode ser classificado em direto, 

que compreende situações de agressões físicas e verbais; e o indireto, que se apresenta através 

da disseminação de rumores desagradáveis e desqualificantes, visando a discriminação e 

exclusão da vítima de seu grupo social. De acordo com a literatura (BANDEIRA; HURTZ, 

2012), o bullying verbal é apontado como sendo o mais frequentemente observado no cotidiano 

escolar, principalmente em alunos no período da adolescência, por se tratar de uma agressão 

que costuma passar despercebida aos adultos, assim como o bullying psicológico, que é 

comumente tipificado como de menor gravidade (MARCOLINO et al., 2018), resultando em 

sua naturalização entre os escolares.  

Problemáticas envolvendo o bullying afetam tanto indivíduos masculinos quanto 

femininos, todavia, é possível perceber determinadas especificidades que se apresentam de 

acordo com o gênero: numa parte significativa dos casos, as meninas costumam estar 

envolvidas com o bullying indireto, enquanto os meninos tendem a se envolver mais com o 

bullying direto (MATOS E GONÇALVES, 2009). Ainda, os personagens do processo de 

bullying são classificados em: vítima típica, que serve de bode expiatório para um dado grupo, 

apresenta um aspecto físico mais frágil, e possui conduta habitual não-agressiva; vítima 

provocadora, responsável por provocar e atrair reações agressivas contra as quais não consegue 

lidar com eficiência; vítima agressora, aquela que reproduz os maus-tratos sofridos; agressor, 

sujeito que vitimiza os mais fracos, é considerado malvado, duro e mostra pouca simpatia para 

com suas vítimas; espectador, aluno que presencia o ato de bullying, porém não o sofre nem o 

pratica, e representa a grande maioria dos alunos que convive com o problema e adota a lei do 

silêncio por temer se transformar no novo alvo do agressor (MELO, 2010). Salmivalli et al. 

(apud LAPA, 2019) catalogou quatro subgrupos no que se refere aos espectadores: 

 
1) espectadores de fora, os outsiders, que ficam de fora da situação de 

intimidação e não têm ação sobre o fato. Alguns chegam inclusive a se afastar 

do que estão assistindo; 2) defensores do alvo, os defenders, que tomam 

partido das vítimas, consolando-as e apoiando-as; 3) os assistentes do autor, 

os assistants, descritos como participantes ativos nas situações bullying, são 

aqueles que vão pegar e segurar a vítima, por exemplo e 4) reforçadores, os 

reinforcers, descritos como indivíduos que encorajam o agressor rindo e 

incentivando as pessoas a assistir enquanto o par está sendo vitimizado 

(SALMIVALLI et al. apud LAPA, 2019, p.89-90). 
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Ademais, Bandeira e Hurtz (2012) consideram a possibilidade de sentimentos como o 

medo e a vergonha dificultarem o processo de busca por ajuda ou apoio. A partir dessa 

perspectiva, Daud (2018) aponta que: 

 
A esta forma de violência, faz diferença a ação do professor que procura 

resolver os conflitos sem terceirizá-los à coordenação ou à direção da escola 

por entender que a convivência é um valor digno do trabalho pedagógico e 

que, por isso, deve-se gastar tempo com ela. Afinal, é com esta postura que o 

professor poderá transmitir a mensagem de que os contra valores como, por 

exemplo, a violência, a falta de respeito, a intolerância ao diferente e a falta 

de generosidade precisam ser combatidos com quem de direito. E poderá, 

também, fortalecer a vítima de bullying ao fazer com que ela perceba que o 

respeito é um valor cultuado em sua sala de aula, em sua escola (DAUD, 2018, 

p.68-69). 

 

Estudos apontam a importância do apoio entre colegas, o que, segundo Lapa (2019), é 

um fator que merece atenção, pois o bullying é um fenômeno que acontece entre pares, logo os 

alvos são vitimizados justamente por aqueles que contribuem no fomento à sua identidade. 

Assim, pode-se apontar a importância de grupos de apoio como o SAI (Sistema de Apoio entre 

Iguais), uma vez que estudos apontam que, ao se envolverem numa situação de bullying, 50% 

dos alvos não conta a ninguém; 35,7% conta aos amigos; 8,9% conta à Polícia e 5,4% a outras 

pessoas (LAPA, 2019). 

Em se tratando do agressor, segundo Martins e Almario (2012), o comportamento 

violento não é resultado de ação particular, ele provém de uma sociedade agressiva e de uma 

formação cidadã defasada por uma educação familiar e social marcadas pela falta de afeto e 

pela mera delegação de responsabilidades. Ainda nessa perspectiva, Lapa (2019) diz: 

 
Sabendo porque agem da forma que o fazem, os autores de bullying, podemos 

afirmar, que para além de medidas punitivas, necessitam de um investimento 

em sua formação que os permita reposicionarem-se em sua personalidade. 

Como vimos, falta-lhes sensibilidade moral e, portanto, é preciso dar a eles 

oportunidades de constatar os sentimentos daqueles que sofrem (LAPA, 2019, 

p. 85). 
 

Em síntese, o fenômeno bullying é um problema que resulta, na maioria dos casos, em 

consequências danosas para todos os envolvidos, das quais vale ressaltar o desinteresse pelos 

estudos, o déficit de concentração e aprendizagem, além dos impactos que perdurarão até a vida 

adulta. Assim, ao pensarmos em medidas de prevenção contra o bullying, é imprescindível que 

toda a comunidade escolar tenha conhecimento acerca do fenômeno, além de serem adotadas 

políticas públicas que visem a prevenção e diminuição do bullying nas escolas, e o investimento 

no treinamento dos profissionais atuantes na área da educação visando capacitá-los para 

elaboração e execução dos programas de prevenção ao bullying (BANDEIRA; HURTZ, 2012). 

 

As experiências iniciais como bolsista Pibic/CNPq 

 

O projeto “Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em Municípios do Vale 

do Mamanguape-PB” esteve em vigência, inicialmente, durante o período de 2019/2020, 

vinculado ao curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, Campus 

IV, que integra o Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE. 

Matriculada no terceiro período do curso de Pedagogia e cursando as disciplinas no 

turno noturno, o projeto despertou meu interesse por tratar de uma temática fundamental no 

contexto escolar que é pouco discutida nas aulas ofertadas pelo curso. Assim,  participei do 
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processo seletivo que ocorreu, inicialmente, a partir da manifestação de interesse pelo discente 

através da plataforma Sigaa (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), seguido 

pela leitura de dois textos, um em língua estrangeira e o outro de autoria do coordenador, para 

subsidiar uma posterior avaliação que, por sua vez, foi estruturada em questões abertas e 

fechadas, tendo como tema “Cotidiano Escolar: Problemas, Desafios e Alternativas” e tratava, 

principalmente, do conhecimento prévio dos candidatos acerca do tema, percepções em torno 

do material de leitura disponibilizado pelo orientador, dentre outros aspectos de natureza 

subjetiva e particular ao estudante.  

Os resultados foram baseados no exame escrito, todavia houve a ocorrência de um 

empate e o critério de seleção passou a ser o CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmico). 

Assim, consegui a aprovação na minha primeira experiência como bolsista e, imediatamente, 

iniciou-se o processo de acolhimento, através do qual houve o primeiro contato com o roteiro 

de trabalho e a disponibilização do plano do projeto a ser tratado em reunião presencial com o 

coordenador, na qual também discutirmos em torno das leituras a serem realizadas inicialmente 

e minha inserção no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Sociedade e Culturas 

(GEPEDUSC), que tem como intuito a realização de investigações de debates acadêmicos, 

adotando uma perspectiva transdisciplinar, isto é, de perceber o conhecimento de forma plural, 

tendo por princípio a pesquisa como instrumento fundamental na formação do sujeito e 

assumindo a importância da construção de conceitos e procedimentos que possibilitem maior 

clareza para tratar dos desafios da realidade.  

O GEPEDUSC possui como coordenadores o Professor PhD Ivonaldo Neres Leite, 

coordenador do projeto, e o Professor Dr. Gilmar Leite Ferreira, ademais, é integrado por um 

total de dez pesquisadores, dez estudantes (de graduação, mestrado e doutorado), e dois 

colaboradores estrangeiros. Em síntese, o grupo possui duas linhas de pesquisa, são elas: 

“Educação, Subjetividades e Culturas” e “Processos Educativos em Diferentes Contextos, 

Sociedade e Políticas”, e suas atividades se classificam em internas, caracterizadas por reuniões 

e atividades presenciais com os membros do grupo nas quais, durante o primeiro ano do projeto, 

foram realizados diálogos em torno da temática “Narrativas e vivências do cotidiano escolar”; 

e externas, que são organizadas em formato de lives para a discussão com pesquisadores de 

outros estados e países. Os encontros presenciais do grupo foram organizados para ocorrer 

quinzenalmente, assim, a cada encontro um ou dois membros assumiram a responsabilidade 

pela mediação do diálogo. Da minha participação como mediadora, juntamente com uma 

voluntária do Pivic (Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica), ocorreu a 

apresentação do projeto e o debate em torno do fenômeno bullying. 

Em se tratando das leituras relacionadas à pesquisa, inicialmente houve muita 

dificuldade por serem textos complexos e que não se restringiam ao idioma pátrio, contudo, a 

leitura de um material mais avançado se mostrou um fator positivo na minha formação como 

um todo, pois consegui acelerar o desenvolvimento da leitura e escrita acadêmica em relação 

aos demais estudantes integrantes do mesmo período no curso, mas não participantes da 

iniciação científica. Em síntese, ao ter contato com textos além do grau de leitura comum ao 

meu período no curso, pude me familiarizar mais rápido com termos técnicos, além de 

enriquecer o vocabulário e, consequentemente, melhorar a capacidade de escrita culta. 

 

Realização da pesquisa e tratamento do material empírico 

 

Ciente da demanda em conhecimento sobre metodologia e técnicas de pesquisa 

educacional que a iniciação científica requer, concordamos em iniciar com uma revisão em 

torno dos aspectos metodológicos da pesquisa, pois a aprendizagem obtida nas disciplinas 

ofertadas pelo curso mostrou-se insuficiente. Havia, por minha parte, grande dificuldade nas 

leituras científicas e na realização das atividades metodológicas mais básicas.  
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Assim, os encontros iniciais com o coordenador foram focados em diálogos e leituras 

com o intuito de consolidar a apropriação de conceitos como, por exemplo, metodologia, que é 

o estudo do método, ou seja, um conjunto de regras e procedimentos para se realizar uma 

pesquisa; os tipos de pesquisa, que são caracterizadas através da abordagem (pesquisa 

qualitativa e quantitativa); natureza (pesquisa básica e aplicada); objetivos (pesquisa 

exploratória, descritiva e explicativa); e procedimentos (pesquisa experimental, bibliográfica, 

documental, de campo, pesquisa ex-post-facto, pesquisa de levantamento, pesquisa com 

Survey, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisa-ação, etnográfica e etnometodológica). 

Ainda, no decorrer do projeto, consegui desenvolver a habilidade de realizar diferentes tipos de 

fichamentos, resumos e resenhas, que foram frequentemente requisitados pelo coordenador 

para assimilação das leituras necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. Além disso, 

acumulei conhecimentos relacionados à escrita científica como, por exemplo, as regras da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); e à pesquisa científica como, por exemplo, 

a realização de levantamentos no Banco de Teses da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior) e na plataforma Scielo (Scientific Electronic Library Online). 

Após a assimilação dos conceitos metodológicos, as reuniões passaram a tratar dos 

dados obtidos no levantamento bibliográfico em torno do tema do projeto, assim, passamos a 

estudar conceitos voltados ao fenômeno bullying como, por exemplo, suas características, tipos, 

especificidades, impacto nos envolvidos no processo de bullying, dados mundiais que 

apresentam números e casos de episódios envolvendo a prática do bullying, dentre outros 

aspectos necessários ao domínio do tema. 

Posteriormente, os encontros promovidos com coordenador passaram a ter como intuito 

a decisão de pontos cruciais no que tange à concretização da proposta desenvolvida no 

cronograma do projeto. Desse modo, foram levantadas discussões acerca das possibilidades de 

instituições de ensino público localizadas em Rio Tinto que pudessem contribuir com os dados 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, selecionamos duas escolas, uma 

estadual e uma municipal, nas quais seriam entrevistados, por instituição, dois professores e um 

gestor. 

 Após a delimitação do campo empírico, demos início  à elaboração do questionário a 

ser utilizado nas entrevistas semiestruturadas com gestores e professores. Deu-se preferência 

ao modelo de entrevista semiestruturada para possibilitar ao entrevistado o discurso autônomo 

sobre suas experiências a partir do tema proposto pela pesquisa. Como aponta (LIMA et. al, 

1999), esse tipo de entrevista permite que o informante forneça respostas livres e autênticas, à 

medida em que valoriza a atuação do entrevistador.  O processo de elaboração das questões foi 

pensado de modo conjunto com o coordenador, assim, as perguntas que iriam compor a 

entrevista lhe eram enviadas por e-mail para análise e avaliação, então, seguidamente, havia 

seu retorno com sugestões para reconfigurações quando necessárias. 

Com as escolas já delimitadas e o corpo da entrevista aprovado pelo coordenador, deu-

se início ao trabalho de campo. A recepção da primeira instituição, uma escola de ensino 

integral, foi acolhedora e alguns professores se mostraram entusiasmados em se voluntariar 

como parte da pesquisa. O depoimento relacionado à gestão escolar foi realizado com a 

coordenadora pedagógica, pois a gestora não estava presente no então momento. Na segunda 

escola, o acolhimento não foi receptivo, e tanto docentes quanto a gestora pareciam intimidados 

quando abordados para concessão da entrevista. Na primeira escola, os diálogos ocorreram no 

intervalo entre aulas dos docentes, por um tempo médio de doze minutos, enquanto na segunda 

instituição foi esperado o fim das aulas do dia e cada entrevista durou, em média, cerca de sete 

minutos, sendo necessária, em alguns pontos, a reformulação da pergunta de modo que o 

docente pudesse elaborar melhor sua resposta. 

A coleta das entrevistas deu-se através do uso de gravador, assim, com o material em 

mãos, iniciou-se o processo de transcrição, isto é, a conversão completa e detalhada da 
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entrevista gravada para o registro escrito. A transcrição, um trabalho árduo e que requer 

paciência e foco, foi realizada manualmente, ou seja, os áudios eram reproduzidos, pausados e 

retrocedidos várias vezes, enquanto a digitação era realizada, portanto, além do ato de 

conversão do documento gravado para o documento escrito, esse momento constituiu uma pré-

análise do material. Ainda, durante a transcrição, foi possível anotar algumas considerações e 

hipóteses para análise posterior que foram de grande utilidade no processo de tratamento dos 

dados. 

Nesse ínterim, tendo se passado seis meses desde o início do projeto, foi requisitado o 

envio do relatório parcial com as devidas informações sobre as atividades realizadas, a 

comparação entre o plano original e o executado, outras atividades com relação indireta ao 

projeto, bem como os resultados preliminares.  

No momento de realizar a análise de conteúdo temático-categorial, houve o 

cancelamento das aulas nas instituições de ensino da Paraíba em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19), assim, o estudo em torno da metodologia do processo de análise 

de conteúdo ocorreu através da leitura dos textos selecionados pelo coordenador e por 

orientações via reuniões através da plataforma Google Meet. Por ser a primeira experiência na 

iniciação científica, e a análise de conteúdo se tratar de um  processo complexo, houve uma 

grande dificuldade na assimilação da prática, portanto, apenas as entrevistas dos docentes foram 

submetidas ao processo. 

Na etapa de pré-análise, que visa sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro 

referencial teórico e estabelecer parâmetros para a interpretação dos dados coletados (SILVA 

E FOSSÁ, 2015, p.3), inicialmente, realizei a organização do material que seria utilizado na 

investigação, isto é, a transcrição das entrevistas, que estavam de acordo com as regras de 

homogeneidade e pertinência estabelecidas por Bardin (1977), que define que os documentos 

devem ser homogêneos, obedecer critérios de escolha e não apresentar muita singularidade fora 

dos critérios, além da verificação de que a fonte documental corresponde ao objetivo de análise 

(SILVA E FOSSÁ, 2015, p.3). Seguidamente realizei a leitura geral do material resultante da 

coleta de dados, procedimento que possibilitou a formação de uma impressão inicial que, por 

sua vez, contribuiu na formulação das hipóteses e objetivos. 

Prontamente, teve início o processo de exploração dos materiais, que consiste na 

construção das operações de codificação (SILVA E FOSSÁ, 2015, p.4). No que se refere a essa 

etapa, entende-se que: 

 
[...] as unidades de análises incluem palavras, sentenças, frases, parágrafos ou 

um texto completo de entrevistas, diários ou livros. Existem várias opções na 

escolha dos recortes a serem utilizados, mas percebemos um interesse maior 

pela análise temática (temas), o que nos leva ao uso de sentenças, frases ou 

parágrafos como unidades de análise. (CAMPOS, 2004, p.613) 
 

Assim, iniciei o processo de recorte do texto em unidades de registro, que são os 

parágrafos de cada entrevista. Esse processo foi realizado através da identificação das palavras-

chaves e a elaboração do resumo de cada parágrafo para o agrupamento inicial. Essas primeiras 

categorias, após serem agrupadas de acordo com os temas convergentes, deram origem às 

categorias iniciais. Todo o processo de criação das categorias iniciais apresentou inúmeros 

desafios por conta das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, assim, levou um 

intervalo de tempo demasiado extenso para que a parte inicial das análises de conteúdo das 

entrevistas dos professores alcançassem um estado satisfatório. Para tal, as análises foram 

submetidas a inúmeras correções por parte do coordenador, várias reuniões com o propósito de 

discutir a técnica e diversas reconfigurações. Pela dificuldade apresentada e por, na fase final 

do projeto, ainda estarmos num processo de adaptação à modalidade de ensino à distância, 
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resolveu-se prosseguir com as análises de conteúdo nas entrevistas com os gestores, tratadas na 

renovação do projeto pelo período 2020/2021. 

Com a interrupção da análise de conteúdo, iniciou-se a elaboração do relatório final, 

que, posteriormente, foi apresentado no Encontro de Iniciação Científica (ENIC) ocorrido entre 

os dias 26 a 30 de outubro de 2020 e realizado em duas etapas. Para participar do evento foi 

requisitado, na primeira fase, o envio de um vídeo de autoria do bolsista contendo uma breve 

apresentação do relatório, bem como a submissão do trabalho escrito, enquanto a segunda fase 

consistiu na apresentação oral dos trabalhos aprovados na pré-seleção.  

 

Resultados da pesquisa do projeto 2019/2020 

 

Tratando da discussão dos resultados da pesquisa, percebe-se que os tipos de bullying 

mais notados em ambiente escolar pelos docentes das escolas municipais e estaduais da cidade 

de Rio Tinto/PB, o verbal parece ser praticado com maior frequência entre estudantes tanto do 

ensino fundamental quanto do ensino médio, manifestando-se através de insultos e apelidos 

pejorativos. Os dados apontaram, ainda, que o bullying psicológico é a segunda agressão mais 

constatada pelos docentes, que o percebem a partir da exclusão, intimidação, ameaças, 

perseguições, etc. Ambos os tipos de bullying, a partir da percepção dos entrevistados, estão 

relacionados principalmente a preconceitos relativos à cor, peso, religião, raça, etnia, orientação 

sexual, vulnerabilidade socioeconômica, dentre outros. 

As informações coletadas apontaram que estudantes, sejam estes dos níveis fundamental 

ou médio, apresentam dificuldades em relatar espontaneamente casos de bullying aos 

professores, isto é, ao serem alvos ou espectadores, os alunos se sentem desconfortáveis para 

expor o problema aos docentes, optando por falar apenas quando são estimulados em sala de 

aula durante a realização de atividades ou diálogos que instiguem relatos de outros colegas. 

Assim, notou-se a eficiência de trabalhar o fenômeno bullying de modo contínuo em sala de 

aula, pois sendo uma violência praticada entre iguais, parece haver mais chances de um 

tratamento eficiente quando realizado também entre iguais. Além disso, esse tipo de violência 

está presente na realidade da maioria dos alunos, desse modo, o ensino e o aprendizado, além 

dos conteúdos básicos necessários à formação do sujeito, precisam ser fundamentados na 

vivência do sujeito. Assim, convém pensar na necessidade de trabalhar o bullying em sala de 

aula de modo a tratá-lo como objeto de estudo, ou seja, encaixar sua discussão no plano de aula, 

bem como discuti-lo e problematizá-lo com os estudantes. 

 No que tange ao gênero mais envolvido em situações de bullying, as informações 

coletadas evidenciaram que escolares do sexo masculino costumam estar mais envolvidos tanto 

como autor quanto como alvo. Aqui cabe uma ressalva para o fato de, na maioria das vezes, as 

narrativas dos professores em relação ao envolvimento dos meninos com o bullying estarem 

vinculadas à homofobia e ao machismo, desse modo, poder-se-ia pensar que os meninos são 

mais frequentemente perseguidos ao não apresentarem o comportamento agressivo instigado 

pela sociedade. Destaca-se, ainda, que a participação de meninas prevalece em situações de 

bullying indireto, tais como apelidos pejorativos e disseminação de rumores, logo a frequência 

da atuação de escolares femininas em casos de violência dessa natureza pode passar 

despercebida pelos docentes.  

 Ao presenciarem casos de bullying, os dados indicaram que os alunos costumam 

demonstrar reações de natureza diversa. Aqueles que se solidarizam com a vítima e interferem 

na situação, aparentemente, são maioria. Contudo, há considerável probabilidade de haver 

reprodução do comportamento de bullying por um dado grupo de alunos que consideram a 

situação engraçada. E à medida em que são formados grupos de estudantes que lidam 

seriamente com a questão do bullying, uma parte significativa dos alunos ainda opta por não 

interferir devido ao medo de se tornar alvo dos agressores.  
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Ademais, narrativas docentes demonstraram casos de alunos que, pensando atuar contra 

formas diretas de bullying, acabam utilizando do bullying psicológico ao isolarem, impedirem 

de assistir aula e chantagearem o agressor com a expulsão escolar. Assim, pode-se apontar a 

necessidade de um trabalho conjunto da comunidade escolar no processo de intervenção a essa 

forma de violência, julgando necessário que grupos de apoio e de combate ao bullying sejam 

melhor acompanhados por professores e gestão, levando em conta, principalmente, a facilidade 

de martirizar o agressor, enquanto dificilmente discute-se que o comportamento agressivo, em 

muitos casos, é construído por um processo educativo embasado na violência, sendo resultado 

do que o sujeito vivencia em seu círculo social. Noutras palavras, poder-se-ia trabalhar questões 

dessa natureza a partir do princípio de que o comportamento violento nem sempre é resultado 

de ação particular, sendo oriundo, principalmente, de uma sociedade agressiva e de uma 

formação cidadã defasada por uma educação familiar e social marcadas pela falta de afeto e 

pela mera delegação de responsabilidades. 

 Em relação à percepção dos docentes em torno de ações e cursos para auxiliar a escola 

no enfrentamento das situações de bullying, constata-se que a formação continuada e o trabalho 

integrado entre família e escola estão entre as principais necessidades das instituições de ensino 

público de Rio Tinto/PB pesquisadas, mostrando-se como ações indispensáveis para um 

trabalho efetivo na construção de um ambiente escolar mais seguro e receptivo para que a 

oportunidade de aprendizado seja garantida a todos os alunos. 

  

Renovação do projeto 

 

Após a finalização do projeto ocorrido no período 2019/2020, houve a renovação para 

o período 2020/2021, sob a justificativa de que uma parte do projeto foi comprometida devido 

às restrições das medidas de prevenção adotadas pelas instituições de ensino da Paraíba em 

razão da pandemia de Covid-19. 

 As atividades realizadas durante o primeiro período do projeto 2020/2021 foram 

desenvolvidas a partir da modalidade remota, logo as reuniões continuaram a ocorrer através 

da plataforma Google Meet em intervalos quinzenais. Ademais, os encontros possuíam um 

roteiro prévio para que pudéssemos ter melhor aproveitamento do tempo de estudo e fosse 

possível nos situarmos nos temas tratados de modo organizado para facilitar o estudo à 

distância, um fator crucial para o prosseguimento de um projeto com resultados significativos 

sem encontros presenciais. 

Dentre os principais objetivos das reuniões com o coordenador, estava a discussão em 

torno de parte dos dados obtidos no levantamento realizado durante o ano de 2020 que, por 

consequência das medidas tomadas para manutenção do distanciamento social, ainda não 

haviam sido analisados. Nesse sentido, ocorreram reuniões dedicadas para mais estudos 

teóricos em torno da análise de conteúdo temático categorial de Bardin (2016), onde foram 

recomendados mais materiais bibliográficos voltados à metodologia da técnica. 

Para elaboração das novas análises de conteúdo, além de reuniões com o coordenador, 

houve a oportunidade de participação numa reunião com um grupo de mestrandas orientadas 

pelo coordenador do projeto, na qual foram expostas experiências das participantes com a 

técnica da análise de conteúdo, permitindo, além da possibilidade de sanar dúvidas e obter 

maior compreensão do assunto, um contato com a realidade do mestrado, uma vez que 

participar de um grupo de estudos em nível científico mais avançado é um ponto positivo na 

percepção de futuro dos estudantes interessados em ir além da graduação em termos 

acadêmicos. 

Após o estudo da teoria voltada à técnica da análise de conteúdo temático-categorial, 

deu-se início, de fato, à realização das análises das entrevistas dos gestores das escolas da rede 

pública de ensino da cidade de Rio Tinto-PB. Assim, além da etapa inicial realizada na fase 
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anterior do projeto, isto é, a elaboração das categorias, subcategorias, unidades de registro e 

unidades de contexto, iniciamos a elaboração das categorias intermediárias e finais. Logo, as 

categorias iniciais foram ordenadas tematicamente formando as categorias intermediárias que, 

em seguida, foram aglutinadas para configurar as categorias finais. No tocante à fase do 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação, buscou-se, como proposto por Silva e 

Fossá (2015, p.4), captar as ideias expostas e subentendidas no material coletado, assim, foi 

possível realizar uma análise comparativa, na qual foi realizada a justaposição das categorias 

em cada análise, buscando ressaltar os aspectos similares e distintos. Isto posto, foram 

elaboradas vinte categorias iniciais, nove categorias intermediárias e cinco categorias finais. 

Fundamentando-se na análise provisória das entrevistas dos gestores foi possível 

perceber que o fenômeno bullying tem se tornado uma pauta cada vez mais comum nas 

instituições escolares, mas apesar de sua popularização através da exposição de casos extremos 

pelos meios midiáticos, foi percebido que o bullying ainda não é tratado com o devido respaldo 

teórico pelas gestões escolares. Também, foi possível perceber que existe, por parte da escola, 

um excesso de culpabilização do núcleo familiar dos alunos envolvidos em situações de 

agressão. Em suma, a escola dificilmente reconhece a própria influência em situações que 

impliquem a prática de bullying, isentando-se de quaisquer responsabilidades além da 

determinação de problemas na realidade familiar do aluno. 

Ainda em relação às reuniões referentes ao projeto de vigência 2020/2021, foram 

dispostas orientações voltadas para o desenvolvimento de um artigo a ser publicado 

posteriormente em uma revista acadêmica ou apresentado em evento, além da elaboração e 

análise de fichamentos sobre leituras relacionadas à temática do projeto. Ademais, juntamente 

ao coordenador e integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Sociedade e 

Culturas (GEPEDUSC), foi realizada a produção de um capítulo de livro publicado pela Editora 

UFPB. Intitulado de “Educação e sociedade: bullying e drogas no contexto escolar”, o capítulo 

discute, através de uma análise teórica, a incidência do bullying e das drogas na realidade das 

escolas e a conduta da comunidade escolar diante dessas situações. Também em relação ao 

grupo de pesquisa, houve reuniões com convidados de outros estados e países  nas quais 

discorreu-se em torno dos rumos da educação brasileira e de outros países emergentes e/ou 

subdesenvolvidos sob a perspectiva do estado pandêmico do mundo. Ademais, algumas das 

reuniões tratavam de temáticas diversas, tornando possível um contato mais profundo com 

obras e assuntos de relevância acadêmica. Desse modo, apesar das restrições causadas pelo 

novo coronavírus, pode-se considerar esse contato com pessoas com as quais normalmente não 

haveria a disponibilidade de diálogos presenciais, um aspecto positivo das adaptações 

necessárias à pesquisa científica na pandemia. 

 

Diferencial da formação docente com o Pibic/CNPq 

 

No decorrer do processo de formação docente espera-se que o graduando apresente um 

conjunto de aptidões, dentre as quais, a capacidade de expressar pensamentos, ideias e saberes 

relacionados ao seu processo de aprendizagem de modo estruturado e com clareza, sendo capaz 

de argumentar criticamente e pensar práticas a serem aplicadas no cotidiano escolar (MELO E 

LYRA, 2020). Contudo, considerando as dificuldades oriundas da formação escolar brasileira, 

muitos estudantes apresentam dificuldades em se adaptar ao contexto da educação superior que, 

por sua vez, possui suas próprias limitações em se tratando de ofertar uma formação através da 

qual o indivíduo possa desenvolver a criticidade, bem como senso metodológico e, ainda, atuar 

profissionalmente de modo coerente, criativo e benéfico para a sociedade. Partindo dessa 

perspectiva, Freire (2002) aponta que: 
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. (FREIRE, 2002, p.16) 
 

Nesse sentido, a iniciação científica surge como um complemento fundamental ao 

ensino no processo formativo do professor, uma vez que lhe permite reunir um sólido conjunto 

de conhecimentos. Assim, pode-se afirmar a vantagem do bolsista Pibic, por exemplo, ao 

adquirir, no decorrer do projeto, habilidades que lhe garantem maior autonomia na realização 

das atividades propostas pelas disciplinas do curso superior em relação aos estudantes que não 

participam de nenhuma atividade de pesquisa.  

Além disso, a participação no Programa de iniciação científica contribui para o 

fortalecimento do currículo, assim, ao concluir o curso, o egresso, além de ter reunido um 

conjunto de elementos que facilita a adaptação social e profissional em seu meio através de sua 

experiência teórica e prática, também estará na dianteira em sentido acadêmico e profissional 

(PEREIRA, 2013, p.09). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar das limitações, a pesquisa obteve resultados satisfatórios, embora insuficientes 

para entender o quadro geral de bullying nas escolas da rede pública municipal e estadual do 

Vale do Mamanguape-PB. Isto posto, mostra-se necessária a continuidade dos estudos para a 

obtenção de um maior número de dados que possam contribuir na delimitação do real panorama 

da problemática. Portanto, temos em vista a renovação do projeto para a realização da pesquisa 

em outras cidades do Vale do Mamanguape-PB, de modo a “cobrir” um número mais 

significativo de escolas da região. Além disso, o aprofundamento na temática da pesquisa será 

de grande valia na construção do meu trabalho de conclusão de curso, uma vez que esse assunto 

possui uma gama de perspectivas a se explorar e o acúmulo da experiência no projeto 

contribuirá para que a produção do trabalho suceda com maior facilidade.  

 Ademais, ao integrar um projeto de iniciação científica, tornam-se perceptíveis as 

deficiências da formação docente. As atividades de ensino, isto é, as aulas ministradas em sala 

pelos professores da universidade, não conseguem, por si só, fomentar uma formação plena, 

que consiga tanto preparar o sujeito para atuar profissionalmente de modo a contribuir 

efetivamente na melhora da educação no país, como, também, subsidiar a continuidade do 

estudante na área acadêmica ou mesmo despertar o interesse no ingresso em programas de pós-

graduação. Os saberes do aluno em aspectos teóricos fundamentais, como metodologia 

científica e pesquisa educacional, são defasados e insuficientes quando há necessidade de 

colocá-los em prática. A prática da leitura científica não é estimulada o suficiente desde o início 

do curso, bem como não são trabalhados métodos de estudos que viabilizem o aprendizado com 

maior eficiência. Além disso, temáticas de grande impacto no cotidiano escolar como o bullying 

não são trabalhadas na formação docente, o que contribui para o despreparo do professor 

quando confrontado com as realidades da escola. 

 Nesse sentido, torna-se evidente o impacto dos programas de iniciação científica na 

formação do professor, pois se trata de uma experiência rica em oportunidades. Programas 

como o Pibic possibilitam a obtenção de saberes que não chegam ao estudante do ensino 

superior apenas ao cursar as disciplinas que integram a grade curricular de um curso 

universitário, isto é, tanto em saberes metodológicos, como em vivências que estão além da 

graduação. A proximidade com a pesquisa acadêmica permite um olhar mais amplo em relação 

ao futuro, proporcionando ao aluno uma perspectiva que vai além do ingresso no mercado de 
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trabalho, despertando o anseio pela continuidade do processo acadêmico. Ainda, no decorrer 

da Iniciação Científica, pode-se compreender, de fato, os processos inerentes à construção e 

transformações do saber. Percebe-se como o conhecimento nunca é acabado, unilateral e 

infalível, mas diverso e, por vezes, subjetivo. Ademais, compreende-se a importância na 

continuidade das pesquisas e do incentivo aos pesquisadores para que novos saberes continuem 

surgindo e se transformando de modo a contribuir para a sociedade como um todo. 

Com base nos resultados do projeto que serviu como subsídio para este relato de 

experiência, inicialmente foi possível constatar que o fenômeno bullying tem sido 

frequentemente discutido no que tange ao cotidiano escolar por sua incidência constante em 

sala de aula. Todavia, assim como em outros assuntos, a regularidade da menção do termo 

bullying não implica que toda a comunidade escolar tenha plena consciência de seus 

significados e pressupostos. Daí pode-se originar o receio por parte de alguns docentes quando 

questionados sobre o problema em seus respectivos ambientes profissionais.  

Segundo, percebeu-se que problemáticas envolvendo bullying no cotidiano escolar de 

escolas públicas afetam com maior frequência grupos considerados de minoria, como, por 

exemplo, negros, homossexuais e obesos, além de crianças e adolescentes com traços 

comportamentais de timidez. O fato de fugir dos padrões da sociedade, ou da lista aceita por 

determinado grupo, é o suficiente para que se iniciem as agressões. Desse modo, cabe refletir 

se o vocabulário discriminatório e cruel das crianças e adolescentes do ensino fundamental e 

médio pode ser percebido como um referencial dos índices de racismo, homofobia, gordofobia 

e xenofobia do país.  

Partindo dessa perspectiva, o estudo do bullying têm se mostrado desafiador para 

pesquisadores e estudiosos da área, uma vez que, nas atuais circunstâncias sócio-políticas do 

Brasil, se criou o estereótipo de educador ideal, que tem como principal característica o afeto 

geral de sua turma, e quaisquer docentes que evidenciem as problemáticas em seu ambiente 

educacional parecem ser vistos como profissionais “problemáticos”. Desse modo, o professor 

passa a relevar e ignorar comportamentos de bullying que possam ocorrer em sua sala de aula 

e a rejeitar possíveis pesquisas que tenham sua turma como objeto de estudo. Indiferente aos 

receios docentes e aproveitando-se da cegueira deliberada do professor, o bullying continua 

progredindo e acarretando em mais sequelas imediatas e tardias para todos os envolvidos no 

ato de violência e, desse modo, os reflexos desse mal se tornam cada vez mais evidentes na 

sociedade. 
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RESUMO 

O Programa Residência Pedagógica – RP é parte constituinte da Política Nacional de 

Formação de Professores e tem como foco o fortalecimento da articulação entre teoria 

e prática na formação inicial de professores, por meio do diálogo contínuo entre 

universidade e escolas de educação básica. No contexto da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, a primeira edição do referido 

programa, desenvolvida entre 2018 e 2020 foi pautada na problematização da 

realidade e na análise crítica dos desafios presentes nos processos de ensinar e 

aprender, inclusive a própria profissão. Na construção de conhecimentos sobre a 

docência foi dedicado especial olhar para presença da diversidade nas práticas sociais, 

tendo em vista a identidade institucional desta IES que congrega estudantes 

brasileiros, africanos e timorenses. O subprojeto Biologia-Química teve como 

objetivo geral oportunizar o desenvolvimento da identidade profissional docente, 

promovendo possibilidades de intervenção pedagógica crítica e responsável a partir 

de vivências em diferentes espaços educativos. Ao longo do processo formativo foram 

articuladas ações de formação; ambientação na escola, com elaboração de plano de 

atividades; imersão na escola, com atividades de regência; produção e socialização do 

conhecimento, através da produção de relatórios; e, por fim, avaliação. A formação 

dos professores de Biologia é cercada por desafios de ordens diversas que colocam 

em diálogo os paradigmas de formação de professores pautados numa racionalidade 

técnica que reduz os processos de aprendizagem à reprodução de conteúdos de ordem 

 
1 Licencianda em Ciências Biológicas – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB). E-mail: eldamaguidarenato@gmail.com  
2 Mestrando – Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente – PPGEF – UNILAB-IFCE. Professor da 

Educação Básica (Seduc – Ceará). E-mail: fabelfranklin@aluno.unilab.edu.br  
3 Mestranda – Mestrado Acadêmico em Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação – UECE. 

Supervisora Escolar da Educação Básica (SME – Fortaleza – Ceará). E-mail: jeanepdantas@gmail.com  
4 Doutora em Educação (UFC). Professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB). E-mail: elisangelaandre@unilab.edu.br  

mailto:eldamaguidarenato@gmail.com
mailto:fabelfranklin@aluno.unilab.edu.br
mailto:jeanepdantas@gmail.com
mailto:elisangelaandre@unilab.edu.br


 

 

237 

conceitual. A crítica a estes modelos conduz a formação de professores a uma outra 

abordagem, de natureza reflexiva e problematizadora, considerando a necessidade de 

diálogo com o contexto, com os sujeitos e os diferentes saberes. O presente estudo, 

considerando as intencionalidades postas no Projeto Institucional do RP – Unilab, de 

forma ampla, e do Subprojeto Biologia – Química, de forma específica, objetiva 

refletir sobre as bases teóricas e metodológicas que sustentam as ações formativas 

voltadas a residentes e preceptores. Para tanto, elaborou-se este estudo, de ordem 

qualitativa, que utiliza como estratégia de aproximação com a realidade a análise 

documental, explorando os conteúdos postos nos materiais bibliográficos 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem que acolheu o processo de 

formação dos sujeitos e a análise das produções escritas realizadas pelos cursistas 

entre agosto e outubro de 2018.  Os resultados apontam que os principais contributos 

do RP- Unilab para a formação dos professores de Biologia estão situados nas 

estratégias formativas pautadas no reconhecimento dos docentes como intelectuais, 

que articulam bases teóricas voltadas à leitura do mundo, da palavra e da profissão; e 

à produção escrita, fortalecendo o exercício de autoria dos textos com vistas ao 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Formação de Professores; Biologia; Residência Pedagógica; 

Unilab. 
INTRODUÇÃO  

 

A formação de professores vem se constituindo como uma importante pauta no contexto 

das políticas sociais brasileiras, dentro das quais está situado o direito à educação. Com o 

avanço do processo de democratização do acesso da população à escola, as crescentes demandas 

formativas que emergem do contexto social contemporâneo onde se dão rápidas transformações 

científicas e culturais, o trabalho docente tem se tornado cada vez mais complexo, demandando 

processos formativos que promovam a apropriação crítica de bases teóricas que permitam aos 

docentes lidar com os desafios que permanentemente emergem do exercício da profissão.  

Entre o final do Século XX e início do Século XXI foram registradas diferentes 

diretrizes que dão contorno aos compromissos políticos com a formação de professores no 

Brasil, como as Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas nos anos de 2002, 2015 e 2019. 

Nelas, verifica-se a presença de concepções importantes a partir das quais é possível refletir 

sobre os princípios, valores e projetos de sociedade em disputa. Nesse mesmo cenário, foi 

formulada a proposta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e o 

Programa Residência Pedagógica (RP). A articulação entre os processos de formação de 

professores com os contextos de atuação profissional é um elemento que perpassa tanto as 

diferentes diretrizes, quanto os programas de iniciação à docência, buscando a compreensão 

situada dos contextos e dos limites e possibilidades dos processos de ensinar e aprender.  

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

aderiu, no ano de 2018, ao Programa Residência Pedagógica, submetendo um projeto 

institucional constituído por seis subprojetos e, após sua aprovação pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, desenvolveu ao longo de 18 meses uma 

proposta que assume a diversidade como um princípio da formação de professores, fortemente 

presente nas práticas sociais cotidianas desta IES, que congrega estudantes brasileiros, africanos 

e timorenses. Nesse período, foram articuladas ações diversas que envolveram desde a 

preparação dos coletivos, passando pela ambientação e imersão na escola, com 

desenvolvimento de planos e atividades educativas, até a sistematização e socialização dos 

conhecimentos através da construção de relatórios e avaliação. 

Dentre os diferentes Subprojetos, nos interessou, por ocasião deste estudo, lançar um 

olhar problematizador sobre a formação dos professores de Biologia, considerando os desafios 

de ordens diversas que confrontam perspectivas formativas distintas pautadas por um lado, 

numa racionalidade técnica que reduz os processos de aprendizagem à reprodução de conteúdos 

de ordem conceitual; e por outro, numa racionalidade crítica, de natureza reflexiva e 
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problematizadora, que fundamenta a construção dos conhecimentos no diálogo com o contexto, 

com os sujeitos e os diferentes saberes. Assim, a presente pesquisa, considerando as 

intencionalidades postas no Projeto Institucional do RP – Unilab, de forma ampla, e do 

Subprojeto Biologia – Química, de forma específica, objetiva refletir sobre as bases teóricas e 

metodológicas que sustentam as ações formativas voltadas a residentes e preceptores. 

Metodologicamente, o estudo está pautado na abordagem qualitativa, que utiliza como 

estratégia de aproximação com a realidade a análise documental, explorando os conteúdos 

postos nos materiais bibliográficos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem que 

acolheu o processo de formação dos sujeitos e a análise das produções escritas realizadas pelos 

cursistas entre agosto e outubro de 2018.  Os processos de análise, foram pautados em 

referências teóricas, como Pimenta e Lima (2017), Krasilchick (2008) e Verrangia (2014), entre 

outros e os resultados apontaram que os principais contributos do RP-Unilab para a formação 

dos professores de Biologia estão situados nas estratégias formativas pautadas no 

reconhecimento dos docentes como intelectuais. Tais estratégias articulam bases teóricas 

voltadas à leitura do mundo, da palavra e da profissão; e à produção escrita, fortalecendo, assim, 

o exercício de autoria dos textos com vistas ao desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional dos futuros professores.  

 

O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA UNILAB  

 

O governo federal brasileiro instituiu, através da Portaria da Capes nº38/2018, (CAPES, 

2018a) o Programa Residência Pedagógica (RP). A partir de sua criação o Programa, seguiu 

orientado complementarmente por Editais, lançados sistematicamente: na primeira edição, pelo 

Edital Capes nº 6/2018 (CAPES, 2018b) e na segunda edição, pelo Edital nº 1/2020 (CAPES, 

2020). A finalidade do RP é apoiar Instituições de Ensino Superior (IES) na “implementação 

de projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de 

licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica” (CAPES, 

2018a).  

O RP foi formulado como consequência dos resultados do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e também da histórica contribuição dos Estágios 

Curriculares Supervisionados, duas referências distintas a partir das quais foi possível “[...] 

lançar luzes sobre a importância do diálogo crítico e refletido entre os espaços onde se dá a 

formação inicial de professores e o exercício da profissão” (COSTA, 2020, p. 6).  

É necessário destacar que, estando situado no âmbito das políticas educacionais 

contemporâneas no Brasil, o Programa Residência Pedagógica nasceu atravessado por tensões 

e contradições que envolvem as dimensões política e pedagógica da formação e do exercício 

profissional docente em que se dá o embate entre a visão do professor como intelectual e a visão 

do professor como técnico. Por entendermos que a educação não pode ser reduzida à 

transmissão dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, de forma acrítica 

e descontextualizada, defendemos a necessidade de refletir sobre questões essenciais que dizem 

respeito aos saberes e conhecimentos considerados válidos; os sujeitos que os produziram; os 

contextos onde foram formulados; os coletivos que os definem como necessários à formação; 

entre outras questões. Assim, o processo de formação de professores deve sustentar-se na 

indagação sistemática sobre seu devir, as relações de poder e os projetos de sociedade que a 

sustentam. Em outras palavras, a relação dialética ação-reflexão-ação refletida, precisa ser 

estruturante dos espaços de vivência e de exercício didático-dialógico de problematização da 

teoria e da prática. A reflexão, segundo Freire (1981, p.135): 

 
[...] é só legítima quando nos remete, como salienta Sartre, sempre ao 

concreto, cujos fatos busca esclarecer, tornando assim possível nossa ação 
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mais eficiente sobre eles. Iluminando uma ação exercida ou exercendo-se a 

reflexão verdadeira clarifica, ao mesmo tempo, a futura ação na qual se testa 

e que por sua vez, se deve a uma nova reflexão. 
 

Na base do Programa Residência Pedagógica se encontram aspectos considerados 

essenciais para a compreensão ampla da formação e do exercício profissional docente, quais 

sejam: relação teoria-prática, metodologias, currículos e propostas pedagógicas. Tal fato 

demanda a necessária apropriação teórica dessas categorias, à luz dos contributos da Pedagogia 

como Ciência da Educação que busca problematizar as finalidades e compromissos dos projetos 

educativos (PIMENTA; LIMA, 2017), de modo que os sujeitos se tornem capazes de se lançar 

criticamente ao encontro de documentos que orientam a educação brasileira no momento, como 

a Base Nacional Curricular Comum, e à estrutura proposta para este Programa de Iniciação à 

Docência.   

Ao observarmos os Projetos Institucionais da Unilab, para as edições 2018-2020 e 2020-

2022, verificamos mudanças na forma de organização, mas a manutenção dos compromissos 

institucionais da IES, que articulam a valorização da dialogicidade, da diversidade e de uma 

formação docente crítica e problematizadora, como sintetiza o quadro 1. 

  

Quadro 1 – Comparativo do PI – Unilab – Edições I e II do RP 
Aspecto Edição 2018-2020 Edição 2020-2022 
Objetivo 

geral  
Fortalecer a articulação entre a teoria e a 

prática na formação inicial de professores, 

através do diálogo permanente entre 

universidade e escolas de educação básica, 

pautado na problematização da realidade, na 

análise crítica dos desafios presentes nos 

processos de ensinar e aprender e na 

construção de conhecimentos sobre a 

docência, com especial olhar a diversidade 

presente nas práticas sociais, expressa nas mais 

diferentes formas. 

Fortalecer a formação de professores, através 

de processos de colaboração entre escolas de 

educação básica e universidade, mediados pelo 

exercício permanente de reflexão acerca dos 

desafios de ensinar e aprender – inclusive a 

própria profissão - tendo como base a 

articulação entre a teoria e a prática, a 

problematização da realidade, a valorização da 

diversidade em suas diferentes formas de 

expressão e os saberes que emergem dos 

contextos de vivência dos sujeitos, onde se 

materializam as práticas educativas. 
Carga 

horária  
440h 414h 

Atividades 

previstas 
I - Preparação para a entrada dos participantes 

nas Escolas - Campo, através de curso de 

formação ofertado de modo semipresencial; II 

- Ambientação nas escolas-campo, com 

atividades de diagnóstico e construção do 

plano de trabalho dos / as residentes; III - 

Imersão, com atividades desenvolvidas na 

escola e na universidade, articulando ações de 

planejamento e acompanhamento das 

atividades de regência; IV - Produção de 

relatório final; V - Avaliação e socialização do 

Programa.   

As atividades previstas para o projeto são 

divididas em três módulos de seis meses, com 

carga horária mínima de 138 horas de 

atividades, envolvendo, cada uma, os seguintes 

aspectos: a) 86 horas de preparação da equipe, 

estudo sobre os conteúdos da área e sobre 

metodologias de ensino, familiarização com a 

atividade docente por meio da ambientação na 

escola e da observação semiestruturada em 

sala de aula, elaboração de relatório do 

residente juntamente com o preceptor e o 

docente orientador, avaliação da experiência, 

entre outras atividades; b) 12 horas de 

elaboração de planos de aula; c) 40 horas de 

regência com acompanhamento do preceptor 
Fonte: Produzido pelos autores a partir da análise dos Projetos Institucionais da Unilab (2018; 2020). 

 

A partir do Quadro 1, visualizamos nas atividades previstas os elementos que são 

comuns às diferentes IES participantes do Programa Residência Pedagógica, cuja presença nos 

Projetos Institucionais é condição para aprovação pela Capes; mas também visualizamos 
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elementos que singularizam cada uma das propostas e traduzem os compromissos da IES com 

a formação de professores, como os objetivos gerais de cada Edição.  

O enfrentamento de práticas sociais antidialógicas, autoritárias e desumanizadoras 

historicamente presentes no contexto brasileiro e africano, lugares de origem dos sujeitos que 

compõem a Unilab, é um compromisso institucional que se encontra impresso nos diferentes 

documentos que orientam o trabalho formativo desenvolvido nesta instituição, desde a sua lei 

de criação (BRASIL, 2010), passando pelo conjunto de projetos pedagógicos dos cursos, até 

chegar em cada ação de ensino-pesquisa-extensão-gestão desenvolvidas neste espaço. Com 

base nessas referências, Costa (2020, p. 22) destaca dois diferentes aspectos a serem 

considerados para a compreensão da dialética que se estabelece entre denúncias e anúncios 

relacionados à formação de professores: 

  
[...] o primeiro deles diz respeito ao movimento neotecnicista que se fortalece 

atualmente em diferentes países, como o Brasil, alimentado pela busca de 

padronização dos currículos com vistas à racionalização de recursos e o 

alcance de resultados quantitativos utilizados como referência para definir o 

nível de competitividade e de confiança dos países no que diz respeito ao 

capital internacional e seus investidores (PIMENTA; LIMA, 2019); a segunda 

nos lembra do movimento contra hegemônico que marca a criação e a 

consolidação da UNILAB, no qual se faz presente a luta dos diferentes povos 

que nela se integram para a construção do inédito viável, traduzido em uma 

educação crítica, humana e emancipatória que respeite e valorize a diversidade 

em suas mais diferentes expressões. 
 

Diante do exposto, compreendemos que por mais intensas que sejam as pressões 

relativas ao alinhamento da formação de professores aos princípios e valores neoliberais da 

sociedade contemporânea, inclusive no delineamento do Projeto Institucional para que este seja 

aprovado, cabe ao coletivo o exercício de refletir criticamente sobre as necessidades formativas 

dos futuros professores, para lidar com as tensões e contradições que fazem parte do cotidiano 

de trabalho desses profissionais. É necessário superar a perspectiva tecnicista que retorna com 

toda força no atual contexto, envolta em uma linguagem empresarial articulada à ideia de 

competências, eficiência e eficácia; em direção a uma perspectiva crítica, comprometida com a 

humanização das relações e com a emancipação dos sujeitos. 

Os compromissos do Projeto Institucional se fazem presentes em cada um dos 

subprojetos que se vinculam às diferentes áreas do conhecimento. Considerando o foco deste 

estudo, que diz respeito à Biologia, destacamos entre o que se encontra impresso nos objetivos 

específicos do RP – Unilab - edição de 2018-2020: 

 
Oportunizar o desenvolvimento da identidade profissional docente, 

promovendo possibilidades de intervenção pedagógica crítica e responsável a 

partir de vivências em diferentes espaços educativos; Consolidar e articular as 

competências desenvolvidas ao longo do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas e Licenciatura em Química por meio de atividades formativas, de 

caráter teórico e/ou prático com a questão da diversidade das relações étnico-

raciais e o ensino de Ciências[...]; Viabilizar experiências profissionais 

diversificadas nas áreas Biologia e Química com temáticas de: vida social e 

racismo; superação de estereótipos; valorização da diversidade; mídia e 

relações étnico-raciais, por meio de atividades planejadas, orientadas e 

avaliadas, compreendidas como meios de aprimoramento da formação 

acadêmica e profissional; Possibilitar a formação de profissionais 

responsáveis e comprometidos com o desenvolvimento socialmente justo 

entre os países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
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(CPLP), por meio do conhecimento compartilhado e pela troca de 

experiências técnicas, científicas, artísticas, políticas, culturais e 

socioambientais; Contribuir para a consolidação de saberes resultantes da 

análise crítica do contexto luso-afro-brasileiro nas escolas, estimulando o 

desenvolvimento da autonomia dos residentes, como agentes transformadores 

da realidade na escola-campo [...] (UNILAB, 2018a). 
 

Os propósitos anunciados referendam a educação como uma prática social complexa, 

onde se cruzam elementos vários, relacionados à história, cultura, economia, política e aos 

valores e princípios que os atravessam e colocam em evidência projetos de sociedade em 

disputa. Para se perceberem como sujeitos capazes de transformar a si mesmos e seus contextos 

de existência, os licenciandos precisam de uma formação sólida, que reconheça a unidade 

indissociável entre teoria e prática, na perspectiva da práxis (PIMENTA, 2012) e a importância 

de ler criticamente sua vida, sua formação e sua profissão.   

 

DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE BIOLOGIA  

 

A formação de professores é um espaço amplo de discussão para compreensão dos 

diversos desafios e demandas que se fazem presentes no exercício profissional docente. Assim, 

compreendemos que a racionalidade crítica é aquela capaz de fornecer elementos que alicercem 

os saberes da docência e colaborem com a postura crítica e reflexiva dos professores diante de 

sua profissão. Assim, a postura problematizadora deve ser alimentada ao longo da formação 

inicial e contínua, como aponta Freire (1991, p.58): 

 
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro 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. 

          

Nesse sentido, é possível compreender a formação docente como um processo contínuo 

e constante de aprendizado, repleto de experiências que quando refletidas têm o potencial de 

fortalecer todo momento as práticas educativas daqueles que assumem a profissão professor. O 

exercício da docência é marcado por vivências que permite aos professores compreender de 

maneira ampla as múltiplas dimensões nela implicadas, como a política e a ética, a técnica e a 

estética (RIOS, 2010). Assim, mais do que a apreensão de elementos relacionados aos 

conteúdos ou técnicas de ensino, os processos formativos voltados aos docentes precisam 

valorizar os contextos, os sujeitos, suas histórias e culturas, alinhando a vida e o projeto da 

escola à vida dos sujeitos que a constroem. 

         Os desafios em torno da docência são inúmeros, envolvendo desde a formação inicial 

com os desafios históricos relacionados à desvalorização da docência, traduzida no 

distanciamento da escola e da prática profissional nas salas de aula da educação básica. O 

cotidiano dos professores que atuam junto às crianças e adolescentes das redes públicas de 

ensino é repleto de obstáculos, como a desprofissionalização decorrente de vínculos 

temporários que fragilizam a carreira e o desenvolvimento profissional, além dos espaços 

escolares precários e sem as condições necessárias para o desenvolvimento de um bom trabalho 

junto aos educandos. Por isso, é preciso proporcionar aos licenciandos a oportunidade de 

compreender, de forma ampla, a trajetória profissional que envolve, não só uma dimensão 

individual da formação, mas também uma dimensão coletiva, em termos de instituição e 

categoria profissional (ALARCÃO, 2011).  

Outro desafio evidente nos processos de formação docente é a relação entre teoria e 

prática, cujo tratamento dicotômico permanece até os dias atuais como herança da racionalidade 
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técnica presente na história da educação brasileira. Os termos mencionados se encontram 

presentes nos documentos educacionais oficiais e precisam constituir-se como pontos de pauta 

de discussão e diálogos entre os docentes. Descolados de um debate abrangente, os termos se 

esvaziam de seu sentido político e reduzem-se a slogans que ajudam a manter velados os 

compromissos dos projetos educativos com a manutenção do modelo de sociedade capitalista 

vigente.  

A teoria e a prática assumem papéis distintos no campo educacional, porém não se pode 

negar a interdependência entre ambas para que o verdadeiro sentido do processo ensino 

aprendizagem se traduza como práxis, contribuindo na construção de uma sociedade mais justa 

e igualitária. De acordo com Pimenta e Lima (2017, p. 43): 

 
O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise 

e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as 

ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em 

questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre provisórias 

da realidade. 
              

A partir do exposto pelas autoras, compreendemos que não basta apenas aos educadores 

um vasto conhecimento no campo teórico se este for tratado de modo dissociado do campo das 

práticas. É necessário colocar em constante movimento a reflexão sobre a integração entre o 

pensar e o agir, o saber e o fazer, para que a lógica que fragmenta o conhecimento e aliena os 

sujeitos seja superada, promovendo, portanto, processos de emancipação.  

         É notório que na sociedade contemporânea as mudanças estão ocorrendo numa 

velocidade cada vez mais acelerada, implicando na necessidade urgente de reflexão sobre a 

formação de professores. No que diz respeito à área de Biologia, os desafios se aplicam 

principalmente na busca por conhecimentos e práticas que ultrapassem a racionalidade técnica 

que distancia o campo teórico de produção do conhecimento científico do campo das práticas 

de ensino. O diálogo entre os diferentes tipos de conhecimentos, como os científicos e os 

tradicionais, por exemplo, pode trazer para o dia a dia da sala de aula o respeito à diversidade 

cultural, étnico-racial, entre outras, que culminam na diversidade epistemológica 

(VERRANGIA, 2014). Assim, a produção de conhecimento, enquanto processo e não somente 

enquanto produto, se torna ponto de reflexão, permitindo aos educandos compreenderem os 

avanços científicos como resultado da ação dos sujeitos sobre os desafios postos à própria 

existência, a partir do que a humanidade tem produzido.  

Corroborando com o exposto acima, Krasilchik (2008, p.3): 

 
[...] o que se necessita é formar professores em cursos de licenciatura que 

firmem pactos com escolas em que vão ensinar, em que o discente das duas 

seja o centro das decisões. É preciso que tanto os futuros professores como 

seus alunos não só tenham acesso a informações, mas sejam capazes de 

selecionar, criticar e usar adequadamente essas informações. 
 

É nesse sentido que os professores de Biologia precisam refletir a todo instante na 

carreira do magistério. A busca por metodologias, práticas e vivências inovadoras articuladas 

diretamente com as realidades escolares é capaz de fomentar a produção de conhecimentos 

significativos dando sentido aos assuntos trabalhados de maneira conceitual, em decorrência do 

diálogo que busca estabelecer com as práticas sociais das quais os sujeitos participam. É o 

movimento dialético entre os conteúdos de ordem conceitual, procedimental e atitudinal 

(ZABALA, 2010) que caracteriza o sentido verdadeiro e concreto para o mundo dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional, na condição de estudante de licenciatura ou de profissional 

docente. 
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Assim, a formação dos professores de Biologia deve colaborar com a apropriação dos 

conhecimentos necessários à dinamização do processo de produção do conhecimento por parte 

dos educandos, que envolve a articulação indissociável entre a teoria e a prática. Nesse sentido, 

constituem-se fontes privilegiadas dessa construção o acesso às teorias e conhecimentos 

científicos, através da leitura de diferentes fontes de informação; mas também a oportunidade 

de desenvolvimento de processos investigativos, através de experimentações em laboratórios, 

pesquisas de campo, ou mesmo o desenvolvimento de materiais de baixo custo que permitam 

o desenvolvimento de aulas práticas. Para Krasilchik (2008), nem sempre as escolas estão 

preparadas para lidar com essa demanda, tendo em vista as condições precárias vividas em 

muitos desses espaços. Assim, faz-se necessária a articulação de dois elementos que são 

fundamentais: de um lado a criatividade para a superação da precariedade, através do 

desenvolvimento de materiais; e do outro, a luta por melhores condições de trabalho para os 

professores e de aprendizagem para os estudantes. 

Portanto, os desafios que professores de Biologia encaram ainda na formação inicial 

com métodos voltados apenas às teorias, sem aproximá-los de suas realidades; a falta de 

estruturas dos espaços escolares para a realização de aulas atrativas; a desvalorização da 

carreira; entre outros, são situações que infelizmente irão perdurar por um longo período, mas 

que serão sempre motivos de superação para aqueles que não se cansam de lutar por uma 

educação transformadora. Assim, cabe indagar, até que ponto os programas de iniciação à 

docência, como RP têm considerado essas questões e utilizado como referência para 

materializar uma formação de professores de teor crítico que permita aos futuros docentes se 

posicionarem diante do conjunto de desafios anunciados ao longo desta seção. 

 

CONTRIBUTOS DAS BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DO RP UNILAB 

PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Para refletir sobre as bases teóricas e metodológicas que sustentam as ações formativas 

voltadas a residentes e preceptores no contexto do Programa Residência Pedagógica na Unilab, 

recorremos à análise documental, explorando, à luz do referencial teórico, os conteúdos postos 

nas produções escritas realizadas pelos sujeitos entre agosto e outubro de 2018, período em que 

se realizou o processo de preparação de residentes e preceptores/as para a entrada nas escolas-

campo.  

A primeira etapa do Programa Residência Pedagógica da Unilab, na edição de 2018 a 

2020, foi o desenvolvimento de um curso de formação desenvolvido de forma semipresencial 

através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), considerando os compromissos postos 

pelo programa, as referências teóricas que sustentaram a concepção de formação de professores 

defendida pelo projeto institucional e temas relacionados ao exercício profissional docente no 

contexto atual, conforme é possível visualizar no excerto do texto de abertura do AVA-: 

 
Ao longo do curso teremos a oportunidade de dialogar sobre nossas 

experiências formativas, discutir temáticas que perpassam o trabalho docente 

na atualidade e, coletivamente, construir conhecimentos sobre o ensino, a 

aprendizagem e seus desafios.  Este ambiente virtual de aprendizagem 

simboliza a beleza e riqueza da diversidade, das diferentes formas de perceber 

o mundo e nele estar. Simboliza o convite ao diálogo autêntico e o estímulo 

ao desenvolvimento das potencialidades de cada um (a). Significa, por fim, o 

compromisso coletivo com a construção de uma educação de qualidade 

socialmente referendada e compreendida como direito de todos (as) nos 

diferentes níveis de ensino (UNILAB, 2018b, online). 
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O curso dispôs de 60 horas aula, organizado em cinco módulos distintos. Nos três 

primeiros foram desenvolvidas atividades de forma integrada, com textos, vídeos e tarefas 

comuns ao coletivo de subprojetos. Nas duas últimas, foram determinados recursos e exercícios 

que dialogassem com as especificidades da área do conhecimento de cada subprojeto, conforme 

apresenta o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Síntese da proposta formativa 
Módulo / Ementa 

Módulo 1 - O Programa Residência Pedagógica e a formação de professores 
Ementa: Compreensão do Programa, suas bases epistemológicas, políticas e pedagógicas; relações entre ensinar 

e aprender a profissão professor – interações entre preceptor e residente; Pesquisa como princípio formativo; O 

Estágio Supervisionado como ligação entre a formação inicial e contínua de professores.  
Módulo 2 - Problematização e reflexão sobre as práticas escolares como estratégias de formação docente 
Ementa: Compreensão dos elementos políticos, pedagógicos e epistemológicos da formação de professores; 

Teoria, prática e práxis na formação de professores; Elementos teóricos e metodológicos relacionados aos 

conceitos de professor reflexivo e epistemologia da prática; Dialogicidade, diversidade, inclusão e formação de 

professores.  
Módulo 3 - Orientações curriculares: da relação com os conhecimentos às práticas educativas  
Ementa: Apropriação crítica de elementos presentes na BNCC, considerando: concepções de currículo; 

correlações entre BNCC, LDB e DCNs; Didáticas específicas das áreas de conhecimento; Objetos de 

aprendizagem e sequências didáticas. 
Módulo 4 - Aprendendo a ser professor: a profissionalidade docente construída no chão da escola  
Ementa: Especificidades de ser professor no contexto atual; A escola como espaço de formação de professores; 

Saberes necessários ao exercício da docência; Gestão da sala de aula; Elementos constituintes da ação docente: 

planejamento, metodologia e avaliação.  Planejamento e Avaliação.  
Módulo 5 - A formação de professores como campo de construção do conhecimento  
Ementa: A leitura e a escrita na formação de professores. A reflexividade no processo de construção e registro 

do conhecimento.  Vivência dos processos de leitura e produção de textos pedagógicos. Diários de formação, 

relato de experiências, chats e fóruns, escrita de cartas pedagógicas e textos coletivos. Revisão e reescrita 

orientada dos textos como estratégia de formação docente.  
Fonte: Construído a partir do projeto institucional (UNILAB, 2018a) 

  

A formulação da proposta nos permite compreender que os processos reflexivos não se 

constroem no vazio teórico (PIMENTA, 2012) e que o conjunto de reflexões constituintes desse 

movimento inicial do programa constituíram-se como um alicerce a partir do qual as demais 

etapas do programa se assentariam. Na análise do conteúdo proposto nas ementas, visualizamos 

a articulação de três grandes desafios ao coletivo: a leitura, a escrita e a reflexão sobre as 

práticas, mediados através de uma postura dialógica e problematizadora da realidade.  

Para a efetivação do movimento de leitura crítica do contexto social mais abrangente e 

do contexto específico da formação e do trabalho docente, visualizamos a presença da 

concepção de práxis como uma referência teórica presente no projeto institucional e que se 

espraia também no conjunto de materiais indicados para leitura e nos escritos dos cursistas. Tal 

categoria se assenta na compreensão da teoria e da prática como unidade indissociável que 

confere consciência, rumo e sentido à ação educativa.  A carta pedagógica elaborada por C1, 

traduz, a partir de Pimenta e Lima (2017) a necessidade de superação da visão fragmentária que 

trata teoria e prática de forma desarticulada: 

 
As autoras do texto <Pimenta e Lima (2017)> vão problematizar as 

compreensões sobre a prática como imitação em que a reprodução de 

técnicas e modelos é tida como eficiente. Percebe-se que o processo educativo 

é mais amplo, complexo, inclui diferentes situações e circunstâncias e que 

deve ser reduzido a questões meramente técnicas, muito embora existam 

situações específicas de treino. É importante ter em mente que a teoria 

ressignifica a prática e que não devem ser dissociadas uma vez que são 

complementares (C1– carta pedagógica). 
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A prática como reprodução de modelos é um reducionismo gerado a partir da 

racionalidade técnica que se fez historicamente presente na formação de professores no Brasil. 

Distanciada da realidade social e da vida dos educandos, tal perspectiva defende que o 

compromisso da escola é a reprodução não só de conteúdos, mas de um conjunto de práticas 

sociais que perpetuam privilégios e relações de poder assimétricas. É necessário, segundo 

Pimenta e Lima (2017, p. 33), que os processos de formação de professores colaborem com a 

leitura crítica dessa realidade, fornecendo esquemas teóricos capazes de compreender e também 

de transformar as práticas educativas, deixando evidentes as relações entre teoria, prática e 

práxis. 

A perspectiva reflexiva, que articula diálogo, problematização e leitura crítica da 

realidade, se articularam através de estratégias diferenciadas dentro do RP-Unilab. Uma delas 

é a construção e a partilha de relatos reflexivos a partir de proposições distintas. Os relatos 

autobiográficos permitiram recompor experiências e analisá-las a partir do olhar dos 

licenciandos como futuros professores: 

 
[...] lembro-me de uma das aulas que tive no ensino fundamental, em que o 

professor de matemática nos solicitou que se dividíssemos em grupos de até 

6 pessoas para que com o auxílio do material dourado pudéssemos realizar 

adições, multiplicações, divisões e subtrações. Foi um momento bastante 

enriquecedor, devido a relação que estava sendo estabelecida com os outros 

integrantes do grupo na hora da atividade. No entanto, em determinado 

momento os alunos estavam eufóricos e muito dispersos para com a atividade, 

se configurando assim em um intenso desafio para o professor. O que fez ele 

tomar uma atitude metodologicamente reflexiva para a questão. Assim ele 

desmembrou todos os grupos, e solicitou que fizéssemos duplas, tentando 

assim fazer com que a atividade flua melhor, sem grandes conflitos até a 

conclusão da mesma. Cabendo a ele buscar a melhor saída para desempenhar 

melhor seu papel enquanto profissional. Contudo fica evidente que o processo 

reflexivo das práticas vai além de teorias ou métodos engessados (imóvel). 

Este vai de encontro com a proatividade do profissional na execução de suas 

tarefas quando algo não está caminhando em rumo ao objetivo proposto (C2 

– Relato reflexivo a partir de narrativa autobiográfica).  

 

A construção e a partilha de narrativas constituem-se como uma estratégia investigativo-

formativa que permite aos sujeitos problematizar as próprias experiências e construir sentidos 

e significados para o conjunto de conhecimentos trabalhados ao longo do curso de licenciatura. 

De acordo com Alarcão (2011, p.57) “[...] o ato da escrita é um encontro conosco e com o 

mundo. Nele encetamos uma fala com nosso íntimo e, se quisermos abrir-nos também com os 

outros. Implicam reflexões de níveis e profundidade variados”. Ao organizar o pensamento, 

para traduzir e compartilhar os saberes da experiência, os sujeitos reelaboram seus 

conhecimentos e o sentido que atribuem às práticas, desvelando os horizontes para onde estas 

conduzem os educandos. 

Os escritos dos cursistas revelaram denúncias e anúncios relativos ao ensino de 

Ciências: de um lado, a presença, ainda forte, da racionalidade técnica e do outro o devir de 

uma educação comprometida com a emancipação dos sujeitos: 

  
O que se verifica muitas vezes principalmente nas áreas de Ciências da 

natureza, estudantes são ensinados um determinado fenômeno natural, só 

reproduzindo aquilo que o autor descreveu, sem entender todo o processo e 

contexto de como aquele fenômeno se deu, isto é, distanciando-se do dia-a-
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dia dos estudantes (C3 – relato reflexivo a partir da discussão sobre 

currículo)  
O compromisso de educar não envolve apenas o currículo, o projeto político 

pedagógico que é elaborado coletivamente na escola, requer um olhar atento, 

cuidadoso de perceber o que interfere na vida dos alunos. O tipo de vínculo 

que se tem com os discentes pode deixar marcas positivas ou não. O que 

agregamos como professor aos alunos os acompanha por sua vida, por isso 

que há um olhar mais cauteloso na formação dos professores para que os 

formadores saiam dali preparados para formar pessoas, e bons profissionais 

(C4 – relato reflexivo a partir da discussão os saberes da docência).  

 

A partir de reflexões sobre o ensino de Ciências, Krasilchick (2008, p.92) aponta para a 

necessária articulação entre coletivos distintos que se debruçam sobre o tema para a construção 

de uma compreensão ampliada, vinculada aos desafios que emergem da existência dos sujeitos 

e a necessária valorização dos professores neste processo. Segundo a autora: 

 
Sem usar as informações de pesquisas prospectivas que coletem dados para 

evitar esforços e desperdícios, as propostas de reforma têm sido irrealistas ou 

inaceitáveis pelos professores que finalmente são os responsáveis pelas 

ocorrências em sala de aula. É tarefa urgente encontrar um meio termo 

adequado entre os dois extremos: uma das organizações centrais trabalhando 

de forma isolada e outro que deixa a responsabilidade sobre as decisões 

curriculares exclusivamente à escola e aos docentes. Se, por um lado, é 

imprescindível a intensificação das relações entre a escola e a comunidade 

para a formação de cidadãos atuantes, por outro, é absurdo ignorar o que têm 

a dizer os cientistas e pesquisadores e o que se conhece hoje sobre os processos 

de reforma curricular. 
 

A crítica apresentada pela autora, referente aos processos de decisão relacionados aos 

currículos, nos convida a pensar na docência como uma prática social complexa, na qual 

diferentes saberes, como os específicos da área, os da experiência e os pedagógicos se 

articulam, enredando tecituras que ressignificam as relações que se estabelecem entre ciência e 

existência, entre universidades e escolas, no processo de produção e socialização do 

conhecimento. Assim, é necessário superar a visão do professor como consumidor de 

informações e como operador de scripts formativos formulados por especialistas, em direção à 

visão do mesmo como intelectual e autor das próprias práticas.  

Compreendemos que o trabalho de formação desenvolvido no contexto do Programa 

Residência Pedagógica precisa constituir-se como espaço de valorização dos saberes da 

experiência trazidos pelos licenciandos, pelos preceptores e pelos docentes orientadores, mas 

não pode contentar-se com estes. É necessário avançar no potencial formativo dos encontros 

intersubjetivos que se processam através da leitura crítica da realidade. Assim, a diversidade de 

culturas, identidades e saberes passam a ser refletidas à luz de elementos como a historicidade, 

a contradição e a totalidade que convidam cada um dos sujeitos dos processos de ensinar e 

aprender a profissão a se reconhecerem como seres incompletos e inacabados. Essa é uma 

condição imprescindível à abertura para o diálogo verdadeiro.  

A partir dessas reflexões, é importante destacarmos o alerta feito por Freire (1987, p. 

46), quando aponta que: 

 
A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 

humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 

seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-

se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que 
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caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro, 

não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em 

comunhão, buscam saber mais. 
 

A compreensão de que o coletivo é espaço de aprendizagem e de crescimento nos 

conduz ao entendimento de que os processos de formação de professores precisam se constituir 

como espaços de encontro, da promoção de diálogo, da valorização da diversidade, da escuta e 

do olhar sensíveis, como aponta C5, no relato reflexivo produzido a partir das discussões sobre 

aprendizagem da profissão: 

  
É  necessário investir na formação continuada de professores, na prática de 

refletir sobre as práticas e ensino na perspectiva de formação de um professor 

reflexivo, é preciso também abrir espaços de diálogos para que possam ser 

ouvidas as principais demandas dos alunos do que diz respeito à 

aprendizagem e construção do conhecimento, de modo que possam ser 

traçadas estratégias que comuniquem as metodologias e ferramentas de 

ensino dos professores com a necessidade dos alunos, promovendo assim o 

fortalecimento das práticas de ensino e aprendizagem (EC5, relato sobre o 

exercício de refletir sobre as práticas). 

 

O movimento descrito por C5 indica a escola como uma referência importante para a 

formação de professores numa perspectiva reflexiva. O exercício de olhar para si e para o 

coletivo institucional, sem perder de vista os desafios postos pelo contexto, iluminados pelas 

teorias produzidas na área é um desafio, tendo em vista a configuração que as políticas 

educacionais imprimem à formação, quer na educação básica ou superior, quer na formação 

inicial ou contínua. É cada vez mais comum a perspectiva do controle, do fazer automatizado 

que busca alcançar de forma cada vez mais rápida os melhores resultados e isso desafia os 

formadores a pensar em estratégias que superem a lógica de poder que se estabelece e retira 

gradativamente a autonomia dos professores e sua condição de sujeitos nos processos de tomada 

de decisão. É cada vez mais comum olhar para as demandas que vêm de fora e se avaliar a partir 

de parâmetros pensados por outros sujeitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo, buscamos refletir sobre as bases teóricas e metodológicas que 

sustentam as ações formativas voltadas a residentes e preceptores no contexto da Unilab, tendo 

em vista os desafios que se colocam à formação de professores de um modo geral, e da área de 

Biologia, de forma específica. 

O Programa Residência Pedagógica é uma ação constituinte da política nacional de 

formação de professores e como tal alinha-se a um projeto de sociedade que traduz, de forma 

ampla, valores e princípios neoliberais que atravessam os diferentes espaços de socialização no 

contexto da sociedade contemporânea, dentre os quais estão as instituições de ensino. O 

alinhamento da proposta formativa do Programa à Base Nacional Comum Curricular é posto 

como uma das principais referência e compromissos do Programa, o que demanda uma leitura 

crítica da realidade e da própria formação no sentido de defender e valorizar a identidade, a 

cultura e os compromissos que se estabelecem de forma situada em cada instituição de ensino.  

As bases teóricas e metodológicas do Projeto Institucional do RP no âmbito da Unilab 

traduzem o movimento de construção identitária desta Instituição de Ensino Superior e 

reafirmam o compromisso com uma formação de professores que colabore com a superação 

das formas de opressão historicamente vividas pelo coletivo de países parceiros dos quais se 

originam estudantes, professores e funcionários administrativos, a saber: Angola, Brasil, Cabo 
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Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Tais países têm em 

comum não só a língua portuguesa como língua oficial, mas a vivência da colônia e as marcas 

autoritárias por ela deixadas nas relações sociais e que se renovam cotidianamente através de 

estratégias diversas, como a educação e os processos de construção do conhecimento 

(VERRANGIA, 2014). 

A valorização da diversidade étnica e cultural, do diálogo e da leitura crítica da 

realidade, da escuta e do olhar sensíveis, do reconhecimento do professor como intelectual e da 

educação como uma prática social situada são referências que se revelam no texto do projeto 

institucional e no processo formativo destinado à preparação da equipe de trabalho para entrada 

nas escolas-campo. A partir delas, foram estabelecidas estratégias metodológicas que 

colocaram em questão práticas educativas vividas pelo coletivo ao longo de suas trajetórias de 

vida, identificando a forte presença de uma racionalidade técnica que reduz os processos 

formativos ao repasse de informações, descontextualizados e acríticos, fortalecendo a cisão 

entre os processos de construção do conhecimento e as práticas pedagógicas desenvolvidas 

junto aos educandos. O ensino de Ciências, e no caso deste estudo, o ensino da Biologia, traz 

marcas profundas dessa racionalidade.  

O revisitar da própria história, a apropriação de fundamentos teóricos pautados na 

práxis, os diálogos intersubjetivos e a abertura à experiência do outro, foram estratégias 

visualizadas nos registros pedagógicos e que buscaram romper com uma visão reducionista de 

formação e de docência. Assim, é possível visualizar o RP como um espaço cercado de tensões 

e de contradições que traduzem projetos de sociedade em disputa, mas também como um espaço 

potente de fortalecimento do trabalho coletivo e da humanização necessários à transformação 

da realidade.  

 

REFERÊNCIAS 

  

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8 ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 

institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação). Brasília, 2019. 

 

BRASIL. Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. Brasília, 2015. 

 

BRASIL. Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010. Dispõe sobre a criação da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB e dá outras providências. 

Brasília, 2010. 

  

BRASIL.  Resolução CNE/CP Nº 2, de 19 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior. Brasília, 2002.  

  

CAPES. Edital nº01. Chamada Pública para apresentação de propostas no âmbito do 

Programa de Residência Pedagógica. Brasília: CAPES, 2020.  

 



 

 

249 

CAPES. Portaria nº38. Institui o Programa Residência Pedagógica. Brasília: CAPES, 2018a.  

 

CAPES. Edital nº06. Chamada Pública para apresentação de propostas no âmbito do 

Programa de Residência Pedagógica. Brasília: CAPES, 2018b.  

 

COSTA, Elisangela André da Silva. Programa Residência Pedagógica Unilab: em busca de 

uma formação de professores pautada pela reflexão crítica sobre a realidade. In COSTA, 

Elisangela André da Silva; OLIVEIRA, Evaldo Ribeiro; PASCHOAL, Cínthia Marques 

Magalhães; SILVA, Ana Paula Rabelo e. Programa Residência Pedagógica-UNILAB: Os 

desafios de ensinar e aprender a profissão professor(a) à luz da diversidade [recurso 

eletrônico]. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020. 

 

COSTA, Elisangela André da Silva; RÖWER, Joana Elisa; COLARES, Regilany Paulo; 

SILVA, Geranilde Costa e; PEIXOTO, Camila Maria Marques; RABELO, Ana Paula. O 

Programa Residência Pedagógica como encontro entre a formação inicial e contínua de 

professores. Anais. VII ENALIC. Fortaleza: UECE, 2018. 

 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. 5.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

  

KRASILCHIK, Mirian. Docência no Ensino Superior: tensões e mudanças. Cadernos de 

Pedagogia Universitária – Pró Reitoria de Graduação – USP – 2008a – 36 p. 

 

KRASILCHIK, Mirian. Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências. In São Paulo 

em perspectiva, 14(1), 2000. Disponível em < 

https://www.scielo.br/j/spp/a/y6BkX9fCmQFDNnj5mtFgzyF/?lang=pt&format=pdf>. Acesso 

em 01 de jul 2021. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 8ed. São 

Paulo: Cortez, 2017. (Coleção Docência em Formação).  

 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade entre teoria e 

prática. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

RIOS, T. A. Ética e competência. 14. Ed. São Paulo: Cortez, 2010 (Coleção Questões da 

Nossa Época; v.16) 

 

UNILAB. Projeto Institucional do Programa Residência Pedagógica. Redenção: 

UNILAB, 2018a. 

 

UNILAB. Ambiente Virtual de Aprendizagem – RP - Unilab. Redenção: UNILAB, 2018b. 

 

UNILAB. Projeto Institucional do Programa Residência Pedagógica. Redenção: 

UNILAB, 2020. 

 

VERRANGIA, Douglas. Educação científica e diversidade étnico-racial: o ensino e a 

pesquisa em foco. In Interacções Nº. 31,p. 2-27, 2014.  

https://www.scielo.br/j/spp/a/y6BkX9fCmQFDNnj5mtFgzyF/?lang=pt&format=pdf


 

 

250 

 

ZABALA. A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: a formação do professor pesquisador através do PIBIC 

na UFPB 
 

Jordânia Naiara dos Santos Lima1 

Ivonaldo Neres Leite2 

 

 
RESUMO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) apoia as ações de 

iniciação científica que são desenvolvidas nas Instituições de Ensino e Pesquisa no 

país. Apresenta-se como uma oportunidade para, desde a graduação, formar novos 

pesquisadores. Em vista disso, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPQ) custeia a concessão de bolsas aos estudantes de graduação 

integrados a projetos de pesquisa, sendo estes acompanhados e orientados por um 

professor. Tem-se como perspectiva que os bolsistas desenvolvam o pensamento 

crítico, assim como o seu potencial no tocante à realização da pesquisa científica, 

tendo em conta o trabalho em equipe, o conhecimento de métodos e técnicas e a 

atuação no campo da investigação empírica. Particularmente, na Universidade Federal 

da Paraíba - Campus IV, integrei-me ao Projeto Cotidiano Escolar, Violência e 

Bullying: Um Estudo em Municípios do Vale do Mamanguape-PB. O Projeto tem 

como objetivo analisar o quadro de ocorrência de bullying em municípios do Vale do 

Mamanguape, pesquisando este fenômeno no tocante às formas psicológicas e morais, 

físicas, sexuais e o cyberbullying. Desenvolvi um plano de trabalho, em modo de 

subprojeto, voltado à pesquisa com gestores em três escolas do município de 

Mamanguape, sendo uma da rede municipal e duas da rede estadual. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, cujo conteúdo empírico foi tratado conforme a técnica 

de análise de conteúdo temático-categorial. Do ponto de vista do que a experiência no 

Pibic, como bolsista, tem representado para a autora deste trabalho podem ser 

relacionados alguns pontos, como, dentre outros: 1) acesso a conhecimentos que, 

geralmente, nas aulas não são aportados; 2) contato com a realidade escolar, fato 

relevante, pois, sendo a autora graduanda da Licenciatura de Pedagogia, a escola será 

o seu futuro campo profissional; 3) compreender a necessidade da relação entre ensino 

e pesquisa; 4) participar de conferências e atividades no grupo de pesquisa ao qual o 

Projeto está vinculado; 5) aprimorar a capacidade de escrita, leitura e interpretação 

textual. Concluímos então que a experiência na Iniciação Científica contribui para a 

formação do professor- pesquisador e nos incentiva a ir além da graduação, buscando 
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desenvolver uma carreira acadêmica e profissional com autonomia, bem como 

construindo conhecimentos significativos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Científica; Professor-pesquisador; Pibic/CNPq; 

Escola. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o seu objetivo é 

apoiar e incentivar a iniciação científica em Instituições de Ensino e Pesquisa do Brasil, sendo 

oferecidas bolsas para estudantes de graduação. As bolsas são liberadas diretamente às 

instituições, e as mesmas são responsáveis pela seleção dos projetos e também dos 

pesquisadores que participam do programa. O discente poderá participar de projetos que sejam 

relacionados a seu curso. Pretende-se que desenvolva raciocínio crítico, desenvolvendo a 

aptidão à pesquisa, na medida em que o Programa proporciona a aprendizagem de técnicas e 

métodos de pesquisa, sendo um ambiente de trabalho em equipe que visa também a resolução 

de problemas de investigação. Os projetos acrescentam muito na formação do aluno e também 

à sua Instituição de Ensino, podendo impactar na comunidade trazendo benefícios para as 

resoluções de problemas. 

O projeto de pesquisa Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em 

Municípios do Vale do Mamanguape-PB foi desenvolvido a partir da necessidade de estudar o 

quadro de violência persistente no ambiente escolar. Trata-se de um fenômeno complexo, 

relacionado a diversas variáveis, sendo uma delas o bullying, que se manifesta de distintas 

formas, desde as agressões verbais aos ataques físicos diretos. Estudou um fenômeno central 

no cotidiano escolar contemporâneo, os casos de violência, que tem causado sérios impactos no 

cotidiano escolar, tanto para o processo de ensino-aprendizagem como para o desenvolvimento 

da socialização escolar. Teve como campo empírico três escolas públicas do município de 

Mamanguape-PB - município localizado a 52 km da capital João Pessoa -, sendo duas da Rede 

Estadual e uma da Rede Municipal. 

O projeto teve como objetivo geral analisar o quadro da ocorrência de bullying em 

escolas públicas municipais e estaduais de Mamanguape-PB. No que se refere aos objetivos 

específicos, o projeto buscou averiguar a ocorrência de formas verbais de bullying entre 

estudantes de escolas públicas municipais e estaduais de Mamanguape; pesquisar a ocorrência 

de formas psicológicas e morais de bullying entre estudantes de escolas públicas municipais e 

estaduais de Mamanguape; verificar a ocorrência de formas físicas de bullying entre estudantes 

de escolas públicas municipais e estaduais de Mamanguape; examinar a ocorrência de formas 

sexuais de bullying entre estudantes de escolas públicas municipais e estaduais de 

Mamanguape; perscrutar a ocorrência de cyberbullying entre estudantes de escolas públicas 

municipais e estaduais de Mamanguape. 

Neste trabalho, apresentarei a minha trajetória no PIBIC durante o período de dois anos, 

atuando no projeto de pesquisa Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em 

Municípios do Vale do Mamanguape-PB enquanto estudante do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba.  Relatarei detalhadamente o ingresso no PIBIC, a minha 

experiência nesse período, desafios encontrados, a pesquisa que realizei e a contribuição do 

projeto para a minha formação e meu futuro como professora pesquisadora. 

 

INGRESSO NO PIBIC 

 

Sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia, no período noturno, no Campus 

IV da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Mamanguape-PB. O Campus IV da UFPB 
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é dividido em duas unidades, a unidade de Mamanguape e a unidade de Rio Tinto.  Atualmente 

estou cursando o 6º período.  

Ingressei no projeto Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em Municípios 

do Vale do Mamanguape-PB no ano de 2019.  Nesse momento estava cursando o 3º período. 

Submeti-me a um processo seletivo, concorrendo com outros interessados no Projeto. Após 

avaliação feita pelo orientador, obtive a mesma pontuação que outra discente, sendo realizado 

o desempate através do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), pois só havia uma bolsa 

disponível naquele momento. Com o desempate, fiquei em segundo lugar, mas decidi continuar 

no projeto como voluntária, pois o tema do projeto me interessava.  

Ao integrar o projeto, também passei a fazer parte do grupo de estudos GEPEDUSC 

(Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Sociedade e Culturas), que tem como líderes Dr. 

Ivonaldo Neres Leite e o Dr. Gilmar Leite Ferreira, o grupo tem como propósito realizar 

investigações e desenvolver o debate acadêmico. O GEPEDUSC, epistemologicamente, preza 

por uma concepção que busca superar as tradicionais dicotomias que são reproduzidas na esfera 

acadêmica, tais como: indivíduo/sociedade, ator/estrutura, objetivo/subjetivo, macro/micro, 

natural/social. Suas linhas de pesquisas são: Educação, Subjetividades e Culturas que se propõe 

a desenvolver atividades voltadas para a compreensão das relações entre Educação, 

Subjetividades e Culturas. Processos Educativos em Diferentes Contextos, Sociedade e 

Políticas     que tem como propósito desenvolver estudos e pesquisas sobre a educação nos mais 

diversos contextos, tanto escolares como extra-escolares, empreendendo abordagens 

interdisciplinares em torno do fenômeno educativo que tenham em conta a articulação entre 

educação e sociedade, a partir de unidades de análises como ensino, políticas, docência, gestão, 

trabalho, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação e saúde, educação do campo, 

agroecologia, etc. 

Participei de encontros promovidos pelo coordenador do projeto, onde discutimos 

informações obtidas no estudo bibliográfico do tema do Projeto. Nestes encontros, debatemos 

os conceitos de bullying, decidimos as escolas onde iria ser realizada nossa pesquisa e 

elaboramos o questionário que foi utilizado para a realização das entrevistas semiestruturadas 

com professores e gestores. Além dos encontros realizados pelo projeto, também tivemos 

encontros com os membros do GEPEDUSC, onde discutimos temas como bullying, drogas, 

Educação Popular, arte, entre outros. 

Com a realização dos encontros, pude observar a complexidade do tema bullying, e a 

dificuldade que a equipe escolar tem de lidar com a situação. O bullying tem uma variedade de 

tipos, o que dificulta a percepção da equipe escolar, e algumas vezes ela não está preparada para 

lidar com situação, podendo até torná-la pior para aquele que está sofrendo bullying.  

Realizei as entrevistas na escola escolhidas no mês de março do ano de 2020, ao concluir 

as entrevistas, iniciaram-se as medidas de prevenção contra a pandemia do COVID-19, onde 

houve o fechamento das instituições de ensino, o que foi um fator limitativo a pesquisa, mas 

continuamos os encontros de forma virtual, estudando e transcrevendo as entrevistas. Iniciamos 

o estudo da análise de entrevista, e construí junto com o orientador o relatório final da pesquisa 

no qual foi abordado os tipos e situações de bullying, a frequência de relatos, gêneros mais 

envolvidos, reação dos alunos quando expostos a situações de bullying, violência contra 

docentes e percepção dos professores em relação a cursos e formações que contribuam no 

enfrentamento do bullying em ambiente escolar. 

Apresentei a pesquisa que foi realizada neste primeiro ano no evento ENIC (Encontro 

de Iniciação Científica), que nesse ano, devido a pandemia, foi completamente online. O ENIC 

é um evento destinado aos estudantes participantes dos Programas de Iniciação Científica da 

Universidade Federal da Paraíba. O evento é distribuído entre os Centros de Ensino, agrupados 

por afinidade de área de pesquisa ou localização, conforme a programação. Os trabalhos 
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apresentados no ENIC são publicados na revista “Iniciados”, da Pró-Reitoria de Pesquisa da 

UFPB. 

Como consequência da pandemia do COVID-19, a pesquisa não pode ser concluída no 

primeiro ano do projeto, devido ao fechamento das escolas, então o projeto foi renovado por 

mais um ano, e eu ingressei como bolsista no período 2020/2021. Com a continuidade da 

pandemia, não houve a realização dos encontros presenciais, continuamos realizando encontros 

do projeto de forma remota. Esses encontros aconteciam com um roteiro prévio, para se ter uma 

melhor compreensão dos temas abordados, e que o estudo fosse melhor aproveitado, buscando 

ajudar o estudo à distância, para dar andamento ao projeto de forma que o resultado fosse o 

melhor possível. 

    Um dos principais objetivos dos encontros com o orientador era o debate sobre os dados que 

levantamos nos estudos do ano de 2020, que foram obtidos nos nossos estudos de campo antes 

do fechamento das escolas, alguns desses dados ainda não haviam sido analisados. Sendo assim, 

tivemos reuniões com foco no estudo da teoria da análise de conteúdo temático-categorial de 

Bardin (1977), em que o coordenador nos indicou textos relacionados a metodologia da técnica, 

buscando nos dar a melhor compreensão do tema e iniciei as análises das entrevistas realizadas 

com os gestores das escolas da rede pública de Mamanguape-PB 

    Nesse período de estudos e reuniões remotas, também desenvolvi um artigo orientado pelo 

coordenador, junto com a colega Suenia Tavares que será seguidamente publicado em revista 

acadêmica, esse artigo foi desenvolvido a partir dos estudos realizados no ano de 2020 na 

temática do projeto e a pesquisa de teses e dissertações no banco de dados da Capes e no site 

SCIELO.  

Nas atividades indiretamente ligadas ao projeto ocorreram reuniões do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Sociedade e Culturas (GEPEDUSC), com convidados de 

outros estados e internacionais. Nesses encontros com o grupo de pesquisa, pudemos dialogar 

sobre os rumos da educação brasileira e também sobre a educação em tempos de pandemia, não 

só do Brasil, mas no mundo, pois vivenciamos um momento inédito na educação, em que todos 

estão precisando se adaptar às novas formas de ensino emergenciais para que a educação não 

pare, e não se prejudique os estudantes. As reuniões do grupo têm temáticas diversas com 

assuntos de muita relevância acadêmica. A pandemia nos trouxe restrições, e buscamos nos 

adaptar para realizar nossos encontros sem risco. 

O Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em Municípios do Vale do 

Mamanguape-PB foi o primeiro projeto de pesquisa que participei, por estar me formando 

Pedagoga tive um interesse pelo assunto, visto que é um desafio enfrentado pelos professores, 

pois o ambiente escolar é muito propício à ocorrência dessa forma de violência, por ser um 

ambiente de diversidade de pessoas, onde não há uma homogeneidade e na graduação não 

recebemos um preparo para lidar com essas situações. 

 

CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

Após leituras realizadas acerca do tema bullying, e as escolas a serem pesquisadas 

escolhidas, junto com o coordenador, construí um roteiro de entrevistas, esse roteiro era 

elaborado, enviado para o coordenador e quando necessário era indicadas correções, e as 

mesmas eram realizadas e enviadas novamente, até chegarmos em um roteiro que julgamos 

ideal. Utilizamos o tipo de entrevista semiestruturada, que é uma entrevista aberta, onde é 

realizada uma série de questionamentos ao entrevistado onde, apesar de o entrevistador ter uma 

lista de perguntas em mãos, ele não precisa ser regido na abordagem delas, também tendo a 

liberdade de, de acordo com a condução da conversa, fazer questionamentos relevantes para o 

assunto abordado, buscando mais informações tornando um diálogo mais fluido Onde o 

entrevistado sente mais confortável para manifestar pontos importantes. 



 

 

254 

As entrevistas foram realizadas em três escolas, a Escola Estadual de Ensino Médio 

Umbelina Garcez; na Escola Cidadã Integral e Técnica João da Mata Cavalcanti de 

Albuquerque; e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Campello, e contou com 

seis professores e três gestores, estas entrevistas foram feitas com gravação de voz. Ao chegar 

nas escolas fui bem recebida pela equipe escolar, ir a campo foi uma experiência muito rica, 

pois pude participar de momentos do cotidiano da escola, observar ações de alunos em 

momentos como intervalos, ações dos professores em momentos com alunos e na sala dos 

professores, diálogos entre professor e professor sobre acontecimentos em sala e diálogo entre 

professor e gestor, momentos que também colaboraram para a construção do meu trabalho. 

Vale ressaltar, ainda, que ir a campo me mostrou o mundo da pesquisa na prática, fortaleceu 

meu pensamento crítico para a solução de problemas na temática do estudo e me mostrou a 

importância do conhecimento de determinado assunto para a solução de problemas.  

Posteriormente à finalização das entrevistas, iniciei a transcrição de cada uma delas, um 

processo demorado e que exige bastante atenção. Ao concluir as transcrições as enviei ao 

coordenador para que fossem analisadas por ele, e me indicar as correções necessárias. 

concluídas as transcrições passei para a próxima etapa da pesquisa, a análise do conteúdo, as 

entrevistas foram analisadas de acordo com a técnica de análise de conteúdo, em sua versão 

temático-categorial (BARDIN, 2011; DE OLIVEIRA, 2008), que tem como objetivo 

primordial o desvendar crítico do conteúdo latente (SANTOS, 2012; BARDIN 2011) e implica 

na análise categorial do texto a partir de temas determinados, expondo as circunstâncias nas 

quais eles aparecem sistematizando-os segundo critérios teóricos/empíricos adotados pela 

fundamentação conceitual do estudo (LEITE,2019).  

O método de análise de conteúdo apresentado por Bardin é detalhado e didático, em seu 

livro ela apresenta o passo a passo para fazer uma análise científica, além de cada fase da 

pesquisa e a forma que as técnicas podem ser aplicadas. O método é dividido em três etapas: 1) 

A pré-análise, onde é feita uma leitura flutuante do material, para ver do que se trata. selecionar 

os documentos que foram coletados para análise com base na exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência. Formular hipóteses, objetivos e elaborar indicadores. 2) 

Exploração do material, essa fase consiste na construção da codificação e categorização do 

material, recortando os textos em unidades de registro, a definição de regras de contagem e a 

classificação e agregação das informações em categorias simbólicas ou temáticas. 3) 

Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, que consiste em captar os conteúdos 

manifestos e latentes no conteúdo do material coletado, comparando-os, ressaltando aspectos 

semelhantes e diferentes. 

No processo de tratamento do material, foram desenvolvidas categorias, subcategorias, 

unidade de registro e unidade de contexto a partir dos estudos e das discussões realizadas sobre 

o assunto com o coordenador. Para a construção de forma correta dessas análises, cada etapa 

realizada eu enviava para o coordenador e eram apontadas as correções necessárias, eu corrigia 

conforme o indicado e as enviava novamente até que estivessem corretas. Quando era 

necessário esclarecer alguma dúvida a respeito das correções indicadas, marcamos uma reunião 

online para que eu pudesse entender o erro e o corrigisse da melhor forma. 

Como dito antes a respeito, logo após a realização das entrevistas, iniciou as medidas 

de prevenção contra a pandemia da COVID-19, onde ocorreu o fechamento das escolas, se 

tornando um fator limitante da pesquisa, pois não pude ir a campo para a realização de novas 

entrevista e coletar novos dados para uma pesquisa mais detalhada. Apesar dessa limitação, 

aproveitei ao máximo os dados já recolhidos e realizei os estudos das leituras propostas pelo 

coordenador e realizamos reuniões online para construção da pesquisa. 

 

PESQUISA REALIZADA 
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A palavra “Bullying” é um verbo derivado do adjetivo inglês bully, que significa 

valentão, tirano (CHALITA, 2008). Melo (2010) entende por bullying o comportamento 

intencional, logo, premeditado, sistematizado, planejado, articulado de forma repetitiva de 

agressão verbal, psicológica ou física, adotado, sobretudo, no âmbito escolar ou externo da 

escola. De acordo com Melo (2010), o bullying sempre existiu no meio escolar e também nos 

demais segmentos da sociedade, o que há de novo é o estudo sistematizado que iniciou a partir 

da década de 1970, e no Brasil o estudo do fenômeno bullying iniciou no final da década de 

1990.  

Segundo Melo (2010), o bullying pode ser classificado em direto, que compreende 

situações de agressões físicas e verbais; e o indireto, que pode causar um maior prejuízo, como, 

por exemplo, traumas irreversíveis, e se apresenta através da disseminação de rumores 

desagradáveis e desqualificantes, visando a discriminação e exclusão da vítima de seu grupo 

social. 

Problemáticas envolvendo o bullying afetam tanto indivíduos masculinos quanto 

femininos, todavia, é possível perceber determinadas especificidades que se apresentam de 

acordo com o gênero: numa parte significativa dos casos, as meninas costumam estar 

envolvidas com o bullying indireto, enquanto os meninos tendem a se envolver mais com o 

bullying direto (MATOS e GONÇALVES, 2009). 

Os personagens do processo de bullying são classificados em: vítima típica, que serve 

de bode expiatório para um dado grupo, apresenta um aspecto físico mais frágil, e possui 

conduta habitual não-agressiva; vítima provocadora, responsável por provocar e atrair reações 

agressivas contra as quais não consegue lidar com eficiência; vítima agressora, aquela que 

reproduz os maus-tratos sofridos; agressor, sujeito que vitimiza os mais fracos, é considerado 

malvado, duro e mostra pouca simpatia para com suas vítimas; espectador, aluno que presencia 

o ato de bullying, porém não o sofre nem o pratica, e representa a grande maioria dos alunos 

que convive com o problema e adota a lei do silêncio por temer se transformar no novo alvo do 

agressor (MELO, 2010). 

Em síntese, o fenômeno bullying é um problema que resulta, na maioria dos casos, em 

consequências danosas para os envolvidos, das quais vale ressaltar o desinteresse pelos estudos, 

o déficit de concentração e aprendizagem, além dos impactos que perdurarão até a vida adulta.  

A escola é um lugar muito propício ao bullying, e a equipe escolar passou a discutir a 

respeito do assunto, buscando formas de ajudar os alunos. Os casos influenciam em toda 

comunidade escolar, desta forma, ela deve estar preparada para resolver possíveis situações que 

são recorrentes nesse ambiente. Mas pode-se perceber que nem todos entendem sobre o tema, 

pois ficam receosos ao falar a respeito do assunto de seu ambiente profissional. 

Desta forma, ao pesquisar o bullying no ambiente escolar, o pesquisador encontra um 

tema muito desafiador, principalmente quando se trata de escolas públicas, pois é nesse 

ambiente que há os maiores problemas educativos, como, por exemplo, a falta de estrutura e 

auxílio aos professores. 

Através da pesquisa realizada, observei que as minorias são mais atacadas no ambiente 

escolar, que os “grupinhos” tem a necessidade de buscar se sentir melhores, a maior quantidade 

das vezes, as agressões são verbais, utilizando-se termos pejorativos buscando diminuir o outro. 

Os termos utilizados para agressões são caracterizantes dos preconceitos: o racismo, a 

gordofobia, a homofobia e a xenofobia, que infelizmente ainda estão muito enraizados em nossa 

sociedade. O fato de fugir dos padrões da sociedade, ou da lista aceita por determinado grupo, 

é o suficiente para que iniciem as agressões, ser uma pessoa tímida é um fator indutor para 

tornar a pessoa uma vítima.  

 

CONTRIBUIÇÃO DO PIBIC PARA DOCENTES DA GRADUAÇÃO 
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O curso de graduação de Pedagogia conta com a disciplina de Metodologia do Trabalho 

Científico, que tem como objetivo ensinar a pesquisar a partir de métodos científicos, 

colaborando para que o universitário aprenda os conceitos fundamentais de planejamento, 

organização, análise e identificação de materiais que sejam úteis à sua pesquisa. E a disciplina 

de Pesquisa Educacional que tem como foco a construção do conhecimento sobre a elaboração 

de projetos de pesquisa, subsidiar os alunos na elaboração de projetos monográficos e a relação 

entre pesquisa e conhecimento na produção do campo da educação, busca mostrar a importância 

da pesquisa na produção do conhecimento, as abordagens qualitativa e quantitativa, etapas e 

procedimento iniciais na elaboração de pré-projetos de pesquisa. 

Apesar das disciplinas presentes no curso que tem como foco a pesquisa e o trabalho 

científico, ainda temos dificuldades em produzir determinados trabalhos e produzir pesquisas, 

pois lacunas ficam abertas, não nos sentimos seguros para produzir textos científicos visto que 

em sala não se detalha a pesquisa, as etapas, a construção, a prática até a conclusão dela, o 

ensino é oferecido de forma resumida, por vezes não é entendido o valor de determinada etapa 

da construção. Considero também como falta na minha experiência na graduação, detalhes 

como a diferença entre os tipos de fichamento que é uma técnica de estudo pessoal, e muito útil 

como metodologia de pesquisa, também servindo para organizar apresentações ao longo da 

construção da pesquisa no projeto, me foi indicado pelo orientador alguns fichamentos, nos 

quais na primeira versão continham muitos erros por eu não conhecer as diferenças entre os 

tipos de fichamentos, então ele apontou os erros e explicou detalhadamente a forma correta. Fiz 

as correções e obtive aprendizado.  

A cada ano é solicitado um relatório parcial, que contém o andamento da pesquisa que 

está sendo realizada durante seis meses, e um relatório final, que contém todo o procedimento 

da pesquisa com as conclusões encontradas, ambos são enviados à Pró-reitoria de Pesquisa da 

UFPB no período que é proposto. Para construir esses relatórios pude contar com o orientador 

para indicar as correções necessárias antes do envio.  

O PIBIC traz um diferencial para a minha formação, pois o curso me tornará professora, 

e o projeto me tornara pesquisadora.  Eu pude conhecer o mundo da pesquisa na prática, 

fortalecendo meu pensamento crítico para a solução de problemas na temática do estudo, me 

familiarizando com artigos científicos. Ao vivenciar experiências tais como a pesquisa de 

campo, tive a oportunidade de conversar com professores e gestores, e também vivenciar 

momentos nos corredores das escolas pesquisadas, pude olhar para a escola e a equipe escolar 

com outros olhos, receber os relatos da equipe escolar e entender algumas ações tendo uma 

visão ampla sobre a profissão. 

As leituras que têm sido realizadas ao longo do Projeto são muito ricas não só para a 

construção das atividades realizadas, mas também para o aprendizado como um todo, visando 

o processo da minha graduação e a profissional em sala, visto que são situações enfrentadas no 

cotidiano escolar. Ao considerar as demais leituras, afirmo sua importância para a carreira 

acadêmica, na construção da pesquisa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Trouxe neste artigo a minha experiência enquanto estudante de Pedagogia e integrante 

do projeto de pesquisa Cotidiano Escolar, Violência e Bullying: Um Estudo em Municípios do 

Vale do Mamanguape-PB e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC). Apresentei o meu ingresso e os aprendizados que obtive no projeto, a pesquisa que 

realizei e o diferencial do Pibic na minha formação e no meu futuro como profissional da 

educação. 

Posso concluir que o Pibic em si é muito rico para o aprendizado de uma professora em 

formação. Tenho adquirido conhecimentos extremamente necessários para a minha área de 
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atuação, trouxe mais significado para o meu aprendizado. A experiência na Iniciação Científica 

me incentiva a ir além da graduação, tive a oportunidade de vivenciar a ciência em diferentes 

campos, tais como a pesquisa de campo, participações em eventos, troca de experiências, etc. 

Os aprendizados são múltiplos, tais como o hábito de leitura de artigos científicos, além de nos 

capacitar à escrita acadêmica, desenvolver a pesquisa e muito mais. Também é uma experiência 

frutífera integrar um grupo de pesquisa.  

Constatei que o fenômeno bullying tem sido frequentemente discutido na escola por sua 

incidência constante em sala de aula. É um tema que merece bastante atenção, percebi que 

problemáticas envolvendo bullying no cotidiano escolar de escolas públicas afetam com maior 

frequência grupos considerados de minoria. É um problema que tem consequências danosas 

para todos os envolvidos, tais como o desinteresse pelos estudos, o déficit de concentração e 

aprendizagem, além dos impactos que permanecerão até a vida adulta. 

São sugeridas palestras e formação continuada para toda a equipe escolar, para que 

assim entendam o fenômeno e saibam como lidar com esse problema tão recorrente do ambiente 

escolar, e entender que o agressor também é uma vítima, é necessário enfatizar a importância 

do diálogo a respeito na escola, com todos, para buscar o respeito pelas individualidades. É 

clara a deficiência na formação dos professores, deve-se observar o processo de formação nas 

Licenciaturas, em que preparam o professor em sua formação, mas não preparam para o dia-a-

dia dos alunos, em como lidar com os problemas emocionais. Há professores que ignoram as 

ocorrências de bullying presenciadas por eles, ao ignorar o que está acontecendo, o bullying 

continua progredindo na escola, trazendo danos que podem ser irreversíveis para os envolvidos, 

com isso, futuramente aquele indivíduo que agredia vai continuar agredindo, podendo levar 

para agressões mais graves, e as vítimas se deprimirem cada vez mais. 

Por fim, do ponto de vista do projeto, ainda há muito a ser estudado sobre a 

temática.  Desejamos a sua continuidade para um maior aprofundamento da problemática, para 

que seja possível apresentar um panorama mais detalhado sobre o bullying no Vale do 

Mamanguape. Pretendo ir a campo novamente realizar novas entrevistas com novos sujeitos. 

Considerando o aprendizado da Iniciação Científica, espero que, com o combate à Pandemia 

da Covid-19, as escolas retornem ao ensino presencial para que eu possa adquirir novos 

conhecimentos sobre a pesquisa campo, ir até outras escolas para conhecer novas realidades e 

assim construir conhecimentos que possam impactar de forma positiva as escolas na prevenção 

a essa violência recorrente no ambiente escolar.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

 

CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade-bullying: o sofrimento das vítimas e dos 

agressores. 2ª Ed. São Paulo: Gente, 2008. 

 

LEITE, Ivonaldo Neres. Cotidiano escolar, violência e bullying: um estudo em municípios 

do Vale do Mamanguape –PB. Projeto Pibic/UFPB 2019-2020. Mamanguape: 2019 (mimeo). 

 

MATOS, Margarida Gaspar de; GONÇALVES, Sónia M. Pedroso. Bullying nas escolas: 

Comportamentos e percepções. Psicologia, Saúde &amp;amp; Doenças, 10 (1), p.3-15, 2009. 

Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v10n1/v10n1a01.pdf 

 

MELO, Josevaldo A. Bullying na escola: como identificá-lo, como preveni-lo, como 

combatê-lo. Recife: Editora da Universidade de Pernambuco, 2010. 

 



 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: a importância do pibid subprojeto-alfabetização no 

ensino remoto 

 

Evânia Batista da Silva1 

Hilda Lindalva Conceição de Oliveira2 

Aldeci Fernandes da Cunha3 

 

 
RESUMO 

O presente artigo caracteriza-se como um relato de experiência vivenciado no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na modalidade de 

ensino remoto por meio do subprojeto Alfabetização, do Curso de Pedagogia/Campus 

de Assú/UERN. Apresenta uma reflexão das práticas desempenhadas tanto no auxílio 

como no desenvolvimento de atividades nesse contexto atual de ensino remoto na 

escola campo de atuação do PIBID no período de 2020 até maio de 2021. O PIBID 

tem como principal objetivo antecipar o vínculo entre os futuros graduados com a sala 

de aula, visa elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica. 

Para nós bolsistas de iniciação, esse momento é muito enriquecedor embora 

desafiante, especialmente pelo cenário vigente de ensino, que provoca uma série de 

mudanças e de adaptação. Nessa experiência, além de o aprendizado e toda 

contribuição para a nossa formação enquanto futuras graduadas em pedagogia, esse 

momento é de muita valia desde os aspectos já citados até a articulação da teoria com 

a prática. No ensino remoto a organização do trabalho do PIBID se dá através da 

plataforma on-line, seja para a realização dos encontros formativos com o 

coordenador de área, seja na participação e desenvolvimento das atividades do 

programa na sala de aula da educação básica, contexto de realização do PIBID. Neste 

trabalho, utilizamos a pesquisa descritiva e de campo, com abordagem qualitativa. 

Anteriormente não se tinha vivenciado uma formação de profissionais de educação, 

em circunstância como essa, a qual envolve toda a sociedade. As experiências que 

estão sendo vivenciadas no PIBID, junto a professores, alunos, pais de alunos e, 

equipe pedagógica, além das vivências nos encontros de formação, vem nos 

possibilitando reflexões acerca do processo de formação de nossa identidade 

profissional docente.  

 

PALAVRAS CHAVES: Alfabetização; Ensino Emergencial; Vivência. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como intuito o compartilhamento de experiências sejam elas de 

caráter educativo e/ou pedagógico desenvolvidas no PIBID, por meio do subprojeto 
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Alfabetização no contexto atual de ensino remoto, com alunos/bolsistas do curso de licenciatura 

em Pedagogia, do Campus de Assú/UERN. Segundo Passeggi (2011), a palavra experiência é 

de origem latina e está relacionada à capacidade ou ação do sujeito, entender, compreender e 

avaliar o que ocorre e de como o acontecido implica em sua vida. Em outras palavras, esse ato 

é pertinente no processo de formação e reconstrução do indivíduo. 

Para nós, enquanto graduandas e bolsistas deste programa, como também professores 

em formação, esse momento de compartilhar vivências é além de tudo gratificante e essencial. 

Relatar nossa prática na escola embora em um contexto de diversas circunstâncias, como 

também de inúmeros desafios decorrentes das condições atuais desse modelo vigente de ensino, 

é de fundamental importância, pois refletimos sobre o que estamos vivenciando e 

experienciando neste formato de ensino emergencial, construído em um contexto pandêmico 

da COVID-19. O cenário contemporâneo, exigiu adaptação, seja na metodologia ou no 

desempenho de nossas atividades pibidianas,  e essa ação/reflexão, possibilitou não só mostrar 

que professores, alunos, bolsistas e outros são sujeitos que se permitem a construção de novas 

aprendizagens e de se reinventar em busca de novas práticas. Nesse sentido, a pesquisa surgiu 

a partir da seguinte indagação: De que forma o subprojeto Alfabetização/Pibid pode contribuir 

para o processo de ensino aprendizagem no ensino remoto?  

Assim, este estudo tem por objetivos discutir sobre as contribuições do 

PIBID/Pedagogia, subprojeto de alfabetização no ensino remoto para a formação docente dos 

graduandos envolvidos, por meio de uma relato das experiências vivenciadas durante as 

atividades referido subprojeto no formato de ensino remoto. 

Neste trabalho, utilizamos a pesquisa descritiva e de campo, com abordagem 

qualitativa.  Para a discussão teórica dos dados dispomos dos seguintes autores (PASSEGGI, 

2011) (NÓVOA, 1995;1991) Experiência, o documento regulamentador do PIBID e discussões 

acerca do ensino remoto. 

 

O PIBID: algumas reflexões do campo teórico as vivências cotidianas 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), é um programa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), como citado no art. 

2° do Novo Regulamento do PIBID (Portaria n° 96/ano, 2013), tem por objetivo a iniciação à 

docência, no qual oportuniza aos futuros educadores, vivenciar momentos da docência ainda 

no processo de formação, ou seja, durante o decorrer do curso. 

Dessa forma, o novo regulamento argumenta que este projeto contribui tanto para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior quanto para melhoria da qualidade 

da educação básica pública brasileira. Já que além de proporcionar esse convívio mais direto 

com a prática, também fomenta aprendizagens, reflexões e possíveis melhorias. 

O PIBID se dá inicialmente, a partir de um processo de seleção dos discentes, em que 

serão escolhidos os bolsistas aptos a participarem do projeto, também ocorre seleção das 

professoras (es) das escolas públicas e consequentemente da instituição escolar onde será 

desempenhado o mesmo. Lembrando que esses estudantes estão em diferentes etapas do curso, 

alguns no início, outros na metade e assim por diante.  

O programa se exprime por meio da participação e envolvimento de estudantes 

universitários, dos cursos de licenciatura das Universidades Públicas em conjunto com as 

instituições escolares da Educação Básica, sendo que os estudantes atuantes são bolsistas 

remunerados e/ou voluntários e são coordenados pelos professores universitários responsáveis. 

Além da atuação na sala de aula, são propostos encontros entre bolsistas e o coordenador, no 

intuito de promover reflexões, saber como está sendo desempenhado o projeto e pensar no que 

se pode aprimorar.  
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O art. 4° do regulamento, destaca os objetivos do PIBID, que vão desde o incentivo a 

formação de professores em nível superior para atuarem na Educação Básica, até as 

contribuições para alunos dos cursos de licenciatura, que envolve um contato direto e 

antecipado com o trabalho docente, proporcionando descobertas, saberes, aprendizagens e 

reflexões acerca desta profissão e prática. 

O PIBID proporciona um contato inicial dos estudantes dos cursos de licenciatura com 

a escola, essa conexão é importante para a formação de professores, tornando o momento de 

experiências metodológicas para futura atuação docente em sala de aula. 

Para os cursos de licenciatura o PIBID tem uma importância, tendo em vista que esse 

prioriza a formação dos professores, e que esses cursos são voltados para alunos/estudantes que 

optaram por seguir a carreira da docência. Como já foi relatado anteriormente, o programa 

busca proporcionar o contato dos licenciados com o futuro ambiente de atuação e, além disso, 

possibilitar um aprimoramento desta formação. A inserção dos estudantes nos contextos 

escolares fortalece a ação/reflexão docente, elevando a qualidade das aprendizagens de forma 

crítica, estimulando  a aplicar os conhecimentos adquiridos. 

 

Subprojeto alfabetização e a escola campo de atuação pibidiana 

 

No PIBID/Pedagogia da UERN, Campus Assú, o subprojeto definido foi com o tema de 

Alfabetização, que tem por objetivo discutir e experienciar práticas cotidianas no campo da 

alfabetização. As atividades do subprojeto são desenvolvidas em uma escola da Educação 

Básica da rede municipal de ensino do município de Assú/RN, localizada em uma comunidade 

rural do município. As turmas envolvidas na ação, são uma turma do primeiro e segundo ano 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental . Nesse sentido, foram selecionados 20 estudantes 

bolsistas e voluntários, e foram divididos em dois grupos, das quais 10 ficaram com uma turma 

e uma professora e os outros 10 ficaram com a outra turma e a outra professora.  

O subprojeto Alfabetização, se caracteriza nos anos iniciais, com intenção de contribuir 

no processo dialógico dos conhecimentos cognitivos nas turmas participantes, objetivando o 

foco no ensino aprendizagem do alfabetizar, como também do letrar. Estes aspectos se 

interligam, na apropriação do código linguístico e no uso social. A alfabetização, de acordo 

com Soares (2005), denomina o processo de ensino e aprendizado da tecnologia de 

representação da linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica. Segundo Soares (2005), 

o letramento se refere aos múltiplos conhecimentos, as atitudes e as capacidades implicados no 

uso da língua em práticas sociais e que como citado pela autora são imprescindíveis para uma 

participação ativa e competente na cultura escrita. 

 

Pibid e o ensino remoto 

  

Com a pandemia decorrente da Covid-19, a sociedade em si passou por um processo de 

adaptação e de constantes mudanças, na educação não foi diferente. As escolas passaram a 

executar suas atividades de forma online, com a intenção de não acarretar maiores prejuízos, o 

formato digital surgiu nesse âmbito como solucionador, já que substituem as atividades 

presenciais. 

As metodologias das aulas também sofreram modificações, especialmente pela 

essencialidade da tecnologia e das ferramentas digitais que se fazem cada vez mais presentes, 

diante desse novo modo de ensino. Oliveira (2020) argumenta, que o ensino remoto favorece a 

mediação pedagógica através do uso de tecnologias e plataformas digitais, esse tem o intuito de 

dar apoio aos processos de ensino e aprendizagem visto que as aulas e as atividades presenciais 

estão suspensas, tanto nas escolas e universidades devido o cenário pandêmico. Esse método 
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foi uma das alternativas encontradas pelos educadores de que, mesmo nesse momento, 

pudessem realizar suas práticas educativas. 

O PIBID/Pedagogia, subprojeto Alfabetização, deu início ainda no ano de 2020, em que 

nas escolas já estava vigente o ensino remoto, então foi necessário adequação por parte do 

programa, bem como do coordenador e dos bolsistas. Os encontros passaram a ser realizados 

no modo online, com o uso de plataformas digitais e diante disso, também foram feitos 

encontros de preparação e de formação no que se refere ao uso de ferramentas digitais. 

 A educação busca constantemente possibilidades de enfrentar as mudanças, assim o 

ensino foi se adaptando para esse novo cenário, a escola passou a utilizar o ensino remoto. Desta 

forma, o desenvolvimento da atuação do Pibid, proporciona análises e reflexões que cooperam 

para melhorias significativas nesse processo, através do diálogo das práticas. 

Vale ainda, destacar que diante desse formato remoto em que plataformas digitais se 

tornaram fundamentais, ocorre frequentemente os efeitos de exclusão, devido à falta de acesso, 

já que nem todos os pais ou responsáveis possuem um celular/tablet/computador/notebook, ou 

até mesmo  internet em casa, essa impossibilidade de acesso acaba por prejudicar o aluno, já 

que além de não poder realizar/fazer as atividades, não consegue acompanhar as aulas e os 

conteúdos estudados, como também acaba por provocar um distanciamento ainda maior no que 

se refere ao acompanhamento da escola e da professora com o aluno.  

Alunos que durante as atividades presenciais eram assíduos, no formato online passaram 

a ser ausentes no que tange a execução das tarefas e acompanhamento das aulas em si, 

decorrente da ausência do acesso às ferramentas e plataformas digitais. Uma das soluções 

encontradas pelas escolas, nestes casos de impossibilidade de acesso são as atividades 

xerocopiadas ou impressas que são entregues a partir do desenvolvimento do planejamento, em 

que também são feitas devolutivas. 

Um outro efeito desta atual modalidade de ensino é a essencialidade ainda maior da 

participação dos pais ou responsáveis no que diz respeito à realização e execução das tarefas, 

sabe-se que a relação família e escola sempre foi importante e precisa, mas perante este contexto 

atual ganhou ainda mais relevância. Os pais e/ou responsáveis se tornaram os auxiliares dos 

professores em sala de aula, já que com a impossibilidade de atividades presenciais, esses 

transformaram-se em cooperadores, referentes às explicações necessárias, esclarecimentos de 

dúvidas e outros.   

Sem falar da sobrecarga dos professores que neste aspecto aumentou. Com a 

inviabilidade de um acompanhamento mais autêntico dos docentes com os discentes, as 

devolutivas das tarefas escolares passaram a ter um período mais longo referente as entregas, 

já que muitos pais passam o dia trabalhando e quando chegam não conseguem tirar um 

tempinho para ajudar os filhos nas atividades, muitas das vezes só fazem as devolutivas nos 

fins de semanas e o professor relevar esses contextos, visto que quer que todos participem.   

 

METODOLOGIA  

 

Neste trabalho, utilizamos a pesquisa descritiva e de campo, com abordagem qualitativa. 

Os procedimentos da pesquisa de campo, foram a utilização da observação e a reflexão do 

cotidiano das aulas remotas, enquanto bolsistas do Pibid. Dessa forma, podemos compreender 

de forma direta e participativa, todo o processo atual do ensino aprendizagem. “Pesquisa de 

campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população 

pesquisada (...) Ela exige do pesquisador um encontro mais direto” (GONÇALVES, 2001, 

p.67). Neste caso, essa pesquisa se caracteriza por um contato mais direto com o público a ser 

pesquisado. 

Anteriormente com as aulas presenciais, o contato aconteceria no exercício em sala de 

aula, conhecendo as habilidades e as competências da aprendizagem na vida cotidiana. Com a 
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adequação das aulas a distância, o processo de atuação do bolsista continua, mas de maneira 

adaptada. A interação com a escola, ocorre por meio da virtualidade, pelos canais de 

comunicação. 

Primeiramente, conhecemos a turma que participa das suas atividades, reunimos 

informações, e construímos reflexões a respeito da observação, com uma metodologia 

específica, mas com um mesmo objetivo. Gonçalves (2001) cita que é necessário que o 

pesquisador vá ao espaço ou local em que o evento acontece ou aconteceu e faça registro, como 

também reúna todas as informações que serão documentadas, possibilitando uma relação direta 

com o objeto de estudo. 

A descrição dos dados da experiência, ocorre na busca do conhecimento da realidade 

vivenciada atualmente. Oliveira (2011), fala a respeito do material obtido nas pesquisas e 

destaca a riqueza de descrições que estes possuem, que vão de descrições   de pessoas, situações, 

acontecimentos, fotografias, desenhos, até as de documentos. Pode-se observar o quanto esses 

dados da realidade são fundamentais. Por exemplo, os registros, são capazes de gerar 

informações precisas do ensino remoto, como está acontecendo, para agir diante dos resultados.  

A abordagem qualitativa estuda os fenômenos subjetivos “não busca enumerar ou medir 

eventos (...) dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo 

do pesquisador com a situação objeto de estudo”. (NEVES, 1995, p.1). Dessa forma, buscamos 

retratar os dados também com um olhar interpretativo. 

O local da experiência são os espaços virtuais, onde acontecem as atividades de ensino 

das turmas participantes do Pibid , com  alunos do primeiro ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

          

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O Pibid tem contribuído para a socialização do ensino remoto, na inserção dos 

estudantes de licenciatura em Pedagogia no contexto da escola. Dessa forma, coopera na 

reflexão dos problemas encontrados na prática educativa, além de possibilitar a elaboração de 

ações concretas das possíveis soluções das práticas atuais de ensino, proporcionando 

experiências de formação docente, em diferentes perspectivas. 

 A prática pibidiana, está sendo desenvolvida em conjunto com as professoras, os 

pibidianos participam dos planejamentos que neste caso, está sendo desempenhado de forma 

semanal, em que as professoras planejam as atividades e os assuntos a serem trabalhados e 

compartilham com o grupo. Esse partilhar é essencial para nos inserirmos no cotidiano da 

escola, e assim como objetiva o PIBID, proporcionar as oportunidades de criação e participação 

em experiências, metodológicas, tecnológicas e práticas docentes. Segundo Nóvoa (1992), 

tanto a troca de experiências, quanto a partilha dos saberes, acabam por fortalecer espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor desempenha, de modo simultâneo, o papel de 

formador e de formando. 

Antes do envolvimento dos bolsistas, alunos e professoras da turma de alfabetização, 

participamos de encontros formativos em 2020, no início do programa, sobre a Política 

Nacional de Alfabetização, oficinas sobre práticas de alfabetização, discussões sobre a BNCC 

da Educação Infantil e dos anos iniciais. Além desses, oficinas sobre a temática: Recursos 

Digitais na Educação para aprendizagem ativa, edição de vídeos, como também atividades em 

conjunto com outros campus. São impactos significativos que auxiliam nossa atuação enquanto 

primeira experiência. Passeggi (2011), fala a respeito dos acontecimentos e da forma que 

atribuímos sentidos e significados ao que nos afetou e para ela a experiência constitui-se 

exatamente nesse processo.   

O subprojeto está voltado para a alfabetização como citado anteriormente, então nos 

encontros realizados, o coordenador organiza palestras, ou seja, meios que possibilitem mais 
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conhecimento acerca deste processo de aprendizagem, de como se dá o mesmo, de quais formas 

as crianças aprendem e assim por diante. Com isso, os bolsistas aprendem e se preparam ainda 

melhor para o seu desenvolvimento. É importante ressaltar que a nossa formação docente está 

pautada também na capacidade da autonomia, criatividade e reflexão. Assim para Nóvoa (1992, 

p.13) "A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal". Essa criticidade do sujeito, como afirma 

o autor, vem da valorização de si e da sua experiência. 

Ao iniciar a vivência, em que Passeggi (2011) explica que o ato de compreender o que 

vivenciamos, significa também entender a si próprio como agente e paciente da sua história 

pessoal. Com isso, a experiência que está sendo vivenciada no PIBID especialmente no 

contexto de ensino remoto, além de contribuir no processo de formação do “eu” enquanto 

sujeito em constante (re)construção também promove a formação do “eu” enquanto graduando 

do curso de Pedagogia.  

A princípio, o contato direto foi estabelecido, começamos discutir sobre a relação 

teórico-prática, a qual foi bastante desafiadora, tínhamos conhecimento sobre a reinvenção nos 

processos educativos como estudantes da Universidade, agora iríamos participar dele e refletir 

sobre essa experiência como primeiro passo da formação inicial, enquanto docentes, 

fortalecendo as responsabilidades, problematizando, a fim de construir alternativas que 

colaborem para o progresso do ensino aprendizagem. Sabemos que a Educação Básica pública 

já passa por diversos obstáculos e um dos objetivos do Pibid é a partir do caráter inovador e 

interdisciplinar, buscar a superação dos problemas identificados no desenrolar do processo de 

ensino aprendizagem. 

Além disso, enfrentar essa realidade dos profissionais da educação que por muito tempo 

entram em uma luta extensa de anos, para sua valorização social, para o ressignificar da 

profissão, "(...) ausência de uma reflexão crítica sobre a ação profissional, etc." (NÓVOA, 1995, 

p.22). É necessário a avaliação de desempenho em toda formação docente, é importante sempre 

está em processo de construção de sua identidade profissional. Podemos notar todo o 

desinteresse em seguir a profissão docente, seja pelas jornadas excessivas de trabalhos, 

infraestrutura decadentes, condições de trabalhos empobrecidas, entre outras, que podem 

frustrar a primeira experiência. 

Os educadores vivem em constantes conflitos, especialmente no que toca a 

(re)construção de sua identidade profissional. Nóvoa (1995, p. 22), diz que “os professores se 

encontram numa encruzilhada: os tempos são para refazer identidades”. Dessa forma, a 

construção da formação docente, é contínua, a cada experiência/vivência, vamos construindo 

nossa identidade profissional, desde a primeira escolha até as subjacentes em diferentes 

espaços. 

A efetivação para uma educação de qualidade,  passa por inúmeras dificuldades, sejam 

falta de políticas educacionais precisas a realidade, desvalorização dos professores, e toda 

questão socioeconômica. No ensino remoto os efeitos de exclusão estão relacionado a falta de 

eletrônicos tecnológicos de comunicação e de acesso a internet, um outro elemento a manifestar 

é a não participação dos pais e responsáveis, o desinteresse e até o cansaço, muitos passam o 

dia fora, trabalhando e quando chegam em casa, não conseguem se dedicar em ajudar na 

aprendizagem dos alunos, com isso acarreta ainda mais prejuízos. 

Portanto, diante do observado, percebemos que se tem bastantes condicionantes para 

que o ensino remoto, seja de alcance a todos, em aulas virtuais em que possam estar presente 

em tempo real, necessitaria de recursos materiais e tecnológicos, acontecendo então, o ensino a 

distância por meio do canal de comunicação Whatsapp, no envio e auxílio de atividades, que 

se torna um grande desafio a ser vencido. A equipe pedagógica junto aos professores tem feito 

esforço além da sua profissão, pensando nos alunos, têm adotado medidas flexíveis de horários, 
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atividades e outros, para uma maior participação e consequentemente para o aprendizado e o 

desenvolvimento efetivo dos alunos. 

Dentre as experiências vivenciadas nas aulas remotas, citaremos algumas, nas atividades 

pedagógicas de língua portuguesa. Foi proposto pela professora, a realização da orientação do 

livro, trabalhar historinhas em quadrinhos, para estimular a percepção visual, para leitura e para 

interpretação. A leitura em quadrinhos é um constituinte básico para motivar a criança, a 

desenvolver a linguagem verbal e não verbal, compreender elementos de espaço, tempo, objetos 

e até de personagens. Nós bolsistas, auxiliamos na criação de um vídeo, em que contamos a 

historinha proposta: “Bidú em: enquanto você dormia”, a professora enviou no grupo da turma 

juntamente com as explicações da tarefa que os alunos iriam realizar. Esclarecendo dúvidas, 

gerando questionamentos, a fim de levá-los a observar a historinha, e além disso, estimular o 

processo de alfabetização. 

Nesta aula o subprojeto Alfabetização Pibid colaborou significativamente, despertando 

o pensamento para explorar a imaginação, com a intervenção dinâmica e criativa, 

transformando as possibilidades de aprendizagem na elaboração de um material didático, usado 

pela professora com sua turma, auxiliando em sua aula. Além de estimular a criatividade e 

oralidade das crianças, como também promover um momento prazeroso e de conhecimento. 

Sabemos o quanto é complicado ter a atenção inteira das crianças em sala de aula e de frente a 

uma tela parada fica ainda mais difícil, por isso a simbologia desses momentos são essenciais. 

Em uma outra aula, foi trabalhado o assunto da família silábica da letra B. Então, para 

auxiliar a tarefa do livro, criamos um vídeo dinâmico da explicação das junções silábicas da 

letra B com as vogais (b+ a, b+e, b+i, b+o, b+u), instigando aos alunos a acompanharem a 

execução da formação silábica através dos efeitos de edição, além disso, a demonstração de 

algumas palavras que se iniciam com a letra B, com imagens representativas, e no final um 

exercício de fixação para estimular a encontrar em casa objetos que iniciam com a letra. Na 

realização da atividade do livro, objetivou a aprendizagem da composição sonora (fonema b) e 

soletração. 

A cooperação se fez na prática pedagógica metodológica da leitura e escrita, em trazer 

o assunto de estudo de forma detalhada e divertida buscando estimulá-los, para ajudar no 

trabalho significativo da alfabetização, como trazer aspectos do letramento no uso social da 

palavra. O contato com a família silábica da letra B, por meio da produção de vídeo que se 

caracteriza de forma lúdica, possibilitou um momento de aprendizagem ainda mais prazeroso, 

favorecendo as atribuições de aprendizado de leitura e escrita. 

E por último, mas não menos importante, trazemos o relato da aula com o tema: Leitura 

de Pinturas, com intuito de aprender a ler uma pintura. No vídeo de auxílio trazemos 

questionamentos como: você sabia que ao olharmos para uma pintura, podemos conhecer várias 

coisas interessantes? Por exemplo podemos ver: cores diferentes, objetos, detalhes, 

sentimentos, formas, contrastes e outros. Assim, explicando que existem práticas artístico-

literárias de linguagem verbal, em que a comunicação é expressa por meio de palavras escritas 

ou faladas, e a linguagem não verbal, que utiliza signos visuais, como, por exemplo, os gestos, 

postura, ilustrações, placas, músicas e outros. A atividade do livro era justamente para conhecer 

e ler uma pintura junina, fazendo a interpretação do texto, com objetivos de estimular a falta e 

compreensão de localização de objetos. Dessa forma, perceber que há diferentes respostas ao 

realizar a leitura da pintura, nas percepções individuais e subjetivas. 

Foi desempenhado com êxito a atividade interdisciplinar, a qual permite a interação do 

assunto estudado com relações socioculturais e multifacetadas, assim, permite a socialização e 

habilidades socioemocionais, trazer a proposta interligada com a festa tradicional 

comemorativa da região, foi significativo para a realização das atividades de forma animada.  

 

CONCLUSÃO  
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Diante do exposto fica evidente a importância do PIBID e atuação deste nas instituições 

educativas da Educação Básica, tanto no que se refere a formação de futuros educadores através 

deste contato direto e adiantado com o campus de atuação profissional, quanto com o 

favorecimento de uma relação mais ampla entre universidade e escola pública. Sem falar da 

essencialidade do programa no contexto atual de ensino remoto, já que como citado 

anteriormente tem beneficiado e contribuído bastante no processo de ensino aprendizagem. 

Além disso, é explícito o valor e a essencialidade que o programa tem com relação a 

nossa formação enquanto futuras profissionais da educação. Todas as experiências e vivências 

compõem um conjunto de aprendizagens e conhecimentos que nos marcam por toda a vida e 

que são imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa prática em sala de aula. Participar do 

Pibid é valioso para nossa trajetória profissional docente, possibilita aprendizados úteis e 

significativos para a nossa atuação. Neste estudo, podemos refletir sobre a importância do 

programa de iniciação à docência, pois, contribui de forma relevante no fortalecimento da 

prática educativa. Assim, aprendemos a necessidade das articulações dos saberes, através da 

pesquisa e reflexão sobre o processo de ensino, envolvendo-se a partir da aprendizagem 

constante e contínua.  
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RESUMO 

A Biodiversidade compreende a diversidade das espécies, as diferenças genotípicas e 

fenotípicas intraespecíficas, além das relações ecológicas estabelecidas entre elas e o 

meio. O ensino adequado dessa temática é essencial para a construção de uma 

sociedade consciente e sustentável. Dessa forma, atividades práticas podem ser 

utilizadas para trabalhar este conteúdo, pois proporcionam ao aluno a interação com 

materiais e recursos disponíveis, principalmente os existentes na natureza, tornando-

se essencial para uma leitura e interpretação do mundo e indispensável para a sua 

formação consciente quanto à preservação dos ambientes. É sabido que as atividades 

práticas despertam no educando o interesse pelo ensino, bem como melhora a 

compreensão dos conteúdos de ciências, pois possibilita a observação, manipulação e 

investigação. Pensando nisso, o objetivo desta pesquisa é relatar sobre a aplicação da 

temática biodiversidade utilizando a proposta metodológica de atividade prática, por 

meio de plataformas virtuais de ensino. A mesma foi desenvolvida com uma turma do 

7º ano com cerca de 10 alunos na disciplina de Ciências do Centro de Educação 

Integrada Professor Eliseu Viana - CEIPEV, em maio de 2021. Para a coleta de dados 

utilizou-se (1) questionário-prévio contendo 5 questões semiestruturadas; (2) 

realização da atividade prática que consistiu na elaboração de um mural virtual na 

plataforma PADLET, contendo imagens que representam a biodiversidade dos seres 

vivos e por fim (3) questionamentos no momento síncrono. Os resultados apontaram 

que os alunos apresentaram dificuldades em entender a classificação dos seres vivos 

em Domínios e Reinos. Quanto ao que é biodiversidade, ficou evidente que todos os 

alunos acreditam representar majoritariamente a diversidade de espécies, onde pode-

se considerar delicado esses resultados, pois mostra uma visão limitada quanto a esses 

conceitos e relações. Com relação a montagem da atividade prática apenas seis alunos 

conseguiram concluir, destacando somente aves e mamíferos como animais 

vertebrados e as árvores como sendo a maioria das plantas, o que evidencia um 

entendimento simplista sobre a biodiversidade. Dessa forma, no momento síncrono 

foi necessário discutir a diversidade de relações entre as espécies e as variações de 

características intraespecíficas, bem como a existência de muitos organismos, além de 

árvores e vertebrados, que fazem parte do que é biodiversidade. Por fim, percebeu-se 

que o ensino remoto pode interferir negativamente quanto à realização de atividades, 

mas a interação e feedback positivo dos alunos denotam eficácia da prática aplicada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O entendimento sobre do que se trata biodiversidade vem sendo construído desde o 

National Forum on BioDiversity (Fórum Nacional de Biodiversidade), realizado em 

Washington, em   1986, por Walter G.  Rosen e Edward O. Wilson (OLIVEIRA; KAWASAKI, 

2005). A diversidade de vida biológica abrange a variedade de organismos vivos em todos os 

níveis de classificação, incluindo as variedades das comunidades dos ecossistemas e suas 

características abióticas (WILSON, 1992). O conceito não é fixo e continua sendo construído 

nos dias atuais, mas de certo compreende basicamente os três eixos propostos por Lévêque 

(1999): a diversidade das espécies; a diversidade genética; e a diversidade ecológica, 

compreendendo as relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio.  

Para Wilson (1992), a diversidade biológica configura-se como fundamental para a 

preservação do mundo como é conhecido. Os organismos são adaptados aos seus habitats e 

encontram-se em sistemas biológicos, dessa forma, cada espécie possui um papel em seu 

ecossistema. Seja dentro da cadeia alimentar, como produtor, consumidor e decompositor, ou 

na fotossíntese, por exemplo.  

Concomitante à construção do conceito, a biodiversidade vem sendo atacada 

intensamente pelas práticas humanas há algumas décadas. Como exposto por Martins e Oliveira 

(2015), enfrenta-se crises na sociedade contemporânea e o desequilíbrio do meio ambiente, 

causado pelo desenvolvimento irrestrito da degradação ambiental e de práticas ambientais 

inadequadas, a expansão urbana, o crescimento populacional, a industrialização e hábitos de 

consumo exacerbados.    

O Brasil encontra-se em primeiro lugar em questão de diversidade biológica, abrigando 

o maior número de espécies endêmicas e entre 15% à 20% de todas as espécies no planeta. 

Obviamente os problemas ambientais supracitados são fortemente impactantes para o país, 

tendo em vista seus expressivos recursos naturais (GANEM, 2011).  

Nesse contexto, faz-se necessário o ensino sobre biodiversidade desde a educação 

básica, tendo em mente formar cidadãos conscientes e comprometidos com o bem estar 

mundial, de forma a se sentir parte do todo. Bizerril e Faria (2003) abordam que a ação do 

educador contribui imensamente para construção de sociedades sustentáveis, também enfatiza 

a necessidade de implementar práticas educacionais a partir de uma perspectiva crítica e 

transformadora, colocando as questões que norteiam a conservação da biodiversidade mais 

próximas do ambiente local e regional dos alunos. 

Alguns conteúdos de ciências são muito abstratos, dependem do uso da imaginação do 

aluno. Diante disso, faz-se relevante o uso de ferramentas e metodologias que facilitem o ensino 

e envolva a realidade do aluno, tornando o ensino mais significativo. Diante disso, o uso de 

atividades práticas é uma alternativa viável e significativa. Segundo Andrade e Massabni 

(2011), às atividades práticas são aquelas tarefas educativas que requerem do estudante a 

experiência direta com o material físico, com o fenômeno e/ou com dados brutos obtidos do 

mundo natural ou social. Por meio da atividade prática, o aluno passa a compreender onde 

determinado conceito pode ser aplicado no cotidiano, passando a ter autonomia na construção 

do seu conhecimento, e assim, aprendendo de forma mais significativa.   

As atividades práticas permitem unir as teorias vistas em sala de aula com a prática, elas 

têm o papel de proporcionar uma associação dos conteúdos com o cotidiano do aluno, além de 

desenvolver o pensamento crítico, as habilidades e competências. Elas devem ser elaboradas 

visando a realidade do aluno, utilizando materiais que estejam presente no dia a dia, para que o 

aluno possa observar a aplicação de determinado conceito no cotidiano, e assim, desperte seu 

interesse na busca da construção do seu conhecimento. 
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A situação pandêmica hodierna configura-se como mais um obstáculo na construção do 

saber nas escolas. Alternativas devem ser buscadas a fim de aprimorar um ensino ativo, onde 

os alunos possam construir seus conhecimentos sobre biodiversidade de forma efetiva. O 

trabalho visa então, relatar e analisar a eficácia de uma atividade prática sobre a temática em 

questão, pensada no contexto virtual de ensino, na qual os alunos possam observar a 

biodiversidade ao seu redor e refletir sobre sua importância.  

 

METODOLOGIA  

 

A atividade prática foi realizada no mês de maio de 2021 de forma remota, por meio de 

encontros assíncronos e síncronos via plataforma google meet. O público alvo foram 10 alunos 

do sétimo ano do ensino fundamental do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana 

(CEIPEV). 

Primeiramente, a temática biodiversidade foi discutida conforme o que a professora 

trabalhou anteriormente. Em seguida, disponibilizou-se um formulário 

(https://forms.gle/Q3TPcDYq4mE8Ufyn7) como avaliação preliminar, para que os alunos 

respondessem com base no que aprenderam em aula sobre os conteúdos envolvendo a temática. 

A atividade prática subsequente consistiu na elaboração de uma exposição virtual de imagens 

que representam a biodiversidade de seres vivos.  

A turma foi dividida em grupos de 3, pedindo para que fotografassem 5 seres vivos 

observados pelos alunos. O intuito foi perceber a diversidade local, pediu-se então que as 

imagens fossem de animais, plantas e fungos encontrados no dia a dia, como uma árvore no 

quintal ou planta dentro de casa, o fungo orelha de pau associado a elas, os insetos e anfíbios 

observados, o animal de estimação, entre outros.  

As imagens obtidas foram colocadas em um mural no Padlet 

(https://padlet.com/franciscojackson/l599rby02mfksn63) contendo a descrição do reino ao qual 

o organismo pertence e seu nome popular. Durante a apresentação, no encontro síncrono, 

ocorreu a apresentação das respectivas imagens, questionamentos a respeito dos organismos 

observados e do conteúdo em geral, os quais eles responderam de forma a refletir sobre a 

biodiversidade representada no material elaborado.  

O momento síncrono de discussão foi gravado sob a permissão dos envolvidos para fins 

de análise posterior, onde foi possível verificar melhor as respostas dos estudantes e estabelecer 

as comparações entre as etapas da atividade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados foram organizados utilizando uma tabela (para questão subjetiva) e 

gráficos (para questões objetivas) que resumem o formulário aplicado, além de uma imagem 

do painel produzido. Com esta base, as discussões e relações são estabelecidas a seguir. 

 

Análise das respostas ao formulário  

 

Os 10 alunos responderam o questionário prévio, porém, apenas oito expressaram suas 

ideias a respeito do que é biodiversidade na questão 1. Diversidade de espécies foi a associação 

que apareceu em todas as respostas elucidativas (7 delas), somente um dos estudantes 

apresentou uma resposta não elucidativa (Tabela 1).  Os resultados foram similares aos 

encontrados por Martins e Oliveira (2015) que, ao analisarem as concepções de professoras e 

alunos do fundamental sobre biodiversidade, observaram a associação supracitada como o 

conceito mais empregado à Biodiversidade. Observou-se também que os alunos atribuíram 

concepções ecológicas acerca da temática, o que, no geral, demonstra que eles possuem uma 

https://forms.gle/Q3TPcDYq4mE8Ufyn7
https://padlet.com/franciscojackson/l599rby02mfksn63
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noção mais abrangente, embora algumas ainda bastante limitadas e majoritariamente associada 

à quantidade de espécies, sendo necessário ampliar a discussão sobre os conceitos que 

envolvem biodiversidade e suas relações. 

 
Tabela 1: Questão 1 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Na questão referente aos fatores que contribuem para a perda da biodiversidade (Gráfico 

1), apenas dois estudantes responderam corretamente e outros dois acertaram parcialmente (na 

questão era possível marcar mais de uma alternativa). Quatro entenderam que o reflorestamento 

é um fator que não causa perda de biodiversidade, e outros dois relataram que o consumo 

sustentável dos recursos naturais não é um fator que contribui para a perda de biodiversidade. 

Constatou-se então que 6 alunos não compreenderam a questão ou possuem uma visão muito 

equivocada de conservação ambiental.  

 
Gráfico 1: Biodiversidade. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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O observado reflete a importância de se abordar mais sobre sustentabilidade e consumo 

sustentável no contexto escolar, uma vez que os impactos ao ambiente têm aumentado no 

decorrer dos anos e a escola se caracteriza como um ambiente propício para a discussão. A 

educação ambiental nas escolas permite uma compreensão maior desses termos, além de 

despertar o pensamento crítico em questões ambientais e estimular a conscientização. Tais 

questões devem ser abordadas desde a infância, na fase da educação infantil, no ensino 

fundamental e no ensino médio, uma vez que os adultos já desenvolveram hábitos mais 

resistentes à mudanças. Sendo assim, a escola se transforma no espaço mais eficaz para formar 

e preparar esses indivíduos para viver em sociedade e em seu ambiente físico (FERREIRA et 

al, 2019). 

O gráfico 2 demonstra que sete dos estudantes conseguiram entender bem o que são 

seres vivos autótrofos e heterótrofos, conteúdo bem trabalhado pela professora durante as aulas. 

  
Gráfico 2: Seres autótrofos e heterótrofos  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

 Estes conceitos são básicos e de extrema importância para o entendimento de outros 

conceitos e conteúdos mais amplos, principalmente envolvendo ecologia. Por exemplo, existe 

um elo alimentar na natureza entre organismo produtores (autótrofos) e consumidores 

(heterótrofos) que diz respeito a cadeia alimentar, transferência de matéria e energia, como é 

esclarecido por Paz et al (2006), portanto de extrema importância para o mantimento da 

homeostase dos sistemas ecológicos.  

Sobre o gráfico 3, conclui-se que 90% possuem um entendimento adequado sobre o que 

é espécie. Este conteúdo básico para a disciplina de ciências, juntamente com o da questão 

anterior, é extremamente importante para a realização dos objetivos de conhecimento dentro da 

sala de aula propostos pela BNCC, como preservação da biodiversidade e características e 

desenvolvimento dos seres vivos (BRASIL, 2018). 

 
Gráfico 3: Definição de espécie. 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

O resultado é extremamente positivo no que diz respeito à discussão sobre 

biodiversidade, já que “espécie” é um dos pilares fundamentais que caracterizam a diversidade 

biológica. Tal constatação é notada quando Wilson (1992) fala sobre variedade de organismos 

vivos em todos os níveis de classificação (que partem de espécie), ou quando Lévêque (1999) 

propõe diversidade de espécies como um dos aspectos do que seria biodiversidade.  

As linhas 1 e 2 do gráfico 4 demonstram que os estudantes possuem dificuldade de 

entender a classificação dos seres vivos em Domínios e Reinos. Na classificação quanto a 

domínio, apenas quatro alunos responderam Bactéria, cinco responderam Eukarya e cinco 

responderam Archaea como sendo os representantes de domínio. Já nas classificações 

relacionadas ao reino, apenas seis marcaram Plantae, cinco marcaram Animalia, quatro 

marcaram Monera, seis marcaram Fungi e cinco marcaram Protistas.   

 
Gráfico 4: Domínios e Reinos. 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Esses resultados demonstram uma possível dificuldade em compreender conceitos que 

agrupam os seres vivos, provavelmente porque as classificações são empregadas de forma 

muito abstrata e terem sido modificadas no livro didático recentemente.  Segundo Bizzo (2009) 

o uso de tais terminologias é uma especificidade do conhecimento científico, e possui profunda 

diferença semântica entre a terminologia utilizada no contexto científico e na vida cotidiana. O 

uso de terminologias dificulta a aprendizagem do aluno, uma vez que esses não são tão 

utilizados no cotidiano do aluno e não possuem a mesma flexibilidade dos termos do cotidiano, 

eles só memorizam no momento que observam durante a leitura ou quando é reproduzido 

durante as aulas, mas não entendem o real significado dos termos (NUNES,2013). Isso também 

explica os referidos resultados, uma vez que essas classificações não são tão empregadas no 

cotidiano dos alunos.  

 

Relato e análise da intervenção: mural e momento síncrono 

 

Apenas seis alunos concluíram a atividade prática, enviando as fotos conforme 

combinado para a elaboração do mural (Figura 1). Os alunos trouxeram imagens de animais 

vertebrados no geral (aves e mamíferos) e plantas, com a maioria sendo árvores, evidenciando 

um entendimento geral desses como principais representantes da biodiversidade.  A constatação 

denota uma visão um pouco limitada dos seres que compõem a biodiversidade, já que desde a 

Convenção sobre Diversidade Biológica o termo compreende “a variedade de seres vivos das 

mais diversas origens” (BRASIL, 1992). Nessa perspectiva, percebe-se que o reino dos animais 

e o das plantas possuem uma enorme diversidade de representantes para além dos mencionados, 

além de em uma visão mais ampla existirem outros grupos, como o dos fungos, das bactérias, 

arqueas e dos protistas.   

 
Figura 1: Mural final produzido. 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Durante a intervenção, mediante as respostas equivocadas, inicialmente optou-se por 

esclarecer melhor para os alunos o que são os Reinos e Domínios. Para isso, montou-se uma 

imagem interativa, por meio do Genially, tornando a aprendizagem mais lúdica e para que 

pudessem consultar sempre que quisessem (a imagem pode ser observada neste link: 

https://view.genial.ly/609132b0f5e92b0d7c5fccdf/interactive-image-interactive-image). O uso 

da ferramenta possibilitou uma representação visual dos seres que representam cada grupo.  

https://view.genial.ly/609132b0f5e92b0d7c5fccdf/interactive-image-interactive-image
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Em seguida, partiu-se para discussão do mural produzido. Tendo em mente a pouca 

diversidade apresentada, colocou-se algumas fotos de seres vivos de grupos diversos, 

mostrando animais invertebrados, um fungo e um cacto. Ao serem indagados se o mural 

representa realmente o que é biodiversidade eles apontaram somente a ideia de biodiversidade 

como variedade de espécies, não expressando a ideia ecológica exposta no formulário. Dessa 

forma, foi necessário discutir a diversidade de relações entre as espécies e o meio, além das 

variações de características intraespecíficas de acordo com o proposto por Lévêque (1999). 

Abordou-se também que muitos organismos, além de árvores e vertebrados, fazem parte do que 

é biodiversidade.  

Ao serem questionados sobre a relação dos seres humanos com os seres vivos e o meio 

(a partir dos apresentados no mural), os alunos demonstraram compreender que os seres 

humanos interagem com a biodiversidade, e que se enquadram nas características supracitadas 

para o conceito. Destacaram também a forma negativa com a qual a espécie humana afeta os 

outros seres vivos, e que por isso a biodiversidade está diminuindo. Falou-se então sobre 

alterações no meio, poluição, exploração dos recursos naturais e da biodiversidade, reforçando 

a ideia de que esta última está conectada de forma que os seres vivos se relacionam entre si e 

com o meio abiótico, e que essas relações possuem consequências. Tais questões são 

evidenciadas por Roos e Becker (2012) ao apontarem o modo de vida danoso da espécie humana 

como responsável pelo desequilíbrio ambiental (e de certa forma social) enfrentado. A 

exploração dos recursos naturais resulta na fragmentação de habitats, o que afeta diretamente o 

tamanho das populações e sua capacidade de dispersão, e consequentemente suas taxas de 

extinção e imigração (Turner, 1996; apud Costa, 2008, p.13). Dessa forma, o desenvolvimento 

de uma cidade impacta o habitat natural de muitos seres vivos, que se extinguem, mudam, ou 

se adaptam às cidades, se tornando pragas, ou estabelecendo relações positivas (como lagartixas 

que abrigam as residências e se alimentam de insetos). 

Um dos grupos trouxe a foto de um Periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum) 

engaiolado, animal silvestre que sofre por conta do tráfico de avifauna arraigado na cultura 

nordestina. Essa prática causa a diminuição da fauna local de aves, como o psitacídeo em 

questão, demonstrando a falta de conhecimento da população a respeito de seus efeitos 

negativos (SILVA, 2014). Utilizou-se disso para discutir então sobre tráfico ilegal e como isso 

pode afetar a sobrevivência da espécie e de uma série de seres vivos relacionados. Ao serem 

questionados sobre o impacto que causaria a extinção da espécie, eles entenderam que afetaria 

outros seres vivos, sem especificarem como, dessa forma, levantou-se sua importância como 

dispersor de sementes, na cadeia alimentar, e como controlador de pragas, características 

apontadas por Pichorim, Damasceno e Lima (2016). 

Quando questionados sobre a importância da biodiversidade, alguns apontaram que cada 

ser vivo possui um papel no meio. Para ampliar o entendimento deles, discutiu-se mais sobre 

cadeia alimentar, controle de animais (retomando o exemplo da lagartixa, que sem ela a 

quantidade de de insetos pode aumentar), produção de oxigênio pelos seres autótrofos, 

decomposição por parte de fungos e microrganismos diversos.  Diante disso, à medida que 

foram esclarecidas as relações entre os aspectos e importâncias da biodiversidade, percebeu-se 

que eles conseguiram relacionar com conceitos já aprendidos e as espécies no mural, pois ao 

questionar sobre a importância da biodiversidade, foram apontadas a propagação ou extinção 

das espécies presentes no mural, também a produção de oxigênio pela flor do deserto, a 

utilização de romã como alimento e a designação dos espécimes como autótrofos ou 

heterótrofos.  Constata-se então o que Martins e Oliveira (2015) evidenciaram ao apontar uma 

potencialidade em abordar a temática Biodiversidade a partir da realidade dos estudantes, 

método que, segundo as autoras, é pouco utilizado em salas de aula.   

A respeito do que poderia acontecer com a biodiversidade se não houvesse 

conscientização, foi proposto pelos alunos que se as pessoas não soubessem da importância do 
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pássaro (periquito-da-caatinga) matariam muito mais e isso iria prejudicar a biodiversidade. 

Para reforçar sobre esse aspecto, foi discutido que não havendo conscientização, o ser humano 

continuará com práticas inadequadas, comprometendo a biodiversidade. Já quando 

questionados como é possível manter a biodiversidade, eles destacaram a manutenção do 

ambiente limpo, a não poluição, o não desmatamento, não caçar nem traficar os animais, 

redução do consumo de energia elétrica e da água e o uso consciente dos recursos naturais. 

Também foi evidenciado por uma aluna que os cadernos eram feitos a partir de árvores, então, 

aproveitou-se para reforçar a importância das plantas como base da cadeia alimentar terrestre e 

fornecedoras de gás oxigênio, essencial para a sobrevivência de muitas espécies. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a utilização do formulário observou-se as dificuldades que os estudantes possuem 

quanto aos conceitos trabalhados em sala de aula, principalmente a dificuldade de entender a 

classificação dos seres em Reinos e Domínios. Sobre a concepção de biodiversidade percebeu-

se ser atribuída, principalmente, a ideia de diversidade de espécies, mas também abordaram 

alguns aspectos ecológicos. Todavia, foi necessário trabalhar melhor o conceito e as 

características que o englobam.  

A partir disso, foi possível orientar a aula síncrona, com a exposição do mural e 

discussão sobre a temática, retomando os pontos que os estudantes apresentaram dificuldades 

e ampliando a discussão a partir das espécies presentes no mural. No geral, percebeu-se que a 

diversidade de animais presentes no cotidiano dos estudantes os ajudou a compreender 

conceitos amplos de biodiversidade e sobre sua conservação, pois utilizaram das imagens para 

explicar seus pontos de vista durante as abordagens.  

Além disso, é interessante pontuar que os resultados obtidos no questionário apontaram 

uma visão equivocada dos alunos sobre conservação ambiental, todavia, durante o momento 

síncrono eles demonstraram compreender as ações negativas que os seres humanos realizam e 

como isso pode impactar o planeta. O observado pode estar relacionado com a possível 

dificuldade de compreensão da questão que os alunos tiveram e também porque no momento 

síncrono eles utilizaram muito o mural para responder, além das respostas uns dos outros irem 

se complementando.  

Outro ponto percebido foi o quão desmotivados os alunos se apresentaram inicialmente 

com a realização da atividade proposta, resultando em apenas dois grupos mandarem as 

imagens solicitadas e outros a não responderem com empenho as questões do formulário. 

Todavia, a interação no momento síncrono proveniente da utilização da imagem interativa e do 

mural foi notável, revelando a importância de ferramentas tecnológicas como facilitadoras na 

interação dos alunos durante as aulas remotas.  
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RESUMO 

Ler é uma prática que está presente desde os primórdios da humanidade e liga-se 

diretamente ao desenvolvimento cognitivo humano, tendo em vista que estimula 

diversas áreas do cérebro, além de construir o senso crítico. Quando iniciada na 

infância, através da contação de histórias, a leitura acarreta benefícios que 

transcendem por toda a vida, os quais vão desde um melhor desenvolvimento na 

aprendizagem à formação social das crianças. Essa pesquisa objetiva apresentar os 

benefícios que a leitura ocasiona no desenvolvimento da criança, a fim de disseminar 

essa prática na escola e no ambiente familiar, a partir de estudos realizados no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID, da Faculdade de 

Educação/FE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. É uma 

pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, respaldada nos estudos teóricos 

de Cesar (2014), Freire (2003), Villardi (1999) e documentos legais como a Política 

Nacional de Alfabetização/PNA e a Base Nacional Comum Curricular/BNCC. O 

artigo discorre a respeito de como a contação de histórias produz o interesse pelos 

livros, desenvolve a imaginação e o ato de espelhar-se nos personagens, contribuindo, 

assim, para a formação leitora e social do indivíduo. Posteriormente, há o levante das 

contribuições que a ação de ler promove na Alfabetização, já que, quanto mais cedo 

for inserida na vida da criança, mais rica e satisfatória sua trajetória escolar será. As 

discussões são finalizadas com a abordagem da importância do incentivo dos pais e 

as funções essenciais da escola e dos professores no processo de formação leitora. 

Sendo assim, a leitura, quando oportunizada logo no início da formação da criança, é 

crucial para o progresso escolar, pessoal e social, pois reflete benefícios por toda a 

vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Formação Leitora; Leitura; PIBID. 
 

 

ERA UMA VEZ... O INÍCIO DE TUDO  

 

A leitura está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento cognitivo humano. O ato de 

ler estimula diversas áreas do cérebro humano e, devido a isso, está extremamente atrelada ao 

bom desenvolvimento do indivíduo, trazendo como contribuições a construção do pensamento 

crítico, o enriquecimento do vocabulário e os múltiplos conhecimentos de mundo. Sendo 

assim, os benefícios que esse ato gera na vida, tanto da criança como do adulto, reverberam 

em todos os aspectos dessa trajetória, desde o pessoal ao profissional (LIMA, 2019). 

A respeito dessa prática na infância, Cesar (2014) afirma que a partir do primeiro 

contato com a leitura – que se dá pela contação de histórias  a criança começa a interessar -se 

pelos livros e a inspirar-se nos personagens para construir o seu comportamento. Vale ressaltar 

que a prática da leitura no início da formação do indivíduo também garante um bom 

desenvolvimento escolar, que vai desde a concentração e aprendizado de novas palavras até o 

estímulo da imaginação e criatividade. 
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Para que a leitura seja desenvolvida adequadamente, é necessário que haja estímulo e 

mediação adequados, os quais são encontrados na escola e no ambiente familiar. Conforme 

está descrito na Política Nacional de Alfabetização (PNA), o incentivo à leitura que a criança 

recebe desde o início de sua formação (literacia emergente), produz nela o interesse por essa 

prática como algo prazeroso, logo, começa a realizá-la de forma autônoma. Mas, para isso 

acontecer, a escola deve proporcionar o contato com os livros e é necessário exercitar a leitura 

com os pais ou responsáveis (literacia familiar). 

Ademais, a era digital residente na contemporaneidade é um dos grandes desafios para 

o desenvolvimento infantil. Essa nova era influi diretamente no comprometimento da 

criatividade, recurso crucial para a evolução humana, uma vez que reduz, na criança, a vontade 

de explorar a imaginação, pois os aparelhos eletrônicos já entregam tudo pronto. Dessa forma, 

ações que são inegáveis para a experiência com o mundo imaginário, despertado pela leitura, 

são substituídas pelos recursos digitais e, assim, essa prática essencial, por vezes, tem sido 

secundarizada. 

Pautado nisso, este trabalho visa apresentar os benefícios que a leitura acarreta no 

desenvolvimento da criança, mediante os aspectos da sua aprendizagem no meio escolar e 

familiar, e no decorrer de sua vida. Configura-se numa pesquisa bibliográfica com aborgagem 

qualitativa, tendo em vista que o interesse é refletir acerca de apontamentos teóricos do objeto 

pesquisado (GIL, 2008). Os estudos realizados pautam-se em documentos oficiais como a 

Política Nacional de Alfabetização  (BRASIL, 2019), e autores como Botini; Farago (2014), 

Caldin (2003), Cardoso; Faria (2009), Cesar (2014), Chagas (2015), Failla (2020), Freire 

(2003),  Lima (2019), Milioli; Boone (2018),  Nascimento (2017), Neta; Silva (2008) e 

Villardi (1999), entre outros, os quais salientam a pertinência de práticas com a leitura que 

culminem no desenvolvimento das crianças. 

O texto organiza-se em momentos interrelacionados entre si. No primeiro, discorre-se 

acerca das contribuições da leitura no processo alfabetizatório do sujeito. No segundo, reflete-

se sobre o ato de contar histórias com o fim de promover a formação social. No terceiro 

momento, aborda-se a relevância do envolvimento da família e, em seguida, da escola, para o 

processo leitor. No final, estão dispostas as considerações acerca das aprendizagens 

emergentes no decurso da pesquisa. 

 

LER, ALFABETIZA? 

 

Não há registros datados de como o homem começou a prática da contação 

de  histórias, entretanto, a origem de alguns contos infantis data-se desde a Grécia Antiga com 

Esopo e, anos depois, com o francês Jean de La Fontaine em forma de fábula, gênero 

caracterizado por dar características humanas aos animais.  

Já no período conhecido por Belle Époque (início do século XX), o continente europeu 

ganhou movimentos de evidenciar  crenças e costumes do meio rural através das narrativas de 

Hans Christian Andersen e os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, que ficaram conhecidos pelos 

contos de fada que ganharam adaptações feitas por Walt Disney séculos depois. Os diferentes 

autores e épocas citados tinham uma característica em comum: se basear em suas vivências 

pessoais para ensinar valores morais às crianças por meio da contação de histórias fantasiosas. 

O envolvimento do sujeito com a contação de histórias pelas vias orais remete a 

concepção de que foi ouvindo que a humanidade passou a ler, iniciando assim a construção de 

uma formação leitora autônoma e de uma própria visão de mundo criada por meio da 

identificação com determinados personagens, espaços, temporalidades e a aquisição de valores 

morais e éticos. Muito embora a constituição da moralidade não deva ser o principal motivo 

para aprender a ler na infância, é algo que acontece sem relativizações, pois, ao mergulhar nas 
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entrelinhas de uma narrativa, é impossível mensurar o que será aprendido ou não. Isso 

dignifica a função social da leitura, a qual é 

 
[...] facilitar ao homem compreender – e, assim, emancipar-se - dos dogmas 

que a sociedade lhe impõe. Isso é possível pela reflexão crítica e pelo 

questionamento proporcionados pela leitura. Se a sociedade buscar a 

formação de um novo homem, terá de se concentrar na infância para atingir 

esse objetivo. (CALDIN, 2003, p.51) 

 

Nesse sentido, as histórias contadas, lidas ou ouvidas, passam a ter personagens e 

situações que referendam uma mudança de conduta, tendo em vista os resultados de suas 

ações. Diante disso, as crianças em formação leitora aprendem as regras básicas para se viver 

em sociedade, o respeito pelas outras pessoas, além de construírem, desconstruírem e 

reconstruírem os saberes de uma maneira lúdica. Isso está descrito nas palavras de Cesar et. al 

(2014, p. 34), ao observar que 

 
Por meio da contação de histórias, os alunos se identificam com os 

personagens (com as fadas, as bruxas, seus super-heróis, entre outros) e 

diferenciam o bem do mal, o certo do errado e nesta dinâmica vão 

construindo valores morais e éticos, de autoconhecimento e reflexão, ou seja, 

naturalmente vão sendo inseridos princípios importantes, nesta fase 

primordial em que estão desenvolvendo sua visão de mundo. 
 

Diante disso, torna-se notório os resultados que a prática de ler, de forma prazerosa, 

traz para o desenvolvimento da criança e, portanto, faz-se necessária a presença de diversos 

aportes de leitura desde cedo, a fim de que esses indivíduos transformem-se em bons leitores. 

Favorecer o contato com a obra, permitir a criação/recriação da narrativa e sentir/viver a história 

nela contida, constitui a descoberta pelo gosto de ler (VILLARDI, 1999). 

Nesse sentido, 

 
A literatura infantil deveria estar presente na vida da criança como está o 

leite em sua mamadeira. Ambos contribuem para o seu desenvolvimento. 

Um, para o desenvolvimento biológico: outro, para o psicológico, nas suas 

dimensões afetivas e intelectuais. A literatura infantil tem uma magia e um 

encantamento capazes de despertar no leitor todo um potencial criativo. É 

uma força capaz de transformar a realidade quando trabalhada 

adequadamente com o educando. (LIPPI e FINK apud CESAR et. al., 2014, 

p. 35). 
 

A analogia expressa pela autora, quando se refere a pensar a leitura como alimento, é 

surreal, pois, de modo figurado, ler sacia a alma sedenta por querer mais. Quando presente 

desde o início da formação da criança, a leitura auxilia na concentração e no interesse por 

aprender e reproduzir novas palavras, seja de modo falado, ouvido ou escrito. 

Nessa   perspectiva, essa prática pode contribuir para o êxito no processo de aprender a ler, 

escrever e pensar, ou seja, no processo de alfabetização.  

Conforme mostra um estudo realizado por Hart e Risley (1995) apud Ministério da 

Educação e Cultura - MEC (2019, p. 22) e intitulado  de Efeito Mateus, quanto mais estímulo 

à leitura a criança recebe, mais amplo será o seu vocabulário e maior o seu interesse pelos 

livros, que serão vistos como algo prazeroso. Portanto, a leitura iniciada desde cedo é essencial 

para a construção pessoal e acadêmica dos indivíduos. 

Uma estratégia para atrelar a leitura ao processo de alfabetização da criança é 

apresentá-la a livros com histórias que gosta de escutar e que contenham seus personagens e 
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gênero favoritos, produzindo assim o interesse de conhecer outras histórias e novos livros. É 

importante salientar que esse interesse se dá pelo respeito ao gosto da criança e do acesso que 

ela terá com as obras. Nas palavras de Chagas (2015, p. 3),  

 
Para aprender a ler, etapa considerada decisiva no processo de 

alfabetização/letramento, é preciso uma prática constante de leitura de textos 

diversificados. Porém, ele deve ter liberdade de escolher a leitura com a qual 

ele se identificou, pois sentirá mais vontade de ler (CHAGAS, 2015, p. 3). 
 

Sob esse ponto de vista, a leitura quando conduzida de maneira inadequada pelo adulto, 

pode gerar desprazer às crianças. Tais atitudes, como inserir essa prática por meio de 

imposições de gêneros que a criança não se interessa ou veja sentido, de acordo com sua 

realidade, salientam a assimilação da prática de ler como algo ruim. (MILIOLI; BOONE, 

2018). 

Ademais, há uma concepção errônea a respeito da formação de verdadeiros leitores. A 

ideia de ler apenas para decodificar palavras,sem compreender o que está escrito, não faz parte 

desse processo da formação leitora, pois, são necessárias a interpretação e a compreensão do 

que está lendo. Assim sendo, a escola possui um papel crucial, através da mediação docente, 

para a produção dessas capacidades nas crianças, haja vista que a ação de ler e a atribuição de 

sentido ao lido, alfabetizam.  

Sobre isso, Cardoso; Faria (2009, s/p.) enfatizam que aspectos como “a oralidade, a 

espontaneidade, a socialização e a coordenação motora da criança” são aliadas do 

desenvolvimento da fala, da leitura e da escrita, uma vez que correspondem a uma ação 

humana natural iniciada no âmbito da família, onde o modo de olhar e sentir o mundo em que 

vivem antecedem à leitura convencional trabalhada no cerne escolar, denominada pela Política 

Nacional de Alfabetização/PNA de literacia familiar. 

 

NAS TRAMAS DA IMAGINAÇÃO: o ato de contar histórias 

  

 A contação de história é o primeiro contato que a criança tem com a leitura e torna-se 

um hábito crucial para a formação de um bom leitor, pois, é através desse momento que ela 

passa a conhecer os conteúdos dos livros, a vida que neles reside e, com isso, interessa-se em 

ler. Segundo Cardoso; Faria (2009, s/p.), este ato: 

 
[...] é um instrumento muito importante no estímulo à leitura, ao 

desenvolvimento da linguagem, é um passaporte para a escrita, desperta o 

senso crítico e principalmente faz a criança sonhar. E os contadores de 

histórias são os mediadores desse processo, tendo uma tarefa muito 

importante que é de envolver a criança na história, dando vida aos sonhos, o 

despertar das emoções, transportando para o mundo da fantasia. 

 

Cesar et. al (2014) afirma que contar histórias é uma fonte educativa que proporciona 

diversos aspectos positivos na criança, desde proporcionar mais conhecimento de novas 

palavras, a promover o desenvolvimento de sua imaginação. Em suas palavras: 

 
Uma história bem contada é um importante estímulo para o desenvolvimento 

pleno das crianças, pois atua no campo cognitivo, social e emocional. 

Percebe-se que, quando dispõem de acesso à leitura, desenvolvem um 

vocabulário mais rico, são mais curiosas e criativas e articulam melhor as 

ideias. (CESAR et. al, 2014, p. 35). 
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A partir do pensamento dos autores, percebe-se que a contação de história é uma ação 

lúdica que desperta a curiosidade, estimula a imaginação e proporciona a vivência com 

diversos sentimentos e emoções, ensinando a criança a trabalhar com seus próprios conflitos 

emocionais. Tais revelações corroboram a ideia que “o ato de ouvir histórias é valioso para o 

desenvolvimento pessoal, auxilia na compreensão do mundo e a de si mesmo, expande 

referências e a capacidade de comunicação, estimula a criatividade e faz a imaginação fluir, 

emociona e causa impacto” (BRASIL, 2013, apud CÉSAR et al, 2014, p. 34). 

A respeito da imaginação, quando o primeiro contato com a história se dá por meio de 

uma contação bem articulada, proporciona à criança a motivação de conhecer lugares e 

personagens – de acordo com a época em que o fato narrado acontece e se são fantasiosos ou 

não - de forma idealizada, a qual varia de acordo com a sua interpretação. Nas palavras de 

Cesar et. al (2014), “a partir do estímulo de narrativas bem selecionadas e adequadas à faixa 

etária, os educandos experimentam saudáveis reações que ampliam suas experiências de vida”. 

Sendo assim, o incentivo à leitura através da contação de história abre espaço para desenvolver 

na criança uma interpretação própria e o interesse por mais conhecimentos. 

Nesse sentido, retoma-se a reflexão de Cardoso; Faria (2009), citada anteriormente, 

quando destacam a mediação leitora assumida pelos contadores de histórias. Em sua fala, os 

autores assentam que são eles os sujeitos responsáveis em mostrar criativamente as 

especificidades dos elementos que constituem a história, com o intuito de enlaçar o ouvinte à 

trama literária e, com isso, dispor-se a mergulhar no mundo inimaginável, que só existe no 

universo da leitura.  

 

LITERACIA FAMILIAR: formar-se leitor começa em casa 

 

A respeito do processo de formação do indivíduo, é evidente a importância que o 

ambiente familiar possui, visto que esta é sua primeira instituição social de contato. Sendo 

assim, o processo de incentivo à leitura deve ser realizado por pais ou responsáveis da criança, 

antes mesmo dela ingressar na escola, pois é através desses adultos que ela vai ouvir histórias 

pela primeira vez, ter contato com os mais diversos aportes literários e, assim, interessar-se 

por eles. Conforme afirma Neta; Silva (2014, p. 62): “É importante que a família tenha 

consciência que é na primeira infância que a criança obtém os principais vínculos necessários 

para o seu desenvolvimento”. Sendo assim, a literacia familiar é uma ação crucial no despertar 

que a criança vai adquirir pelos livros. 

A PNA destaca que a literacia familiar compreende um conjunto de práticas e 

experiências com a linguagem, a leitura e o processo de escrita, recorrentes no ambiente 

familiar (BRASIL, 2019). Práticas simples que constituem a literacia familiar, como a 

narração de história, marcam a criança de modo que sente-se motivada a aprender a ler e 

escrever construindo, assim, seu gosto literário. Assim sendo, faz-se necessário que os pais 

adquiram a consciência que são responsáveis por esses primeiros passos tão cruciais na 

trajetória de um futuro leitor e desenvolvam esses hábitos no âmbito familiar, com a finalidade 

de não só contribuir na evolução desses, mas também para  o fortalecimento do próprio vínculo 

familiar. De acordo com Raimundo (2007) apud Botini; Farago (2014, p. 50): 

 
Dentro do seio familiar a leitura é mais leve, prazerosa, criando um vínculo 

maior entre pais e filhos, num primeiro momento com a observação das 

ilustrações dos livros lidos pelos pais, com a audição de cantigas de ninar, de 

histórias para dormir, até que a criança se sinta com vontade de retribuir e 

contar ou ler suas próprias histórias. 
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Portanto, é de suma importância que os pais ou responsáveis entendam que são os 

responsáveis em inserir a prática da leitura, pois a introdução desse ato está estritamente ligado 

ao ambiente familiar e não ao ambiente escolar, como muitos ainda têm em mente. 

 

FORMAR-SE LEITOR NO AMBIENTE DA ESCOLA 

 

A escola é um espaço social e cultural propício à formação do leitor, uma vez que, ao 

adentrá-la, a criança passa a perceber, de modo mais estruturado, as diversas áreas do 

conhecimento e os diversos tipos de leitura. Na contramão disso, algumas pesquisas, como a 

Retratos da Leitura no Brasil4, têm sinalizado que a instituição escolar é sentida como o 

ambiente em que o aluno mais associa o exercício da leitura a algo desagradável e enfadonho.  

Voltando ao exemplo do Efeito Mateus (HART e RISLEY, 1995), evidencia-se o fato 

de que  a falta de incentivo à leitura faz com que a criança veja essa prática como algo tedioso, 

pois, por vezes, é obrigada a fazer isso na escola unicamente para cumprir atividades 

curriculares. No entanto, é preciso esclarecer que isso não é uma regra, pois, há o docente 

leitor que se configura no articulador do gosto pela leitura. A preocupação incide quando, no 

cenário escolar, o docente mediador de leitura não tem prazer em ler, por isso, não possui 

competência para ensinar tal habilidade, levando-o a pensar na leitura como suplemento para 

o aprendizado de conteúdos meramente técnicos. 

A estratégia de ofertar a leitura como algo prazeroso no cotidiano escolar, faz com 

que o aluno adote-a espontaneamente em sua vida extracurricular. Portanto, a utilização de 

atividades lúdicas associadas à leitura, como jogos e brincadeiras, auxiliam a despertar o 

interesse pelo teor do livro e compreender o que está ao redor, ou seja, aquilo que está posto 

como conteúdo didático ovacionado pela escola. Nascimento (2017, p. 20) afirma: 

 
Além do mais, pode-se utilizar as paredes da escola para se afixar diferentes 

textos, criar uma estante de livros na sala de aula e implementar diversas 

atividades, como: recontação das histórias lidas pela turma e debate 

posterior. Essas dinâmicas não precisam ser avaliadas formalmente, apenas 

ter o intuito de estabelecer um vínculo com a literatura e um momento de 

descontração. 
 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em suas 5ª edição, aponta que um dos 

principais contatos da criança com a leitura no ambiente escolar se dá pela presença de uma 

biblioteca, pois, nesse local é possível um maior contato com os livros, e a variedades destes 

proporciona o acesso a diferentes gêneros literários, inclusive, os da preferência do aluno 

(FAILLA, 2020). A presença viva desse espaço nas escolas é fundamental para despertar nas 

crianças a curiosidade pelos livros e, por meio desse sentimento, gerar o gosto de ler, 

percebendo-o como um momento descontraído e sem obrigação. Logo, a biblioteca deve ser 

um acervo de livros e um local onde o aluno possa realizar suas práticas de leitura de maneira 

autônoma, livre e divertida. 

Entretanto, a associação errônea de que este espaço está diretamente atrelado a mesma 

maneira de ler que se configura na sala de  aula, faz com que a criança veja a leitura como 

uma atividade obrigatória que deve ser realizada apenas pela recomendação dos professores. 

Nascimento (2017) alega que isso dar-se pelo fato de que a maioria dos professores levam as 

turmas para as bibliotecas unicamente para realizar tarefas de cunho curricular, acentuando a 

criação da concepção de que ler na escola é obrigatório Diante disso, vale ressaltar que  

 
4 A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é um dos principais estudos sobre o comportamento leitor no país e tem 

subsidiado as políticas de leitura e formação leitora em âmbito nacional. Os dados estão disponíveis em: 

http://plataforma.prolivro.org.br  

http://plataforma.prolivro.org.br/


 

 

284 

 
Se à escola foi dado o objetivo de formar leitores, o professor é o principal 

executor desse projeto, e dele será o dever de apresentar o mundo da leitura 

ao aluno. A maneira como o professor realizar essa tarefa será decisiva para 

despertar ou não o interesse pela leitura (BOTINI; FAGARO, 2013, p. 46). 
 

Por esse ângulo, aos professores cabe a responsabilidade  da inserção da leitura na 

educação infantil escolar e, por isso, possuem uma função decisiva nessa trajetória. Ademais, 

devem incentivar a leitura literária desvinculando-a de uma ação afeita ao aprendizado das 

matérias curriculares, de caráter obrigatório e restrito à sala de aula. Logo, o interesse pelos 

livros deve ser incentivado como algo distante da monopolização dos professores, para que os 

alunos tenham a liberdade de ler os gêneros de  sua preferência e desfrutem a leitura como 

algo prazeroso (NASCIMENTO, 2017). 

Tratada nessa ótica, a leitura ultrapassa a condição de artifício utilizado para 

representar respostas prontas no texto e a escola reafirma-se como um ambiente em que a 

formação leitora acontece de modo natural, pois, como  já afirmou Freire (1981, p. 9); "A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra". 

 

ÚLTIMAS PALAVRAS... 

 

No decorrer deste artigo, observou-se o quanto a leitura é imprescindível para o 

desenvolvimento do sujeito, desde a sua formação social até o seu progresso acadêmico. 

Quando iniciada na infância, por meio da contação de história, essa prática contribui no 

processo de alfabetização, bem como proporciona o interesse pelos livros ao longo de toda a 

sua vida. Vale salientar que nesse processo, o papel dos pais é crucial para definir se a 

formação leitora terá êxito ou não, uma vez que o incentivo à ler deve-se fazer presente antes 

mesmo dos anos escolares. 

Esse estudo almejou tecer uma discussão prévia acerca da importância da existência 

de uma formação leitora, a qual se faz necessária para um melhor desenvolvimento da criança. 

Nessa perspectiva, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) contribuiu na 

apresentação aos estudantes da pertinência dessa prática, através do estudo de programas 

governamentais, como a Política Nacional de Alfabetização (PNA) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

Diante do que fora apresentado, conclui-se que a formação leitora, prática crucial para 

uma boa formação em todos os aspectos do desenvolvimento da criança, dá-se através do 

incentivo recebido nos ambientes familiar e escolar, desde a contação de histórias, por meio 

da oralidade, até o incentivo à leitura autônoma dos sujeitos. Para tanto, essas duas bases que 

embasam a prática da leitura devem tornar conscientes suas responsabilidades nesse processo. 

Dessa forma, o crescimento intelectual, iniciado na infância, irá se perpetuar por toda a vida, 

dentro e fora do ambiente escolar. 
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RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo expor as experiências de quatro graduandas do 

curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, 

Campus Central, participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência/PIBID. O foco é relatar a vivência em atividades remotas a partir da 

construção de planos de aula que intencionam desenvolver o processo alfabetizatório 

das crianças, elaborados para as ações docentes no contexto pandêmico. Buscou-se 

analisar a importância dos planos de aula elaborados, destacando como o PIBID 

contribui para o desenvolvimento deste procedimento, apoiado na BNCC e com o uso 

de plataformas digitais para a execução do mesmo. A pesquisa tem cunho qualitativo 

e ampara-se em referenciais teóricos que discutem a temática, como a Base Nacional 

Comum Curricular/BNCC (2018), Inforsato; Santos (2013), Schewtschik (2017), 

Libâneo (2013). Para tanto, foram enviados questionários, via online, para os sujeitos 

da pesquisa, com vistas à construção de dados acerca da experiência com a elaboração 

de planos de aula que norteiam o trabalho com a Alfabetização das crianças de uma 

escola parceira do PIBID. Sabe-se que, uma aula não garante seu êxito, se não houver 

a construção de planos de aula que a oriente. Mediante a realidade de uma pandemia 

na qual se vive, há alunos(as) da graduação em Pedagogia/UERN, partícipes do 

PIBID, que não tiveram a oportunidade de vivenciar os estágios obrigatórios ofertados 

no respectivo curso, com isso, não pôde obter as experiências presenciais que 

fomentam a formação docente ofertadas pelo mesmo. O PIBID tem proporcionado a 

experiência com a elaboração de planos de aula com base no que regulamenta a BNCC 

e, com isso, produzindo vivências que contribuem com a formação inicial dos 

graduandos. Planejar é fundamental para compreender os caminhos que possibilitam 

o ensino, bem como, o aprendizado do aluno.  

  

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Formação Docente; Plano de Aula; Alfabetização.   

  

 

IMPRESSÕES INICIAIS 

  
O mundo atual está em constante mudança social, econômica, política e também 

humana, por isso que é importante acompanhar as transformações em todos os setores sociais, 

dentre tantos, no campo educacional já que este não é diferente dos demais. Nesse sentido, os 

profissionais da educação também devem possuir a habilidade de inovar e reinventar a jornada 

do ensino, buscando por mecanismos que se adequem à realidade de ensinar.  

Dessa forma, os docentes devem mergulhar em uma onda de investigação, já que, é 

nesse exercício que os “profissionais desenvolvem novos conhecimentos sobre o ensino. Essa 
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perspectiva investigadora é efetivada quando se busca saber mais sobre algum aspecto do 

trabalho docente que ainda precise de informações adicionais, de acréscimo de análises” 

(MARIN, 2011, p. 18).  

Para o desenvolvimento dessa condição de ser que vive em constante pesquisa, 

percebida por Pimenta e Lima (2008) como uma das ações interligadas ao professor, haja vista 

configurar-se como sujeito ativo da ação de ensinar/aprender, sempre em movimento e que se 

transmuta constantemente quando mergulha na procura das coisas incertas do que o inquieta, 

observa-se que a atividade docente precisa ser planejada, uma vez que se busca objetivos, 

espera-se que eles sejam alcançados e analisa-se os êxitos e fracassos.  

Com base nisso, nota-se que todo o fazer docente precisa estar programado 

antecipadamente, especialmente para o tratamento das ações que serão desencadeadas no cerne 

da sala de aula e que dependem de um plano de aula aonde estão descritas as possibilidades de 

caráter investigativo, organizacional e criativo, de acordo com o contexto em que o professor e 

aluno estão inseridos.  

A partir dessa observação e do momento em que o mundo se encontra, afetado no biênio 

2019-2020 por uma pandemia decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, que tem impactado 

todos os ambientes sociais, obrigando os sujeitos à aquisição de cuidados sanitários e manterem-

se afastados de seus pares e afazeres para evitar a proliferação em massa da COVID-19, aspecto 

que mudou a rotina de todos, elaborar o plano de aula tornou-se ainda mais necessário já que o 

ensino presencial passou a acontecer nos moldes do remoto, desde então.  

No atual contexto social o profissional da educação tem encontrado diversos desafios 

mediante a o exercício pedagógico. Ao vivermos em uma situação de pandemia, o mesmo vem 

mostrando sua capacidade de se reinventar, de aprender e se recriar. Fazendo uso de novas 

ferramentas pedagógicas, e transformando a sua casa em uma sala de aula. Apesar da sua grande 

competência e capacidade para ensinar adaptando-se as mais diversas situações sociais. O 

mesmo vê-se limitado as circunstâncias, e a realidade social de cada criança. Esse desafio torna-

se ainda maior quando se trata da alfabetização, já que as taxas referentes a esta modalidade 

vem crescendo gradativamente e manter esse crescimento, considerando a atual situação torna-

se mais complicado. Tendo em vista que o processo de alfabetização é indispensável, 

principalmente nos anos iniciais.  

De acordo com esse cenário em que as pesquisadoras deste artigo também estão vivendo 

junto ao curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, 

buscou-se compreender como se dá a elaboração e execução do plano de aula com vistas à 

alfabetização de crianças do 1° e 2°  ano do Ensino Fundamental, para as ações a serem 

desencadeadas junto ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Pesquisa/PIBID de 

Pedagogia/UERN, a partir de relatos de experiências de quatro integrantes bolsistas do referido 

programa formativo, vividas de forma online, juntamente com a escola pública estadual parceira 

do programa.   

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, interessada em refletir acerca do 

objeto investigado sem mensurações quantitativas (GIL, 2002). O instrumento utilizado para a 

construção dos dados foi o questionário com questões abertas, “claras, simples e diretas” 

GOLDENBERG (1997, p. 56), para não colocar em risco o objetivo proposto. Em virtude da 

pandemia da Covid-19, o documento foi enviado por formulário online. Os questionamentos 

tratavam da experiência com a elaboração de planos de aula que norteiam o trabalho com a  

Alfabetização das crianças de uma escola parceira do PIBID.  

Os dados foram analisados com base nos aportes teóricos que subsidiaram a tessitura do 

artigo, dentre eles, a Base Nacional Comum Curricular/BNCC (2018), Inforsato; Santos (2013), 

Schewtschik (2017), Libâneo (2013).  

Reconhecer a importância do elo universidade-escola, as contribuições e aprendizados 

de uma relação mútua e significativa para a formação de alunos pibidianos, professores em 



 

 

288 

exercício na docência e a alfabetização de educandos da escola parceira, utilizando o plano de 

aula como objeto de estudo dessa conexão é essencial para a constituição de um projeto 

educativo exitoso.  

 

PLANO DE AULA: o devir da docência 

  

No decorrer da história da humanidade, as pessoas sempre buscaram uma forma de se 

organizar diante do caos do dia a dia, e desse modo, tiveram que se adaptar a um planejamento 

que norteia, organiza e atende aos objetivos estabelecidos ao viver, portanto, pode-se dizer que 

a ação de planejar é uma atitude humana, pois, “tem-se reservado ao planejamento a função de 

direcionar o trabalho para que ele aconteça conscientemente, organizando e proporcionando 

mudanças” (SCHEWTSCHIK, 2017, p. 10665).  

O planejamento se caracteriza pelas constantes mudanças que perpassam o processo de 

ensinar e de aprender, pois, representa “um meio para se programar as ações docentes” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 221). A perspectiva do autor remete a observação de que o planejamento 

permeia condições para que o ensinante desperte para novos olhares, ideias e caminhos afeitos 

ao ato de ensinar, no entanto, também considera-o como “um momento de pesquisa e reflexão 

intimamente ligado à avaliação” (ibidem), fomentando com isso a concepção de que planejar 

requer pesquisa, execução e análise do seu fazer. Concebe-se, então, que o planejamento 

corrobora a reflexão da própria prática.  

A luz de Inforsato e Santos (2011, p. 86) planejar “é um ato mental”, ou seja, a projeção 

de algo que se deseja executar, já o plano de aula “é um documento escrito materializado, no 

qual constam todos os elementos necessários para a realização do empreendimento” (ibidem). 

Importante conceber que o planejamento e o plano de aula são ações interdependentes que 

requerem a consecução de objetivos preestabelecidos com vistas à aprendizagem. Por isso, 

refletir acerca das necessidades do aluno, pesquisar sobre os saberes que devem ser mediados, 

preparar antecipadamente as ações didático-pedagógicas, organizar os recursos de ensino, 

executar a aula com interatividade e avaliar os avanços/recuos são trunfos para que o ensino 

aconteça e a aprendizagem se formalize, especialmente quando se trata de alfabetizar o sujeito.  

A Política Nacional de Educação/PNA considera a alfabetização como “o ensino das 

habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético” (BRASIL, 2019, p. 18).   

As concepções de alfabetização e letramento, termo que se refere a pensar sobre o lido, 

destacado na PNA como literacia (BRASIL, 2019), constituem saberes que envolvem a escrita 

e oralidade, portanto, são processos distintos, mas que estão fundamentalmente interligados 

entre si, logo um complementa o outro. Essa conexão é inerente à vida do ser humano enquanto 

sujeito social, e principalmente para a criança, como uma nova atividade em seu contexto, a 

alfabetização requer tratamento especial. “Alfabetizar letrando é a inserção da criança no 

mundo da cultura escrita desenvolvendo habilidades de compreensão e decodificação do 

sistema dos sons das letras, propiciando condições de aprendizagem ao indivíduo” (OLIVEIRA, 

2013, p. 31301).  

As transformações socioculturais as quais o mundo tem vivido sugere a compreensão de 

que alfabetizar também tem perpassado por diversas mudanças conceituais, mesmo assim, 

considera-se que a importância disso é olhar criteriosamente os pontos de encontros e de 

desencontros desse processo a fim de superá-los e garantir a inserção do aluno em práticas 

sociais de leitura e escrita. 

O processo da alfabetização na qual os sujeitos adquirem a compreensão do sistema de 

escrita alfabética, não é uma atividade fácil de ser realizada, e qualquer falha durante esse 

desenvolvimento pode ocasionar problemas na vida do educando. 

Mesmo com essa atenção, o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência entre 

2014 e 2024, constitui um documento que acata compromissos entre as instituições pelo avanço 
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justamente da educação brasileira, com metas voltadas à redução das desigualdades e a 

valorização da qualidade, para a valorização dos profissionais da educação, para o ensino 

superior, e metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade, 

sendo essa última em maior quantidade (Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Meta 

9, Meta 10, Meta 11).   

Portanto, é importante monitorar se esse processo tem ocorrido, seja em contexto macro, 

como a avaliação das políticas públicas, e até em contexto micro, dentro da escola, e assim, o 

plano de aula, dentre outros recursos, é uma ferramenta que possibilita esse acompanhamento 

da alfabetização nos Anos Iniciais. Tal prerrogativa acende a ideia de que é preciso organizar 

os modos de alfabetizar planejando articulações produtivas ao desenvolvimento cognitivo do 

discente.  

De acordo com a BNCC as escolas, com as suas diversas funções, devem se organizar 

para planejar com foco na equidade, pressupondo que as necessidades de aprendizagem dos 

estudantes são distintas (BRASIL, 2018). O professor, como múltipla tarefa, necessita ter suas 

aulas elaboradas previamente para que produza um ensino digno e de qualidade como é 

estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB nº 9.394/94.  

Segundo Libâneo (2013), os objetivos educacionais ocorrem em três níveis de 

abrangência, sendo o primeiro do sistema de ensino, a escola como o segundo, e o professor 

como terceiro. Nessa tríade, a responsabilização pelo processo de pensar o quê, como, por quê 

e para quê ensinar/aprender são legitimamente unificados em uma única vertente: os alunos são 

o centro do processo de ensino e os professores são os mediadores, desse modo, todo o sistema 

precisa ser coeso e provocar a oferta de ações didático-pedagógicas, frente à alfabetização, com 

objetividade, coerência e flexibilidade. Afinal, ensinar e aprender são frutos de um processo 

cíclico que estão sempre em devir.  

Nesse circuito, o plano de aula é eleito como uma ponte para que o professor consiga 

expressar um ensino com equidade, no qual as singularidades dos estudantes sejam 

consideradas e atendidas.  

Em comunhão com outros autores acima citados, o plano de aula pode ser definido como 

“a previsão dos conteúdos e atividades de uma ou de várias aulas que compõem uma disciplina 

[...]. Nele devem ser estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho do 

professor” (GOÉS, et. al., 2015, p. 5). Os autores contribuem para a reflexão de que um plano 

de aula é um documento composto por partes que se integrem dialogicamente.   

Objetivos, conteúdos, métodos, estratégias, recursos e avaliação são os elementos que 

se apresentam no corpo do plano. Requerer dialogicidade entre essas etapas exige dedicação, 

atenção e tempo (INFORSATO e SANTOS, 2011). Em contrapartida, se isso for negligenciado 

com falta de comprometimento, o docente passa a dar aulas improvisadas, muitas vezes sem 

objetivos pedagógicos definidos e consequentemente, afeta negativamente a aprendizagem dos 

alunos (SANTOS, 2013).  

Improvisar a aula não é o caminho para o alcance de objetivos, no entanto, é fundamental 

destacar que o plano de aula é um documento relevante que organiza as ações de ensino, porém, 

o tom da aula é dado no momento em que ela está acontecendo, por isso, Libâneo (2013, p. 225) 

afirma que  
  
o planejamento não assegura, por si só, o andamento do processo de ensino 

[...] Isso significa que, para planejar, o professor se serve, de um lado, dos 

conhecimentos do processo didático e das metodologias específicas das 

matérias, e de outro, da sua própria experiência prática (LIBÂNEO, 2013, p. 

225).  

  

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1375/Lei-9394-94-As-10-concepcoes-de-aprendizagem


 

 

290 

Com base nos destaques feitos, compreende-se o plano de aula como algo sempre em 

movimento, e o professor, tutor de sua criação, o sujeito que cria e recria-se sempre que avalia 

a quem está destinada a elaboração e, com isso, vive em eterno estado de pesquisa.  

Conforme dito anteriormente, planejar é uma atitude humana. Apoiadas nos estudos 

teóricos que balizaram este artigo, complementa-se que é também um exercício de democracia, 

pois, o que resulta dele respinga no seio da sociedade, por isso, é preciso pesquisa, competência, 

coragem, criatividade e sensibilidade para elaborar planos de aula, especialmente em um 

momento pandêmico como o que se vive atualmente, em que as complicações causadas pelo 

distanciamento social duplicam-se, pedindo uma dose a mais de criatividade na sua construção.  

  

O PLANO DE AULA NO ENSINO REMOTO: quando ensinar e aprender não param 

  
O tempo histórico que tem sido vivido em virtude da Covid-19, detalhada anteriormente, 

obrigou que a escola, enquanto instituição de ensino, mudasse de lugar, fazendo com que cada 

sujeito realizasse suas atividades cada um no seu local de moradia, amparados pelas vias 

midiáticas e equipamentos tecnológicos.  

Com as aulas realizadas de modo remoto, via online, torna-se ainda mais indispensável 

a comunicação com a família para melhor mediação das orientações, observando as limitações 

e disponibilidades de cada uma, bem como a análise da realidade e o acesso aos materiais 

didáticos a serem utilizados.  

Pautado no ideal de que a família, juntamente com os educandos, assumiriam a condição 

de protagonistas de uma formação diferente do que já se tinha costume, o planejamento do 

professor tornou-se algo mais difícil de fazer, haja vista que, alguns deles nem conhecem os 

seus alunos devido a estarem distantes, e isso dificulta o desenvolvimento de ações que 

permitem diagnosticar as necessidades de cada um.  

No entanto, a escola não pode parar e a docência precisou se reinventar buscando meios 

para prover ações didáticas que consideram os ritmos e tempos de cada sujeito 

ensinante/aprendente, e, ao mesmo tempo, pesquisando especificidades que desenham o 

diagnóstico da turma para poder planejar atividades que conquistem a participação do alunado 

e a colaboração dos tutores em casa, assim como, a periodicidade de envio e retorno de 

atividades.   

Soma-se a isso a utilização de equipamentos tecnológicos como alternativa para 

aplicação do ensino remoto. Entretanto, esta novidade pode assustar o professor que não está 

habituado a usar a informática e seus recursos como instrumento de ensino, fato que pode não 

apenas prejudicar a aprendizagem dos alunos, mas estimular a desmotivação docente já que a 

formação para a docência sempre ocorreu nos moldes presenciais.  

Tal situação exige do professor reconstruir seu jeito de ensinar e, consequentemente, o 

formato do plano de aula que, em sua estrutura manteve-se igual, porém, requereu um olhar 

cauteloso e demorado sobre as atividades possíveis de serem idealizadas no plano familiar e, 

consequentemente, a avaliação dos resultados disso.  

A avaliação, talvez, seja a parte mais delicada desse processo, pois, se em contextos 

normais já era bastante discutida, gerava várias controvérsias justamente pela exigência de 

julgar os resultados do que fora mediado e aprendido ou não, hoje, com o ensino remoto, essa 

questão ganha várias outras dimensões, já que, no plano de aula, “a avaliação está diretamente 

ligada aos objetivos de aprendizagem, é por meio dela que se tem clareza do que se quis atingir, 

permitindo inclusive um replanejamento das ações” (LIBÂNEO, 2013 apud SCHEWTSCHIK, 

2017, p. 10673).  

Contudo, emergem inquietações que dificultam a refacção de ações pedagógicas nos 

planos de aula, pois, como os docentes avaliam sem a clareza de quem são os alunos que 

protagonizam a realização das atividades, já que cada um está em um espaço diverso, 
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acompanhado, por vezes, por sujeitos que, em parte, não detêm qualificação para o ensino 

escolar?   

Não há ainda elementos para responder a essa inquietude, desse modo, o plano de aula 

para o ensino remoto deve ser feito respeitando os princípios de exequibilidade, criatividade e 

flexibilidade em sua tessitura. Tem sido visto como natural que parte dos docentes tenham tido 

dificuldade em elaborar seus planos de aula para o ensino remoto. Isso representa uma parcela 

de professores que não possuem dotes tecnológicos para enfrentar essa alternativa de ensino.  

No entanto, não cabe negligenciar a elaboração do plano de aula, mas, buscar 

mecanismos para minimizar as dificuldades que emergem pelo caminho pautando-se na 

prerrogativa de que o ensino e a aprendizagem escolar não podem parar porque é um direito 

legitimado. Se o que está sendo ensinado para os alunos não alcança os mesmos, não acata a 

sua realidade, já que as aulas estão sendo assistidas em suas casas e, este ambiente não pode ser 

equiparado à uma escola, é de responsabilidade da docência considerar a elaboração de um 

plano de aula acolhedor, diverso e criativo ao ponto de resolver o imprevisto com novas 

alternativas. Isso é ser e fazer-se professor.  

  

O PIBID no contexto remoto 

  
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID é uma iniciativa 

criada pela Portaria nº 38 de 12 de dezembro de 2007 e visa a inserção de graduandos no 

cotidiano das escolas públicas, antecipando as experiências profissionais docentes no futuro 

campo de atuação, ou seja, as escolas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.   

  
O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do 

Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na 

primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o 

cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que 

elas estão inseridas.” (CAPES, 2020).   

  

Dentre outros objetivos, o PIBID almeja o estabelecimento de conexão entre a educação 

pública superior com a educação básica, com vistas a inclusão dos discentes pibidianos na 

escola básica após a conclusão da formação inicial docente (BRASIL, 2007).  

No âmbito do curso de Pedagogia/UERN, a edição 2020-2021 do subprojeto PIBID tem 

como mote contribuir com a erradicação do analfabetismo brasileiro.  

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN, a escola tem sido 

mais eficiente no processo de alfabetização das crianças, sendo assim, mesmo na realidade em 

que o mundo se encontra, onde a educação escolar vem acontecendo nos moldes do ensino 

remoto, o Programa mantém planejada a intenção de proporcionar uma formação inicial 

amparada numa postura teórico-prática, por meio da vivência nos estudos teóricos, da troca de 

experiências e aprendizagem com os professores orientadores das escolas parceiras do 

programa e o convívio com o ambiente remoto da sala de aula.  

Tratando-se da categoria Alfabetização, o PIBID, vem promovendo estudos na área, ao 

mesmo tempo em que auxilia as escolas parceiras, dando suporte em atividades que envolvem 

esse processo de ensino e aprendizagem inicial. Nesse sentido, através deste subprojeto, os 

discentes em Pedagogia, realizam atividades complementares a sua formação acadêmica, 

fornecendo oportunidades para desenvolver a observação, o agir, o conhecer, o interagir e o 

experimentar.  

No âmbito da universidade, o programa vem funcionando com encontros semanais, 

destinados às reuniões com os 24 membros do PIBID/Pedagogia/UERN (02 professores 

coordenadores, 02 professoras supervisoras atuantes nas escolas da rede estadual de ensino 
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básica, parceiras do programa, 16 bolsistas e 04 voluntários). Nos encontros há pautas variadas 

que vão desde estudos teóricos acerca de temáticas afeitas ao desenvolvimento das ações do 

Programa, como o uso de portfólio, planejamento e elaboração de plano de aula, avaliação, 

documentos legais como a BNCC e a Política nacional de Alfabetização/PNA, escrita de 

resumos/artigos para participação em eventos científicos. Salienta-se que, por vezes, são 

realizados momentos interativos de compartilhamento de experiências junto ao Programa de 

Residência Pedagógica/RESPED/Pedagogia/UERN.  

Há também encontros, sob a supervisão das professoras das escolas parceiras, para o 

planejamento e elaboração do plano de aula e das atividades (síncronas e assíncronas) a serem 

desenvolvidas junto às crianças. Essas atividades são realizadas em formato remoto, e os 

pibidianos auxiliam as professoras na consecução das atividades nas salas de aulas.   

 

Tessituras de um fazer 

  

Tendo em vista que tudo depende de um plano para organizar a dinamicidade das coisas 

que se pensa, a pesquisa que aqui se institui, acompanhou um percurso metodológico, ou 

melhor, um caminho traçado cuidadosamente para se chegar a algum lugar. Vergara (1997) 

afirma ser possível entender o funcionamento das propostas e concepções do que é pesquisado, 

usufruindo da criatividade do pesquisador para deixar sua pesquisa apropriada.  

Assim sendo, a pesquisa deste trabalho foi realizada a partir de uma abordagem 

qualitativa (GIL, 2002), apoiada na leitura analítica de referenciais teóricos sobre os processos 

de elaboração e importância do plano de aula.  

O uso de questionário como procedimento de investigação (GIL, 2002) e a análise dos 

relatos de experiências de discentes bolsistas do PIBID, sujeitos da pesquisa, que vêm atuando 

na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, localizada em Mossoró/RN, tratou sobre a 

elaboração e execução dos planos de aula pensados para o ensino em formato remoto em turmas 

do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. As investigadas são quatro discentes do curso de 

Pedagogia/UERN e estão matriculadas do 3°ao 6° períodos e terão sua identidade resguardada 

pelo princípio do sigilo da ética. Por isso, foram nomeadas com as siglas D1, D2, D3 e D4.  

Depois de entender como o plano de aula auxilia o trabalho do professor que também é 

alfabetizador e de que forma o PIBID funciona enquanto programa formativo, conhecer sobre 

as experiências de quem participa de ambos processos é fundamental para o enriquecimento 

educacional, principalmente se tratando de um contexto pandêmico que pode, devido ao modo 

como a alfabetização tem sido planejada pelos docentes, mas, assumida pelos pais/responsáveis 

da criança em casa, abreviar o avanço da formação leitora.   

A partir das cinco perguntas realizadas e respondidas individualmente, eis os resultados 

analisados.  

Na primeira pergunta “Como foi o seu primeiro contato com a elaboração de um plano 

de aula? Há algum ponto que, ao seu ver, se configura em dificuldade frente a sua elaboração?”, 

as respostas de D1 e D2 relataram que o primeiro contato com o plano de aula deu-se por meio 

do PIBID. D3 não esclareceu se já havia mantido contato com atividades de construção de plano 

de aula. Já D4 deixa em dúvida a resposta quando assenta que “No começo fiquei apreensiva, 

pois nunca tinha trabalhado com o material, pensei que seria difícil elaborar o plano de aula”. 

Isso gera a impressão de que não havia mantido contato com o documento, porém, não identifica 

se isso ocorreu por meio do PIBID ou de outras situações.   

Os depoimentos de D1 e D2 submetem a reflexão de que o PIBID contribui 

significativamente para a formação inicial quando apresenta ao alunado especificidades 

inerentes à docência, dentre elas, o plano de aula enquanto instrumento norteador de ações 

didático-pedagógicas.  
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Sobre as dificuldades de elaboração do plano de aula, duas respostas (D1 e D2) 

apontaram a “avaliação”. D1 observou que a avaliação “é uma ferramenta importante, mas que 

deve ser observada com cuidado e sensibilidade, visto que há uma multiplicidade de alunos 

diferentes, cada um com sua subjetividade de aprendizagem”. O olhar da investigada considera 

as multifacetas da avaliação e chama a atenção para o olhar sensível que o professor deve ter 

quando avalia, pois é isso que permitirá que replaneje suas ações didáticas (LIBÂNEO, 2013). 

No entanto, saber o que avaliar exige compreender o objetivo do que se propõe, mas, isso ainda 

não é claro para D2.  

D3 e D4 relataram que o uso da BNCC também dificulta a construção do plano de aula. 

Compreende-se que as investigadas valorizam o plano de aula como aparato ao fazer docente, 

porém, assentam dificuldades que são comuns até aos professores mais experientes quando se 

deparam com modificações nos currículos nacionais, como é o caso da BNCC e a PNA. 

Entretanto, entende-se que o despreparo das pibidianas advém do fato de ainda estarem num 

momento inicial do curso, por isso, precisam se manter em estudo contínuo, pesquisa e, no caso 

do PIBID, terem acompanhamento constante dos professores coordenadores/supervisores.  

Em se tratando de um contexto educacional remoto, é interessante conhecer quais 

materiais pedagógicos têm auxiliado às aulas em que os sujeitos investigados têm participado 

junto ao PIBID, portanto, perguntou-se: “Quais os recursos pedagógicos que têm sido utilizados 

nos planos de aulas pensados para o ensino remoto, junto ao PIBID?”.  

Obteve-se uma diversificação de estratégias pedagógicas, conforme listadas a seguir:  

• O uso de plataformas digitais como Google Meet;  

• Documentos compartilhados do Google e Playstore;  

• Produções audiovisuais via Youtube;  

• Jogos educativos online;  

• Vídeos;  

• Slides interativos;  

• O livro didático;  

• Poemas recitados ao vivo;  

• Recursos lúdicos feitos à mão no ambiente de casa  

 

De acordo com as respostas, é possível perceber que a relevância das estratégias 

didáticas usadas em aulas na modalidade presencial, como o livro didático, mas também 

recursos atuais como os jogos online, algo relativamente novo dentro da sala de aula, diferente 

e inovador e que também é viável como utensílio educativo com vistas à alfabetização, em 

contexto de ensino remoto.  

Outro aspecto pontual nos depoimentos corresponde ao alinhamento das estratégias 

pedagógicas a serem planejadas com a BNCC, conforme declaram D1 e D2. Importante 

ressaltar ainda a ênfase que D2 dá ao uso “da imaginação e criatividade para criar aulas que não 

sejam entediantes para os alunos, para que sejam um pouco mais compreensivas com o 

momento em que as crianças se encontram”. A criatividade configura-se como um princípio do 

ato de planejar, por isso, o processo criador deve compor o cenário das ações metodológicas 

num plano de aula, especialmente no que se refere à alfabetização. O professor criativo amplia 

a capacidade imaginadora do aluno e isso tem encerrado em êxitos de aprendizagem.  

Sobre a terceira pergunta: “Os planos de aula elaborados e executados conseguiram 

atender às necessidades de aprendizagem dos alunos no ensino remoto?”, foi relatado, com 

unanimidade, que a execução dos planos de aula atingiram os objetivos propostos para o 

processo de desenvolvimento de aprendizagem das turmas.  

Conforme D1, D2 e D4, a elaboração das atividades dos planos de aulas têm tomado 

como prerrogativa as necessidades de aprendizagem do alunado. Desse modo, tem havido 

esforços para atingir os objetivos determinados para cada aula. Sob essa ótica, pondera-se que 
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o processo alfabetizatório tem caminhado significativamente já que aprender a ler, escrever, 

contar, pensar, ser e fazer residem no campo das necessidades humanas.  

D1 esclarece que as aulas foram distribuídas em momentos síncronos e assíncronos. Isso 

se deu em virtude de poupar a criança para que não se torne cansativo ficar em frente por um 

longo período de tempo e, com isso, garantir a adesão e conseguir o entendimento do conteúdo 

trabalhado.  

A preocupação com o contexto social e as particularidades do aluno também são levadas 

em consideração, por isso, D2 afirma que o planejamento das atividades se compõe  

“com dinâmicas de emergências, para se, caso alguma atividade não saísse como o planejado 

da aula, tivéssemos algo preparado”.  Esses cuidados com a elaboração de diversas alternativas 

seja no modo presencial ou virtual, assegura o ideal de que,  
  
o planejamento não é uma finalidade em si e sim um instrumento para que 

aprendizagem se realize. Vale reforçar, ainda, que o planejamento é uma 

atividade permanente e que permeia todo o processo ensino-aprendizagem em 

seu tempo de atuação, por isso mesmo os planos dele decorrentes são 

provisórios, tendo de ser modificados a cada ação, conforme as exigências e 

necessidades que forem surgindo (INFORSATO e SANTOS, 2013, p. 87- 
88).  

  

Para os autores, o documento do plano de aula não é algo estático, assim como não é 

aquele que pesquisa para produzi-lo (PIMENTA e LIMA, 2008).  

Como até no presencial há as dificuldades na execução das atividades que foram 

planejadas, no ensino remoto é normal isso também ocorrer. Tal reflexão foi trazida por D1 ao 

afirmar as dificuldades que emergem nesse novo formato de aulas, mesmo sem citá-las 

pontualmente, confirmadas por D4 que, ao mesmo tempo, considera estar havendo evolução 

dos saberes pelos educandos, “cada um em seu tempo”. Isso sinaliza que o plano de aula 

projetado para o desenvolvimento das habilidades das crianças não tem sido usado apenas como 

um roteiro, mas, como um instrumento de pesquisa qualificado a ajudar o professor a analisar 

o que tem feito e o que é preciso mudar.  

A penúltima pergunta: Como estão sendo preparados os planos de aula que têm como 

mote central o desenvolvimento do processo de alfabetização das crianças?. As respostas de D1 

e D2 relataram o auxílio da professora supervisora em indicar os conteúdos de alfabetização 

que serão tratados nas aulas, para poder iniciar o plano de aula. D1 também informa o uso da 

BNCC para a compreensão dos assuntos e habilidades necessárias a serem desenvolvidas de 

determinado conteúdo da alfabetização, enquanto que D3 além de mencionar a BNCC, 

implementa também o uso do PNA em sua resposta.  

D4 declara o uso do livro didático na elaboração e atividades dos planos de aula, pois, 

de acordo com a investigada, os mesmos são repensados para que as crianças possam “atingir 

as metas propostas, mas que acima disso estejam alfabetizadas e desenvolvam as atividades sem 

muitas dificuldades”.   

Em seu relato, D4 afirma recursos virtuais para trabalhar a dificuldade de aprendizagem 

referentes à alfabetização observadas durante a aula, como plataformas educativas. Com isso, 

a investigada considera que cada criança tem o seu tempo, mas espera que elas cheguem a esse 

processo sem atrasos. O depoimento de D4 submete a pensar no ensino de forma respeitosa 

para com os educandos, gerando a reflexão de que as crianças que se encontram na alfabetização 

são seres ímpares e plurais, logo, a sua aprendizagem também é, e consequentemente, deve-se 

considerar esse aspecto em sua educação.  

As respostas ainda apresentam algumas atividades referentes aos assuntos estudados 

durante a alfabetização:  
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• D1: iniciais de palavras, vogais, consoantes, letras maiúsculas e minúsculas, nomes 

próprios e comuns, rimas;  

• D2: identificar as letras inicias de seus nomes, fuga das vogais, poesias;  

• D3: letras iniciais, letras maiúsculas e minúsculas, as vogais e consoantes, nomes 

próprios e comuns. Também indica o trabalho com leituras como contação de 

poemas, leitura de questões de forma pausada, “levando em conta o que a criança já 

sabia e o que ela deveria aprender nessa etapa de ensino” (D3, 2021. Dados da 

pesquisa).   

 

Não há exemplos de atividades expressadas por D4.  

De acordo com as respostas das discentes, é perceptível que os planos de aula estão 

sendo elaborados de forma a acatar o desenvolvimento da alfabetização das crianças, uma vez 

que é relatado o uso de materiais diversificados e atividades que abarcam os níveis de ensino 

das turmas do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.  

São pontuais os destaques feitos pelas entrevistadas, pois, nem mesmo a pandemia tem 

conseguido restringir o investimento docente em articular possibilidades formativas aos 

educandos que carecem de aprender a ler para viver de modo igualitário, dinâmico e livre na 

sociedade, no entanto, é preocupante não haver a menção sobre o desenvolvimento do processo 

reflexivo dos educandos frente às atividades, acima descritas. Isso incide em pensar que o 

processo alfabetizatório em cena está restrito ao processo de codificação e decodificação, 

secundarizando o letramento.  

Por fim, a última pergunta: Na sua concepção, qual a importância de produzir o plano 

de aula para desenvolver as atividades do PIBID, na escola parceira?. As respostas se voltaram 

em torno do plano de aula como uma espécie de “orientação”, veja a seguir:  

·D1: Para nos situarmos enquanto professora e assim poder passar um ensino 

esclarecedor, didático e de qualidade para os educandos;  

·D2: Serve como um mapa para seguirmos em um caminho até o nosso objetivo da  

aula;  

·D3: É fundamental para que se tenha um Norte de tudo aquilo que vai ser trabalhado 

durante a aula;  

·D4: Facilita na organização de como o conteúdo deve ser trabalhado e a forma que ele 

vai ser repassado para criança.  

 

É salutar perceber que o valor atribuído à ação de planejar, por meio dos discursos das 

investigadas, acima destacados, enleva o plano de aula a um patamar requerido pelos estudiosos 

da Didática, que é pensá-lo como um exercício de reflexão profunda sobre aonde se almeja 

chegar, para que chegar a esse lugar, como se chegará, os motivos pelos quais a caminhada foi 

leve/árdua, e o que fazer para que o aprendido respingue fora dos muros escolares 

(INFORSATO e SANTOS, 2011).  

Isso reverbera o aprendizado sobre a docência que o PIBID almeja construir formalizado 

no posicionamento de D1 quando contempla o plano de aula nas atividades do programa como 

“algo que nos permite adentrar na escola parceira e explorar suas possibilidades e as nossas, é 

uma ponte para a relação universidade-escola, em que eu enquanto docente e ao mesmo tempo, 

aluna, tenho muito a aprender, mas também tenho muito a contribuir”. Pensar na perspectiva da 

formação reconhecendo-se como professor em construção dialoga com a ideia de Pimenta e 

Lima (2008) quando afirmam que aprender acontece concomitantemente com o ensino.  

Ao constatar que “é através do plano de aula que o professor consegue acompanhar o 

desenvolvimento das atividades sem ficar uma coisa dispersa, sem fundamentos ou 

improvisada”, D2 adverte para a importância de se pensar um plano com ações distanciadas de 

processos meramente burocráticos, mas, que permitam ao professor traduzi-las em momentos 
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de reconstrução de saberes e de mudança de atitudes frente ao cenário educativo, bem como, 

promova o protagonismo do alunado  frente ao saber organizado propiciado pela escola.  

Ressalta-se que a elaboração de um plano de aula não se faz com o intuito de disciplinar 

os sujeitos aprendizes, mas, com a clareza de D3 ao sentir que planejar “é essencial para o 

domínio da sala de aula”, pois, no plano estão dispostos uma sequência de ações prévias que 

promovem a organização dos acontecimentos. O depoimento de D4 vai de encontro a isso 

quando declara “que o plano de aula é fundamental para o desenvolvimento dessas aulas 

principalmente nesse modelo remoto, pois facilita na organização de como o conteúdo deve ser 

trabalhado e a forma que ele vai ser repassado para criança”.  

Os acontecimentos do mundo nos permitem questionar a história que se constrói, com 

consciência. Eles esvaziam os espaços repletos de velhas convicções e requerem ser 

preenchidos com novos jeitos de ser e de fazer. O que permanece é o testemunho precioso de 

sentimentos empolgados de sujeitos que desejam, a cada dia, revolucionar o ato de ensinar, 

porém, para isso é primeiro aprender a aprender.  

  

NAS TRAMAS QUASE FINAIS... 

 

De acordo com os dados construídos a partir dos estudos teóricos e relatos de 

experiências das discentes investigadas, observou-se que o plano de aula deve abranger as 

decisões pedagógicas a respeito do que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e como vai ser 

avaliado, haja vista que, planejar e replanejar o ensino é preciso.  

Desde o primeiro contato com a elaboração de um plano de aula, pode-se observar que 

o plano de aula é um importante mecanismo de organização da ação escolar. É de 

responsabilidade do professor planejar o ensino para que se torne um momento participativo e 

com aulas dinâmicas que incentivam os alunos a aprender.   

Levando em consideração as diferentes perspectivas do processo de educação e as 

diferentes realidades em que os alunos se encontram foi possível constatar que o aluno é o 

sujeito do plano de aula, o “protagonista” do plano, e se elaborá-lo distante da realidade social 

e do contexto em que a criança está presente não será possível atender os objetivos e metas 

traçadas, consequentemente, não haverá ensino e nem aprendizagem.  

É possível considerar com os relatos, que cada vez mais, o trabalho do professor exige 

um preparo anterior às aulas e um olhar atento para os avanços e atualizações dos novos tempos. 

Com o ensino remoto, viu-se o quanto é difícil pensar a aula distante desse processo reflexivo 

que remete ao passado e ao presente para projetar o futuro.  

O escopo dos relatos articulou satisfações frente à relevância dada ao ato de planejar 

pelos envolvidos no PIBID e o reconhecimento da gama de saberes que se têm construído. Mas, 

como toda pesquisa gera inquietações além da que se propôs investigar, cabe ressaltar a 

preocupação pós pandemia com os resultados do trabalho feito com a alfabetização. Nesse 

sentido, esta inquietude assenta a necessidade de projeção de pesquisas futuras que venham 

sinalizar os caminhos que a alfabetização deverá trilhar para que o Brasil assente-se na condição 

de país repleto de leitores afinados com a perspectiva de que ler é pensar.  

Nessa via, o plano de aula torna-se um elemento indispensável para o desenvolvimento 

educacional, pois, planejar abre espaços para o diálogo entre o que se ensina e o que se aprende, 

isto é, impõe o docente à procura inusitada das coisas que fazem a si e ao outro crescer, sem 

improvisações, sem remendos e ressalvas, apenas, amparado na consciência de que sabe aonde 

quer chegar e o PIBID/Pedagogia/UERN configura-se num desses espaços formativos que 

fomenta no aprendiz de professor o desejo de ser sempre o que já é: um sujeito, um professor, 

um aprendiz, alguém sempre a se fazer.   
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RESUMO 

O trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor é muito importante para o 

processo de construção do conhecimento como agente ativo da formação de cidadãos, 

só que para isso é indispensável a elaboração e realização de um planejamento 

pedagógico, que contribua ao educador refletir sobre a ação docente, traçar metas e 

objetivos e assim, colocar  em prática todas as suas ações, por meio da experiência-

reflexão e em direção ao sucesso do ensino e da aprendizagem dos alunos. Visto isso, 

como sujeitos em processo de formação na graduação, participantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Alfabetização, partindo da 

experiência enquanto bolsistas atuantes em turma dos anos iniciais do ensino 

fundamental de uma escola pública no município de Patu/RN, construímos o presente 

trabalho, que tem como principal objetivo analisar as práticas da professora 

supervisora do PIBID, que leciona em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental, 

em relação a como esta desenvolve seu planejamento. Para isso, buscamos por meio 

de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico alcançar as reflexões que serão 

expostas neste trabalho, que foram moldadas a partir de referenciais teóricos tanto 

presentes no campo da didática quanto no campo da educação, e assim, utilizamos a 

entrevista semiestruturada.  Os resultados evidenciam que o ato de planejar é 

imprescindível ao professor por levar em consideração todas as transformações do 

campo educacional, pois planejar diz respeito ao aluno e a todo o ambiente em que o 

mesmo está inserido. Assim, se explicita a necessidade desse ato ser pensado a partir 

das especificidades do sujeito que, nesse caso, é o aluno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Educação; Planejamento; PIBID. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Planejar é um ato que está presente na vida do ser humano desde o início da humanidade, 

algo que é fundamental para o êxito na execução de qualquer atividade. Atualmente não é 

diferente, em alguns casos, mas em outros ainda existe muita resistência quando o assunto é o 

planejamento escolar como relata Moretto (2007, p. 100): “o planejamento no contexto escolar 

não parece ter a importância que deveria ter”. Muitos professores ainda resistem e mantêm suas 

aulas sempre iguais, independente das especificidades de cada aluno. O planejamento é uma 

das principais ferramentas que pode, e deve, ser usada pelos professores para subsidiar sua 

prática da melhor maneira possível a fim de atingir resultados positivos no processo de ensino 

e aprendizagem.  

       É incontestável que o professor é muitíssimo importante na disseminação do 

conhecimento, mas ser professor não é uma tarefa fácil, requer preparo e comprometimento 

como agente ativo na formação dos cidadãos. De acordo com Schmitz (2000, p. 101): 

  
Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O planejamento 

é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação, especialmente 

a educação escolar, uma atividade sistemática, uma organização da situação 

de aprendizagem, ela necessita evidentemente de planejamento muito sério. 

Não se pode improvisar a educação, seja ela qual for o seu nível. 
 

Dessa forma, para desempenhar sua tarefa da melhor maneira possível, é necessário que 

o professor planeje os próximos passos em direção ao sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem dos seus alunos. Para isso, é imprescindível que o professor, ao escolher uma 

tarefa, foque não somente nas que acha mais interessante, mas nas que atendam a necessidade 

de cada aluno e respondam aos objetivos da aula. 

         “Os objetivos educacionais são uma exigência indispensável para o trabalho docente, 

requerendo um posicionamento ativo do professor em sua explicitação, seja no planejamento 
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escolar, seja no desenvolvimento das aulas” (LIBÂNEO, 2013, p. 134). Com essas palavras, o 

autor deixa clara a importância da elaboração de um planejamento com objetivos, pois eles irão 

nortear a prática docente. 

         Baseando-se nessas questões, o presente trabalho surgiu a partir da nossa experiência 

enquanto bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

Alfabetização e tem como principal objetivo analisar as práticas do professor com relação ao 

planejamento pedagógico por meio de uma entrevista semiestruturada com uma professora da 

educação básica, para que, relatando os desafios encontrados em sala de aula possa responder 

como faz para superá-los a partir de um bom planejamento, tornando assim, suas aulas mais 

eficientes e dinâmicas, outrora, contribuindo para a eficácia no cumprimento da sua missão. 

        

O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COMO AÇÃO TEÓRICA E REFLEXIVA 

 

É na graduação que se inicia o processo de construção da identidade docente e 

profissional e, segundo Pimenta (1977): 

 
uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação [sic.] 

sociais da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; 

da revisão das tradições. Como, também, da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que 

resistem a inovações [...] (PIMENTA, 1997, p. 7). 

 

 Nesse sentido, é necessário que o aluno, durante o seu processo de formação, trilhe 

alguns caminhos nesse percurso da formação, como é o caso da experiência na prática 

educativa, só assim será possível construir uma formação sólida e fundamentada. São as 

experiências vivenciadas que contribuem de forma significativa para aprofundar os 

conhecimentos teóricos e para a construção da prática reflexiva na docência.  

Nessa perspectiva, fica evidente como é importante reconhecer a existência das políticas 

públicas, que prezam por incentivar a qualificação dos futuros professores, como é o caso do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que através do Ministério 

da Educação (MEC), implantado e coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), busca oferecer aos licenciandos a oportunidade de se 

aproximar do cotidiano das escolas públicas da educação básica, promovendo assim, a interação 

entre educação superior e a educação básica, ou seja, entre a universidade e a escola. 

Todo professor precisa planejar suas aulas. Dessa forma, direcionar o seu fazer didático 

é uma etapa que estrutura e organiza as estratégias, pensando os objetivos, destacando o que 

espera que seu aluno aprenda, qual a metodologia da aula, os recursos didáticos e as estratégias 

de avaliação. Para isso, o planejamento se faz necessário na prática docente. Segundo 

LIBÂNEO (1994, p. 222) “o planejamento é um processo de organização de uma ação 

pedagógica, buscando encaixar a atividade do meio escolar com o meio social”. Tudo deve 

partir de uma boa elaboração, para que assim, o professor não fique “perdido” acerca da 

estrutura e como proceder a sua aula, tendo em vista que, nesse processo é possível trabalhar 

com os alunos as práticas escolares e sociais. 

Diante das constantes mudanças no campo educacional, é imprescindível que o ato de 

planejar leve em consideração todas essas transformações e o professor reconheça que tais 

mudanças ocorridas na sociedade repercutem diretamente na escola, em sua prática. Sobre isso, 

Luckesi (1996, p. 1) ressalta que “a vida e os processos sociais mudam a cada momento e, em 

consequência, a atividade de planejar necessita estar atenta a esse processo”. Sendo assim, o 

planejar, como uma atividade essencial para o cotidiano escolar, deve considerar todas as 

variantes sociais. 
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Assim, corroboramos com Vasconcellos (2000), quando aponta que o planejamento 

deve ser compreendido como um instrumento capaz de intervir em uma situação real para 

transformá-la, ou seja, a ação do planejamento possibilita ao professor 9re)pensar a sua ação 

didática, buscando melhorá-la, de modo que favoreça a construção de um processo de ensino e 

aprendizagem com qualidade. Ainda segundo Vasconcellos (2000), do ponto de vista 

educacional, o planejamento é um ato político-pedagógico porque revela intenções. Segundo 

ele: 

 
planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando às exigências 

de intencionalidade de colocação em ação, é um processo mental, de reflexão, 

de decisão, por sua vez, não uma reflexão qualquer, mas grávida de intenções 

na realidade (VASCONCELLOS, 2000, p. 43) 
 

Conforme aponta Vasconcellos (2000) o ato de planejar favorece ao professor conhecer 

melhor sua realidade, os alunos e assim, buscar construir um trabalho que contribua para a 

aprendizagem do aluno, além de permitir ao docente, desenvolver a reflexividade a partir do 

trabalho realizado, refletindo sobre: o que deu certo? O que não deu certo? Como melhorar a 

ação didática? O que priorizar no trabalho pedagógico? Por que meu aluno não aprende? 

Nesse pensar, vemos que a aula configura-se como um lugar privilegiado da vida 

pedagógica, refere-se às dimensões do processo didático – ensinar, aprender, pesquisar e avaliar 

– preparado e organizado pelo professor e seus alunos (VEIGA, 2008, p. 267).  

FREITAS (2014, p. 111) diz que “o planejamento é ato; é uma atividade que projeta, 

organiza e sistematiza o fazer docente no que diz respeito aos seus fins, meios, forma e 

conteúdo”. Ou seja, toda ação projetada pelo meio escolar diz respeito ao aluno e todo o 

ambiente em que ele se encontra inserido. É uma forma de se projetar a ação, é a organização 

da prática, tudo aquilo que se é projetado para, logo mais, ser realizado com os alunos e que 

traga resultados satisfatórios. Nesse sentido, torna-se necessário que o professor organize seu 

planejamento, pensando em quem são seus alunos, suas especificidades, compreendendo todos 

tudo que envolve seu aluno e interfere no seu processo de aprendizagem e ainda compreenda 

que: 

  
O real sentido do planejamento do ensino no trabalho do professor é a 

organização da ação pedagógica intencional de forma responsável 

comprometida com a formação dos alunos. Consideramos que o processo de 

planejamento em uma percepção crítica da educação extrapola simples ação 

de elaborar um plano de ensino tecnicamente recomendável e passa a 

demonstrar o cuidado e o compromisso do professor em dar a sua matéria de 

ensino o direcionamento para o alcance das finalidades da educação, para 

concretização do projeto pedagógico da escola e para o desenvolvimento de 

saberes fundamentais em seus alunos. (LOPES, 2004, p. 56). 

  

       Assim, compreende-se que o professor ressalta a sua responsabilidade com a formação 

do seu aluno através, também, de um planejamento bem articulado, atendendo as inúmeras 

especificidades presentes em sala de aula. Diante dessa questão, percebemos ainda que, 

conforme pontua Lopes (2004), “o ato de planejar é necessário para que o professor organize 

seu trabalho e assim, sistematize a intencionalidade de seu fazer pedagógico.”. Fazendo assim 

com que cada um de seus alunos consiga alcançar resultados positivos durante o seu processo 

de aprendizagem. Dessa fora: 

 
O trabalho docente é um trabalho intelectual; requer autonomia e consciência 

crítica para analisar o que acontece com o ensino (dentro e fora da sala de 

aula) e o modo como o contexto social mais amplo se relaciona com a função 
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social do trabalho docente, tendo como finalidades educativas pretendidas e 

sua concretização, pois o ensino é uma atividade teórico - prática 

transformadora da realidade. Ou seja, o ensino é práxis (FRANCO, 2014, p. 

90). 
  

A partir das reflexões apontadas por Franco (2014), vemos que o trabalho docente é 

resultado de uma construção colaborativa entre pares, favorecendo a autoavaliação, reflexão e 

tomada de decisões necessárias a função educativa da escola. Nesse sentido, Menegolla e 

Sant’anna (2001), evidenciam que o processo de ensino e aprendizagem é decorrente de um 

planejamento sistematizado na reflexão de suas atividades para que possa de fato ser 

conceituado como contribuinte para o sucesso das ações escolares. 

Concordamos com Oliveira (2007, p. 21) quando postula que “[...] planejar exige alguns 

aspectos básicos a serem considerados como: o conhecimento da realidade daquilo que se 

deseja planejar, quais as principais necessidades que precisam ser trabalhadas [...]”. Logo, para 

que se faça de fato um planejamento eficaz é preciso, antes de tudo, que o professor tenha 

conhecimento do ambiente e de sua turma para que possa elaborar e aplicar suas ações a fim de 

proporcionar bons resultados em relação às metas traçadas. Nesse sentido, Vasconcellos (2002) 

salienta que “o ato de planejar proporciona ao professor refletir sobre sua prática em um 

processo contínuo e dinâmico, haja vista que essa ação prima pela aprendizagem significativa 

dos conteúdos”.  

  

METODOLOGIA 

 

A metodologia que fundamenta a pesquisa é de abordagem qualitativa, através de uma 

pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2010, p. 29-31): “a pesquisa bibliográfica é elaborada 

com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos”. Assim, para a realização da pesquisa em questão, foram buscadas informações em 

fontes variadas para a obtenção de um melhor resultado. Buscamos nos respaldar teoricamente 

acerca da temática abordada, por meio de reflexões importantes, para compreendermos sobre a 

importância do planejamento para a prática pedagógica do professor. 

         Utilizamos como instrumento de pesquisa um questionário que segundo Gil (1999, 

p.128) pode ser explicado “como a técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.”. Apoiando-se nessa ideia, o questionário foi enviado via WhatsApp a uma 

professora do Ensino Fundamental I de uma escola da rede pública de ensino localizada no 

município de Patu/RN, e que também é supervisora do PIBID Alfabetização do CAP/UERN, 

para que possamos compreender melhor como se dá o seu processo de planejamento e quais os 

desafios encontrados para alcançar os objetivos traçados no mesmo. 

  

RESULTADOS 

 

O planejamento é a peça fundamental para conduzir uma aula eficaz e com vista às 

qualidades necessárias no processo de aprendizagem. Pensando acerca do trabalho do professor, 

podemos compreender através de uma pesquisa feita a uma professora de uma escola da rede 

pública da cidade de Patu/RN, tendo em vista o seu fazer pedagógico, o planejar e replanejar, 

os resultados do seu trabalho e os desafios encontrados e superados, em especial, nesse contexto 

de pandemia, mais precisamente, por meio do ensino remoto. 

Ao abordar as questões para a professora, de início indagamos sobre como fazer um 

planejamento pedagógico eficaz, mediante as muitas dificuldades que os alunos têm de 
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acompanhar as aulas nesse ensino remoto. A professora relata que não sabe se o planejamento 

está ficando eficaz para os pais, pois para ela é necessário vivenciar de perto esse processo para 

que assim possa ser constatado e analisado de forma presencial, mas fala que procura sempre 

trabalhar dentro do planejamento com objetivos claros, chegando pois até os pais e fazendo 

assim com que estes possam reconhecer e conhecer a importância da aprendizagem dos seus 

filhos perante a sociedade. 

Um plano de aula eficaz, segundo a entrevistada, é planejar com dedicação, estando 

sempre ciente do porquê está planejando, para que e pra quem se planeja; então ao ser 

questionada porque planejar dessa forma, a professora respondeu que devido está em aulas 

remotas, trabalhando através dos meios de comunicações; para que deve-se planejar 

constantemente, para que os pais repassem todas as atividades da melhor forma possível para 

os alunos, e por fim, o por que, o motivo pelo qual faz-se o planejamento escolar, porque os 

alunos têm que aprender, mesmo nesse contexto de pandemia, assim relatou a professora que, 

encerra a sua resposta dizendo que, muitas são as dificuldades, que em meio a tudo isso e a 

grande carga excessiva de trabalho, a professora ainda escuta muitos depoimentos dos pais. 

Outra questão importante é o que precisa de fato constar no planejamento escolar e com 

relação a isso a professora expõe que, primeiramente, é necessário conhecer a turma, saber quais 

as reais necessidades de aprendizagem das crianças dentro da sala de aula virtual, nesse 

contexto de ensino remoto, que no caso, através do diagnóstico recebido, conversas com os pais 

em um primeiro contato, e também ouvir as crianças por meio de uma chamada de vídeo, é que 

será possível traçar os objetivos, as estratégias, procurando trabalhar com a ludicidade, 

proporcionando assim, a interação entre as crianças e os pais, realizando porventura um elo 

entre família e escola. As trocas de experiências através da oralidade, diálogo e rodas de 

conversa torna-se um momento excepcional para o processo de aprendizagem das crianças, 

estabelecendo esse contato primordial entre o professor e o aluno. 

Nessa perspectiva, questionamos também sobre quais as grandes dificuldades que os 

professores estão encontrando diante das desigualdades da turma e das múltiplas realidades dos 

alunos; a professora respondeu que, a maior dificuldade é trabalhar com crianças pequenas, 

especificamente dos anos iniciais, que necessitem do auxílio dos pais para participar das aulas 

nesse ensino remoto, no qual estes, muitas vezes, não podem dar esse suporte devido a carga 

excessiva de trabalho fora de casa, em que em muitos dos casos, um aparelho celular seja para 

os filhos que estudam em diferentes níveis de escolaridade; mas, a entrevistada relata que, até 

então, nenhuma dessas dificuldades tem impedido dela planejar e, consequentemente, 

desenvolver nenhuma atividade nesse contexto de aulas online. 

E por último, considerando esse tempo de pandemia, perguntamos à professora como 

ela tem trabalhado os objetos de conhecimento junto às competências socioemocionais nesse 

contexto pandêmico; a entrevistada responde de forma muito direta que não é um processo fácil, 

mas que também não é impossível, pois de uma forma lenta, é que será possível trabalhar os 

objetos de conhecimento dentro das competências socioemocionais, vendo assim, a realidade 

dos alunos e fazendo adaptações às realidades das crianças. Por isso, como é pertinente planejar 

o trabalho pedagógico do professor, pois regularmente será preciso planejar e planejar a sua 

aula sempre que julgar necessário, mudando então, todo o seu fazer didático de acordo com as 

estratégias utilizadas na execução da aula. 

 Para reforçar nossas reflexões, corroboramos com LIBÂNEO (1994, p. 222) quando 

destaca que “o planejamento é um processo de organização de uma ação pedagógica, buscando 

encaixar a atividade do meio escolar com o meio social”. Assim, o planejamento está totalmente 

ligado ao meio em que o aluno, o professor e todo o meio escolar estão inseridos. É uma ação, 

aquilo que se deseja fazer para se alcançar determinados objetivos, seriam as atividades 

planejadas por toda a escola, todos os envolvidos, com ações docentes. 
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Com base nas falas da professora entrevistada da nossa pesquisa, destacamos o quão 

importante é para o profissional se aperfeiçoar para que possa resistir às mudanças que ocorrem 

ao longo do tempo e acompanhá-las também. Diante de tantas transformações e 

ressignificações, a nossa entrevistada se mostrou preocupada por ensinar a uma turma com 27 

alunos na modalidade do ensino remoto, sabendo, às vezes, das dificuldades tecnológicas que 

essas crianças enfrentam. Para atenuar as dificuldades a professora viabiliza um planejamento 

claro, sucinto e objetivo, levando sempre em consideração a sua realidade, sua localidade, sua 

vivência e sua prática nesse período de pandemia, e repensando semanalmente o seu 

planejamento escolar. 

Em suma, com relação a entrevista realizada, outro destaque é que durante este contexto 

de pandemia, muitos  fatores têm influenciado de forma negativa na aprendizagem dos alunos, 

mas em contrapartida a entrevistada relata que tem buscado dinamizar e desenvolver atividades 

diferenciadas para cada aluno, a fim de identificar possíveis alterações na turma, ocasionadas 

pelos imprevistos que vêm ocorrendo em plena pandemia, como por exemplo, a ausência ou 

inexistência de um celular para assistir as aulas e receber as atividades remotas, problemas de 

conexão da internet, ausência dos pais no acompanhamento nesse processo de aprendizagem 

da criança, ou até mesmo as crianças psicologicamente abaladas em situação de 

vulnerabilidade. A professora sempre reforça na sua fala que os meios de comunicação 

tecnológicos e a ludicidade têm sido elementos essenciais e que não faltam em seu planejamento 

pedagógico, buscando enfim, alcançar os objetivos traçados e propostos no plano de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo deste trabalho ao discutir sobre “O planejamento e o trabalho do 

professor: reflexões a partir da experiência do PIBID” foi analisar a prática da professora 

com relação ao planejamento pedagógico por meio de uma entrevista semiestruturada com uma 

professora da rede de educação básica. Inicialmente, consideramos ter sido necessário preciso 

contextualizar a história do planejamento, desde sua utilização em espaços não escolares até a 

sua efetiva construção dentro do espaço escolar, no qual o planejamento serve para nortear um 

caminho e atingir os objetivos traçados pelo professor, de modo que pudéssemos ampliar nossa 

visão acerca da temática. 

Com base nos resultados da pesquisa, compreendemos a importância do planejamento 

pedagógico para a professora, como estes são operacionalizados, executados e avaliados por 

meio do seu trabalho conforme a necessidade e a realidade dos alunos, como também para quais 

objetivos este se destina. Ressaltamos ainda, a importância conforme pontuou a professora 

participante da nossa pesquisa, em refletir constantemente sobre seu fazer pedagógico, 

redimensionando e replanejando sempre que necessário. 

O planejamento pedagógico pressupõe a eficácia do trabalho do professor com base nos 

objetivos e nas estratégias de ensino. De fato, é imprescindível que o professor planeje suas 

aulas, elabore suas atividades didáticas, trace metas, só que tudo isso deve ser fundamentado 

na prática e na observação do aluno, das suas necessidades e de todo o contexto em que este 

está inserido. 

 Diante do exposto, conclui-se que sem planejamento não há um trabalho pedagógico 

articulado, com o propósito de se alcançar o objetivo principal do fazer docente que é a 

aprendizagem com qualidade do educando, pois ambos precisam estar alinhados para que 

assim, o professor possa pensar a sua prática e elaborar de forma dinâmica e interativa o seu 

planejamento. Vale ainda ressaltar, a importância de compreender como esse processo ocorre, 

conforme a vivência em sala de aula, considerando a realidade de cada aluno e como estes estão 

inseridos nesse meio escolar, com a finalidade de oportunizar a essas crianças o conhecimento 

acerca do ensino-aprendizagem proposto no plano de aula elaborado. 
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O RECURSO DOS JOGOS COMO FERRAMENTA IMPORTANTE UTILIZADA 

PELOS BOLSISTAS DO PIBID PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS SERIES 

INICIAIS 

 

Kayte Katiane Linhares Pereira1 

 

 
RESUMO 

O trabalho proposto tem como principal objetivo apresentar os jogos como uma 

ferramenta importante usada pelos bolsistas do PIBID 

Interdisciplinar/Matemática/Pedagogia do Campus Avançado de Patu –CAP-

UERN  para o ensino da matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pois 

percebemos que embora o uso dos jogos, seja um  excelente recurso para a 

aprendizagem, esta sendo pouco utilizado pelos educadores. São poucos os que se 

utilizam desse recurso para favorecer uma aprendizagem mais significativa e 

prazerosa. Então propomos como estudantes bolsistas e de pensamento pedagógico 

inovador levar as escolas escolhidas uma forma de chamar a atenção das crianças para 

 
1 Especialista em Educação Interdisciplinar na Universidade Federal Rural do Semi-Árido- UFERSA 
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a importância não só de aprender matemática como também mostrar que é possível 

aprender, desmistificando assim, o medo adquirido pelas mesmas em relação a 

disciplina em tela. Por meio dos jogos, as crianças são capazes de ampliar seus 

conhecimentos, conceitos e habilidades, além de colaborar no processo de 

aprendizagem. Sendo assim, fazer a mediação dos conhecimentos adquiridos nas 

propostas com jogos, para facilitar a aprendizagem dos conteúdos é uma das 

vantagens quando se trabalha com jogos. Visto que, a mobilidade de raciocínio, a 

partir do trabalho com o conhecimento lógico-matemático é construída a partir de 

desafios cognitivos, próprios das atividades que prendam a atenção do aluno os 

levando assim ao mundo lúdico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Séries Iniciais; Jogos de Aprendizagem; PIBID. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A criança, segundo os PCN (1998), desde o seu nascimento está imersa em um universo 

em que a matemática é parte integrante. O acesso aos números se dá de forma intensa. Ao longo 

dos anos a criança precisa praticar matemática, para que possa compreender a importância da 

mesma no mundo que a cerca.  

A aprendizagem da lógica deve desenvolver-se paralelamente a esse conhecimento 

matemático, e é nesse momento que os jogos tornam-se fundamentais no cotidiano escolar, pois 

favorecem a troca e a comunicação constante.  

Os PCN’s nos ensinam que: “o jogo é um fenômeno cultural com múltiplas 

manifestações e significados que variam conforme a época, a cultura ou o contexto. E uma 

atividade distinta da pedagógica, tornando-se uma estratégia didática e proporcionando à 

criança algum tipo de conhecimento”. Assim nós, pibidianos, percebemos que os jogos 

matemáticos podem ser um grande trunfo pedagógico para inserir a criança no mundo dos 

números. Portanto é fundamental que os jogos façam parte do dia-a-dia do educando e do 

educador e este é nosso principal objetivo, apresentar e colocar em prática esses jogos 

mostrando o quão impotentes são. 

Essa busca constante por uma educação lúdica que caminhe paralelamente com a 

educação tradicional, pois uma deve somar-se a outra, é ressaltada por Piaget quando o mesmo 

diz que há diversas formas de atuação pedagógica: método ativo, trabalho por equipe e 

autogoverno (Almeida, 1998). Todas elas sempre visando à pesquisa espontânea, a construção, 

a liberdade, a iniciativa, a compreensão, a perseverança, a tomada de decisões.  

De acordo com Almeida (1998), o ser humano, em todas as fases de sua vida, está 

sempre descobrindo e aprendendo coisas novas, por meio do contato com seus semelhantes e 

do domínio sobre o meio em que vive.  

O ser humano possui uma grande necessidade de aprender, descobrir e apropriar-se de 

variados conhecimentos, desde os mais simples (levar a colher à boca) até os mais complexos 

(criar e solucionar problemas), e é isso que lhe garante a sobrevivência e a integração na 

sociedade como ser participativo, crítico e criativo.  

De acordo com Almeida (1988), a característica essencial a um efetivo educador 

estimulador é sua capacidade em gerar um clima de fascínio e sedução em torno de atividades 

que desafiem o aluno a pensar. 

Além disso, sua responsabilidade é ensinar a pensar, estimulando a construção de 

esquemas inteligentes e geradores de solução, produzindo e oferecendo para isso desafios à 

imaginação e à criação de soluções.  

A construção da inteligência é sempre resultante da coordenação de ações realizadas 

como sentido de buscar formas e esquemas de adaptação a problemas gerados pelo meio 

ambiente. As emoções do jogo geram necessidades de ordem afetiva e é a afetividade a mola 
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dessas ações. Ela mobiliza o indivíduo em uma determinada direção com o objetivo de obter o 

prazer.  

O jogo motiva e por isso é um instrumento muito poderoso na estimulação da construção 

de esquemas de raciocínio, através de sua ativação. O desafio por ele proporcionado mobiliza 

o indivíduo na busca de soluções ou de formas de adaptação a situações problemáticas e, 

gradativamente, o conduz ao esforço voluntário. A atividade lúdica pode ser, portanto, um 

eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus 

alunos, quando mobiliza sua ação intelectual.  

O interesse despertado por qualquer atividade lúdica produz como resposta o empenho 

de forças, ação intencional em alguma direção ou propósito, fato essencial para produzir a 

construção de esquemas racionais, gradativamente mais aperfeiçoados.  

Acredita-se conforme Antunes (1999), que o papel do educador deve ser o daquele que 

gera necessidades de ação em seu aluno, o de quem consegue conquistar seu empenho na 

resolução de problemas. E quando o objetivo do educador é a construção da inteligência lógica, 

é necessário colocar o aluno frente a situações que o envolvam emocionalmente na busca ou 

nas tentativas de solução de problemas relacionados a grandezas. Mas, sobretudo, será essencial 

que a solução possa sempre ser alcançada.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O sistema de numeração decimal possui regras que podem ser aprendidas por meio de 

jogos, e assim os pibidianos do subprojeto interdisciplinar resolveram colocar em prática, 

refletimos, porém, sobre o lúdico e os jogos dentro do contexto da sala de aula do ciclo de 

alfabetização, onde nos encontramos, principalmente quando estamos ligados e interessados no 

domínio do SND pelo aluno. 

Destacaremos então aspectos importantes da atividade lúdica associada a característica 

fundamental do jogo como atividade livre que permite propor, produzir e resolver situações-

problemas. A criação de problemas é feita a partir de uma abordagem na qual se utiliza a 

estrutura material e o mundo imaginário propostos no jogo, buscando respeitar as regras 

tomadas pelos jogadores. Cada jogador deve, ao mesmo tempo em que cria problemas, tentar 

resolver aqueles impostos pelos adversários e pelas próprias situações da atividade. 

Ao propor jogos, no primeiro momento, nossos objetivos serão centrados na construção, 

pelas crianças, das noções estruturantes de agrupamento decimal e de posicionamento. Por esse 

motivo, utilizaremos, de diferentes formas, diversos materiais. 

Os registros, por meio de fichas numéricas, são parte das regras de alguns dos jogos. 

Assim a criança deve ser estimulada a leitura e escrita das quantidades que se encontram nas 

fichas. De início a criança é dependente de outros para indicar, por exemplo qual número vem 

depois do vinte e nove, um papel importante que nós bolsistas do PIBID exercemos, e sabendo 

que é trinta, dispara então na contagem até bloquear novamente ao chegar no trinta e nove. 

A ação em que a criança está quando brinca pode ser lúdica pois o jogo pode e deve 

proporcionar e criar situações do imaginário. Neste sentido, o jogo pode ser considerado um 

meio para o desenvolvimento do pensamento abstrato da criança. 

 
É de estrema importância que a criança esteja inserida neste ambiente de 

brincar e ao mesmo tempo buscar conjecturas, reflexões, análise e criação. 

Podemos dizer a palavra criação porque usar a imaginação em um jogo a 

criança está sendo criativa também. O jogo, a partir do momento que está 

cobrando imaginação da criança, passa a ajudá-la a desenvolver a sua 

capacidade de não só resolver problemas, mas de também encontrar várias 

maneiras de resolvê-los (RIZZI, HAYDT, 2001, p. 63). 
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Observando estes aspectos do jogo, podemos relacioná-lo a matemática à medida que o 

jogo se caracteriza por uma situação irreal, para significar um conceito a ser compreendido pelo 

aluno. O jogo determinado por suas regras estabelece um caminho que vai da imaginação à 

abstração de um conceito matemático. 

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o 

estudante para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com 

cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância. 

 
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos 

estudante que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-

la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 

motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam 

Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais 

positivas frente a seus processos de aprendizagem. (Borin, 1996) 

 

Os jogos proporcionam ao sujeito possibilidade de aprender, mas para isso ocorrer, o 

professor deve então acompanhar a maneira como os alunos se comportam perante os jogos, 

isto é, observar ações dos alunos, sendo atento, interferindo com questões investigativas para 

solução do jogo. 

Segundo Kishimoto(1999) O raciocínio decorrente do fato de que os sujeito aprendem 

através do jogo é que este possa ser utilizado pelo professor em sala de aula. As primeiras ações 

teóricas construtivistas foram no sentido de tornar os ambientes bastante ricos em quantidades 

e variedades de jogos para que os alunos pudessem descobrir conceitos inerentes às estruturas 

dos jogos por meio de sua manipulação. 

O raciocínio decorrente do fato de que os sujeitos aprendem através do jogo é de que 

este possa ser utilizado pelo professor em sala de aula. As primeiras ações de apoiados em 

teorias construtivistas foram no sentido de tornar os ambientes de ensino bastante ricos em 

quantidade e variedade de jogos para que os alunos pudessem descobrir conceitos inerentes às 

estruturas dos jogos por meio de sua manipulação.  

Já que os jogos são importantes na aprendizagem da matemática o professor deve 

considerar o seu uso no planejamento. É importante frisar os cuidados em escolher os jogos a 

serem aplicados: Ter cuidados para não tornar o jogo obrigatório. O professor deve levar em 

consideração que a autoestima do aluno é importante para um bom resultado do jogo, ou seja, 

escolher jogos que oportunizam aqueles alunos que não conseguem levantar boas estratégias 

para vencer a partida. Utilizar os jogos que envolvam duas ou mais crianças, para oportunizar 

a interação social.  

O jogo possibilita a criança aprender com o seu ritmo e suas capacidades. Há um 

aprendizado significativo associado à satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima. 

Quando esta aumenta a ansiedade diminui permitindo a criança participar das tarefas de 

aprendizagem com maior motivação. 

O jogo é uma ferramenta indispensável para que a criança aprenda de acordo com seu 

ritmo e suas capacidades. Quando utilizado o jogo propõe aprendizado significativo. 

O jogo como sugestão de recurso no ensino da matemática, possibilita e propicia 

aquisição de habilidade, permitindo um resultado de sucesso significativo para o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Ao utilizar os jogos como recurso, o professor deve ter o devido cuidado para não torná-

lo como algo obrigatório, pois agindo assim, perde-se a ludicidade, e ao invés dos jogos serem 

algo que facilitem o aprendizado matemático, com prazer, será algo que facilitará o desinteresse 

do mesmo. É importante então, usar métodos que colaborarão com esses jogos para o melhor 

desempenho das atividades de matemáticas.  



 

 

310 

Percebemos que ao tornamos o jogo como ferramenta do ensino, ele passa a ter novas 

dimensões, e é isto que nos obriga a classifica-lo considerando o papel que pode desempenhar 

no processo de aprendizagem. O jogo pode, ou não, ser jogo no ensino. Ele pode ser tão maçante 

quanto a resolução de uma lista de expressões numéricas: perde a ludicidade. No entanto, 

resolver uma expressão numérica também pode ser lúdico, dependendo da forma como é 

conduzido o trabalho. O jogo deve ser o jogo do conhecimento, e isto é sinônimo de movimento 

do conceito e desenvolvimento. O jogo é um excelente instrumento para o desenvolvimento da 

criança, acredito que os jogos contribuem de maneira significativa no aprendizado da 

matemática, pois de uma forma lúdica o professor consegue ter o grande êxito no 

desenvolvimento. 

No entanto, muitos professores esquecem que os seus alunos, mesmos pertencendo às 

séries iniciais do ensino fundamental, ainda são crianças e precisam de momentos lúdicos. É 

sabido que, os jogos contribuem de maneira satisfatória na aquisição de conteúdo, pois a criança 

está no processo de desenvolvimento e  

descobrindo o mundo ao seu redor. Cabe ao professor, como assinala Paulo Freire, ser o 

mediador desta criança entre os novos conteúdos com a realidade que o cerca, dando 

significando para a matemática usando os jogos como instrumento.  

Para Macedo (2005) as tarefa ou atividades não são meios para fins em si mesmos. Na 

perspectiva das crianças, não se joga ou brinca para ficar mais inteligente, para ser bem-

sucedido quando adulto ou para aprender uma matéria escolar. Joga-se e brinca-se porque é 

divertido, desafiador, promove disputas com os colegas, possibilitando estar juntas em um 

contexto que faz sentido, mesmo que às vezes frustrante e sofrido, por exemplo, quando se 

perde uma partida ou não se consegue certa realização. 

Os jogos são educativos, sendo assim, requerem um plano de ação que permita a 

aprendizagem de conceitos matemáticos de uma maneira geral. Já que os jogos são importantes 

em sala de aula, devemos ocupar dentro de nossa rotina, de modo a permitir que o educador 

possa explorar todo potencial dos jogos no processo de aquisição de conhecimento. 

O trabalho intencional com conhecimento matemático, contribui para que as crianças 

elaborem e sistematizem, ampliando suas questões tanto na perspectiva de alcançar algumas 

respostas como na formulação de novas perguntas. Cabe o professor organizar que as crianças 

construam dentro e fora das instituições escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Encerrando, gostaríamos de destacar que a utilização dos jogos matemáticos em sala de 

aula além de levar os alunos a um patamar maior no que se diz respeito a matemática, instiga e 

leva os mesmos a um interesse maior sobre a leitura essa é importância dos jogos de regras no 

ensino da matemática e afirmamos que os jogos são um excelente recurso metodológico para 

ensinar matemática de maneira lúdica e construtiva. 

Podemos concluir que eles realmente contribuem de forma significativa no processo de 

aquisição dos conteúdos matemáticos, pois a prática do docente ao aplicar os conteúdos em sala 

de aula, torna-se atrativa e prazerosa, isto é, os alunos ficam mais motivados para realizarem as 

atividades propostas pelo professor, aprendem os conteúdos de maneira lúdica, por conta disso 

a aprendizagem dos alunos torna-se mais significativa. 

Enfim, um recurso que utilizaremos como professores e pibidianos durante toda a nossa 

jornada discente e docente. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO: uma iniciativa politizada1 

 

Olávia Fernandes2 

Jussara Natália Moreira Bélens3 

 

 
RESUMO 

Esse trabalho é resultado da experiência obtida durante o período de observação e 

regência (agosto de 2018 a novembro de 2019) às aulas de Sociologia, em uma escola 

pública estadual da cidade de Queimadas-PB. Resulta do subprojeto de Sociologia do 

Programa da Residência Pedagógica, fomentado pela CAPES-UEPB. O Programa 

teve a professora doutora Jussara Natália Bélens como coordenadora e o mestrando 

Carlos Joseph Ramos Rafael como preceptor. Diante das experiências, observou-se 

que o componente curricular de Sociologia apresenta um grande desafio: dinamizar a 

aula no ensino médio, buscando relacionar a teoria com a prática e com as vivências 

dos sujeitos alunos (as) envolvidos (as) no processo educativo. Considerando essas 

questões observadas durante a participação na Residência, este trabalho objetiva 

 
1 Este artigo é resultado de um subprojeto de pesquisa na área de Sociologia do Programa da Residência Pedagógica 

da UEPB e teve como órgão de fomento a CAPES. 
2 Estudante de Sociologia pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, olávia.fernandes@gmail.com  
3 Doutora em Educação, lotada no Departamento de Ciências Sociais na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Jussarabelens@gmail.com  
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refletir acerca da importância do uso de metodologias alternativas para o ensino da 

Sociologia. Para a coleta e análise dos dados, foi utilizada a metodologia qualitativa, 

partindo do estudo de base etnográfica e da observação participante. No campo da 

discussão teórica, a pesquisa buscou respaldo nos conceitos de processo, de Norbert 

Elias; Castro (2014), que trata a visão do indivíduo na sociedade não como efeito 

coletivo ou individualista, mas sim como uma ação gradativa resultante na 

transformação do mesmo; e Neto (2001), que trata as questões de normais e anormais, 

fazendo uma comparação da modernidade e da atualidade como política de identidade. 

O uso de metodologias alternativas possibilitou o diálogo entre diferentes saberes. E 

trazer a arte visual como conhecimento transversal à educação contribuiu com a 

construção de sujeitos mais pensantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Transformadora; Cultura; Interdisciplinaridade; 

Projeto de Intervenção.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

  A prática da docência nos proporciona uma aproximação com os (as) alunos (as) de 

forma interativa, com isso podemos manter uma relação estabelecida, através de discussões e 

da conversa (com objetivo) em sala de aula. E isso ajuda a manter um vínculo de sociabilidade4. 

Podemos perceber que o ambiente escolar não é somente a estrutura física da escola. O 

cotidiano do (a) professor (a) não se resume ao quadro, ao pincel e à lista de chamada, mas sim 

em colaborar com a formação do indivíduo na sociedade. E essa formação do sujeito independe 

da didática curricular obrigatória, é algo que somente a metodologia recíproca entre professor 

(a) e alunos (as) pode ocasionar.  

           Quando estávamos na regência, como residentes do Subprojeto de Sociologia, do 

Programa da Residência Pedagógica (CAPES-UEPB), na escola estadual da cidade de 

Queimadas-PB, realizamos uma atividade interdisciplinar com o componente de filosofia. Ação 

essa denominada de “Mural”, cuja finalidade foi realizar uma exposição de fotos, trazendo um 

pouco da participação de pessoas que contribuíram em capítulos da história da cultura negra do 

Brasil, tanto no período da colonização como na contemporaneidade, mas que são narrativas 

ocultadas nos livros didáticos de história e de sociologia.  

 Com a atividade foi possível evidenciar alguns movimentos sociais, ratificando a 

contribuição social, política, cultural de cada sujeito apresentado no mural. Assim, este 

trabalho, denominado pela coordenadora da Residência como “Projeto de Intervenção”, foi 

nomeado de “Consciência Negra: ensino e aprendizagem”.  

            O projeto foi inspirado por Olávia Fernandes, residente de sociologia, e teve apoio 

pedagógico do professor do componente de filosofia, Josenildo Marques Barbosa; do preceptor 

Carlos Joseph Ramos Rafael e também contou com a orientação da coordenadora da Residência 

Pedagógica, Jussara Natália Moreira Bélens. Teve ainda a contribuição dos (as) colaboradores 

(as) residentes de sociologia: Rayanna Felipe Ribeiro, Maria Luzia Rabelo Campelo e 

Emannuely Maria da Silva Santos. 

            A realização do projeto se deu por meio de trabalhos em grupo e de pesquisa por parte 

dos (as) alunos (as) das turmas do 1 ano B, G e H do ensino médio. Tudo sob a orientação dos 

(as) residentes e sempre com foco na valorização dos saberes cotidianos dos (as) estudantes 

sobre a cultura afro descendente, assim como dos saberes científicos.  

A estratégia utilizada para a realização do trabalho foi de suma importância, uma vez 

que os sujeitos envolvidos puderam refletir acerca da problemática levantada em nível nacional, 

 
4 Característica do que é sociável, interação, sentimento de pertencimento a um lugar com o modo de vida em 

comum. 
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regional e local. Para a realização desse estudo, fizemos uso da metodologia qualitativa, 

utilizando-se do estudo de base etnográfica e da observação participante.  

           O campo de pesquisa compreendeu a Escola Estadual de Ensino Fundamental. e Médio 

F. E. do R., localizada na cidade de Queimadas-PB. Para a coleta dos dados, realizamos cinco 

meses de observação, em um período que se iniciou em agosto do ano 2018 e estendeu-se até 

dezembro do mesmo ano. A observação ocorreu no próprio ambiente escolar, a partir das aulas 

ministradas pelos professores de Sociologia e de outros componentes curriculares, bem como 

por meio das relações entre alunos (as), funcionários (as).  

 

RELAÇÕES SOCIAIS: particularidades na educação 

 

Castro (2014) analisa a obra de Norbert Elias, observando os momentos a partir de “onde 

e de que forma” ele fundiu a tessitura da noção de civilização. Observa que Norbert Elias não 

se respalda em teorias que referencie, em particular, a “sociedade” ou o “indivíduo”. Ele realiza 

uma junção dos dois conceitos, interligando-os e ofertando um estudo sobre a ideia de um todo. 

            Elias segue sua análise sobre o “todo”, observando as particularidades de cada 

indivíduo. Essas particularidades podem apresentar nas relações sociais tensões e contradições 

(CASTRO, 2014). Conflitos que geralmente ocasionam desequilíbrio de interação coletiva, 

contudo, são as diferenças que definem a teia social. 

           Atualmente, o conceito traçado por Elias sobre “processo” interliga as pessoas com laços 

imperceptíveis a olho nu. Essas amarras podem estar contidas através do trabalho, de amizades, 

da instituição escolar ou de uma comunidade. Esses exemplos citados se posicionam como uma 

cadeia de interação, com características distintas, entretanto, mantêm um equilíbrio social 

(CASTRO, 2014).   

            Na escola estadual de Queimadas, e especificamente na realização do trabalho de 

intervenção analisado, encontram-se presentes os elementos descritos. Destacamos as relações 

tecidas pelos (as) alunos (as), professores (as), residentes, partícipes da realização do projeto de 

intervenção, a exemplo: as amizades, a reciprocidade, as tensões que surgem nas relações 

construídas entre os sujeitos escolares e que são materializadas nas identidades do grupo de 

trabalho. Para nossa análise, fizemos um recorte das relações que envolvem os laços de amizade 

e as sociabilidades desenvolvidas pelos sujeitos.  

Na escola de Queimadas, quem mais se empenha nas atividades são os (as) alunos (as) 

que residem da zona rural, ao contrário dos (as) alunos (as) residentes na área urbana. Assim, a 

pesquisa se constituiu com a participação de seis meninas e três meninos, sendo as três alunas 

residentes da zona rural. Todos os participantes são negros e usam roupas e adereços étnicos5. 

 Esses sujeitos se subdividem em grupos menores, os quais se organizam, conforme as 

afinidades dos seus membros, pois a aproximação entre eles ocorre porque compartilham 

gostos, estilos e costumes em comum: estilo de roupas, corte de cabelo, metas traçadas ou 

carisma. São dois grupos diferenciados pelo espaço geográfico, mas unidos por afinidades 

éticas e estéticas.  

           Para amenizar as diferenças na sociedade, a inciativa motivacional na educação começou 

com a Lei 10.639/2003. Dessa forma, não somente ficou prescrito o ensino de história e cultura 

afro-brasileira nas entrelinhas da literatura brasileira, como também na arte. É através da arte 

que compartilhamos danças, pinturas de rituais religiosos, comidas, moda, entre outros 

adereços. 

            A promulgação da lei reparadora na educação serviu para mostrar as contribuições 

sociais dos afrodescendentes na formação do solo brasileiro. E essas não foram somente com 

teor de força vital, também serviram para ressignificar. Essa mudança, a qual repercutiu na 

 
5 Adereços externos, como: roupas, cabelo, cor de pele, costumes que caracterizam a cultura africana. 
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didática em sala, foi de suma importância para trabalhar o psíquico dos (as) alunos (as) em 

reação à aceitação de sua autoestima e de seu desenvolvimento social, sem repudio de suas 

raízes. 

            As diferenças sociais, culturais, econômicas, de linguagens entre os (as) estudantes 

desenham formas de resistências às estruturas escolares tradicionais, impulsionando 

transformação na educação contemporânea, uma vez que os diversos estilos, costumes, gostos, 

comportamentos entre jovens estudantes os (as) tornam “interdependentes, ” construindo assim 

diferentes sociabilidades no cotidiano escolar.  

Traduzimos algumas dessas sociabilidades, como formas de resistências a saberes 

colonizadores, que perpassam o desenho da escola como um espaço de educação civilizatória. 

Isto porque o processo civilizador em Norbert Elias não se refere somente ao decoro, mas 

também à moral e à ética. 

 
A história das boas maneiras está relacionada as regras de comportamento 

social. Essa história refere-se não apenas a questão da etiqueta, mas, também 

diz respeito a moral, a ética, ao valor interno dos indivíduos e aos aspectos 

externos que se revelam nas suas relações com os outros (OLIVEIRA, 2012, 

p. 3). 

 

Este valor interno disseminado nas relações dos indivíduos faz com que lancemos um 

olhar para designar o que de fato seria “anormal”. Conceito na modernidade de quem tinha a 

característica de portadores de síndromes, deficientes, entre outras definições de 

comportamento social, associado ao modo de vida diferenciado dos demais. E na atualmente 

esses diferenciais acontecem não na parte física do indivíduo, mas é percebida na subjetividade 

do “ser” (NETO, 2001). 

              Na compreensão de educação a partir do olhar do processo civilizador da sociedade 

moderna, a cultura eurocêntrica vai modelar os comportamentos, os sonhos, as ideias, os 

costumes de cada jovem estudante, pois ao mesmo tempo em que os(as) estudantes  transitam 

na escola com seus gostos e estilos diversos e conflitantes com a cultura escolar e com os 

saberes curriculares, podem ser sujeitos transformadores e/ou reguladores da configuração 

escolar, influenciados, muitas vezes, por ferramentas pedagógicas que venham fortalecer os 

saberes colonizadores ou impulsionar a ressignificação desses saberes pelos fazeres dissidentes 

dos(as) estudantes.  

            Assim, o projeto de intervenção “Consciência Negra: ensino e aprendizagem” 

apresentou-se como possibilidade pedagógica de resistir aos saberes colonizadores, os quais 

permeiam o currículo do ensino médio e contribuem com a produção de saberes dissidentes, 

como ferramenta pedagógica de transformação da tradicional configuração da escola, tecendo 

outras interdependências no cotidiano desse espaço. 

 

PROJETO DE ENSINO: uma educação participante   

 

O subprojeto de Sociologia do Programa da Residência Pedagógica (CAPES-UEPB) foi 

de suma importância para a formação docente dos (as) residentes. O período de um ano e oito 

meses, divido em três fases de acompanhamento, possibilitou-nos conhecer a realidade da 

escola pública em Queimadas-PB.  

             Pudemos perceber alguns entraves nas aulas de Sociologia e de Filosofia. Diante disso, 

refletimos e elaboramos algumas estratégias didático-pedagógicas, que facilitassem o processo 

de ensino-aprendizagem. A fase de observação nos possibilitou conhecer não somente a 

estrutura dos prédios, mas também os tipos de recursos, que estariam disponíveis para nós, 

residentes e educadores (as), utilizarmos na sala de aula, a fim de usarmos a criatividade para 
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impulsionar o aprendizado dos (as) alunos (as), como também o cotidiano escolar como um 

todo, os estilos e costumes dos (as) alunos (as), dentre outros aspectos. 

Para execução do projeto, foi decidido que deveríamos, inicialmente, observar o 

empenho dos (as) alunos (as) que se dispuseram a construir o projeto Mural – “Consciência 

Negra: ensino e aprendizagem”. Essa construção se baseou em duas etapas: a desenvoltura das 

teorias aplicadas relacionadas à cultura afrodescendente; e o olhar sobre o outro como 

percepção do ato de se reconhecer.  

           Foi solicitado que os (as) estudantes trouxessem figuras que representassem pessoas no 

seu dia a dia. Essas imagens poderiam ser do meio artístico, contanto que organizassem um 

painel discriminando as personalidades escolhidas. No dia 20 de novembro, chegamos cedo à 

escola e reunimos os (as) alunos (as) envolvidos (as) no projeto, a fim de que eles (as) 

montassem o painel na parede do pátio da escola. 

            O painel geral tinha um fundo de TNT, um banner com a apresentação descritiva dos 

(as) participantes, mais imagens de personalidades impressa em papel foto e que foram 

escolhidas pelos (as) alunas (os). Havia fotos de personalidades como: Maria Firmino dos Reis, 

Maria de Jesus e a jornalista Maju. A interação foi maior quando os (as) alunos (as) reuniram-

se para colar os círculos feitos de cartolina e decorar o ambiente com as bexigas de mesma 

cor.    

             Na segunda fase do Programa, início da regência, pudemos colocar em prática a parte 

teórica aprendida na universidade. Os projetos de intervenção foram de suma importância para 

fomentar a nossa prática docente, provocando uma interação coletiva e outras 

interdependências.  

Por meio da pesquisa, da interpretação e da análise de diferentes portadores textuais, o 

projeto possibilitou aos (às) jovens estudantes conhecerem a contribuição social, política, 

econômica, cultural dos sabres afrodescendentes de mulheres e homens que desenharam saberes 

dissidentes como produção de conhecimento.  

            O projeto de intervenção ainda desencadeou interação entre diversos (as) alunos (as) de 

anos escolares diferentes, proporcionando também aos (às) residentes de Sociologia 

resinificarem os saberes científicos trazidos da universidade. Ao unirmos a teoria e a prática, 

por meio de trabalhos em grupo, foram construídos saberes tecidos pelo diálogo, análise e 

partilha entre alunos (as), professores (as) e comunidade escolar, quando da apresentação do 

Mural na escola.  

             Para colocarmos em prática esta metodologia, foi feito um planejamento 

interdisciplinar com o professor de Filosofia da escola lócus da intervenção. Foi pensada a 

organização de como seria realizado o estudo dirigido com os (as) alunos (as). Assim, optou-se 

pela realização de um projeto de intervenção que nos remeteu à ideia de ensino e mediação 

social, visto que estaríamos promovendo a compreensão da dinâmica da sociedade, observando 

como ocorre a relação dos indivíduos. 

        Pautamo-nos em quatro objetivos para nortear a pesquisa/ensino: discutir o conceito de 

ética; apresentar a definição do conceito de cultura; interagir com os (as) alunos (as), mostrando 

a importância da diversidade; e mostrar que o multiculturalismo está presente no nosso 

cotidiano. 

             A ideia, a princípio, era fazer com que a escola se envolvesse no projeto de intervenção 

com um custo baixo.  Assim, os recursos didáticos oferecidos pela escola foram: quadro, piloto, 

apagador, Livro Didático e apostila. Também foram comprados pelos (as) residentes os 

seguintes materiais: papel fotográfico, TNT, bexigas cartolina e fitilho colorido. 

            A cautela quanto aos gastos se fez necessária, com o intuito de não encontrarmos 

empecilhos para a realização do projeto de intervenção com os (as) alunos (as), visto que, para 

se trabalhar com instituição educacional pública, temos que contornar os desafios. Isso porque 
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as dificuldades surgem com a falta de verba, porque a educação pública termina sendo uma 

tarefa árdua para o Estado (BOURDIEU, 1998).  

            Foram apresentadas algumas sugestões para promover o evento, de forma que fosse de 

conhecimento de todos, por isso criamos canais de diálogo a longa distância como o grupo de 

WhatsApp. Um grupo se destinava aos organizadores: Professor titular de Filosofia, professor 

preceptor de Sociologia e os residentes de Sociologia envolvidos. Foram criados mais dois 

grupos para inserção dos (as) alunos (as) de Filosofia que se dispuseram a participar do projeto 

de intervenção.  

             Esquematizado o projeto no papel e depois pondo em prática a didática, faltava decidir 

o dia da exposição do mural. A exposição foi feita em conjunto com os projetos de intervenção: 

“Música e poesia” e “Xadrezando a Sociologia”. Os quais tiveram como idealizadora Jussara 

Natália Moreira Bélens e foram executados pelos residentes do Curso de Sociologia com alunos 

(as) de Sociologia da mesma instituição de ensino em Queimadas-PB. Dessa forma, a 

apresentação dos projetos de intervenção foi realizada no dia 20 de novembro, em tributo ao 

“Dia da Consciência Negra”, conforme demonstração: 

 

QUADRO 1 – Detalhe da apresentação dos Projetos de Intervenção 

Ano: 2019 

Data: 20 

novembro 

Hora: 

Programação Ordem de apresentação Momento para 

registro/documentar 

10 horas Discurso de 

apresentação do 

projeto 

Coordenadora da 

Residência Pedagógica  

Fotos com todos (as) 

os(as) participantes e 

colaboradores. 

10h05min Preceptor ou 

representante da 

escola 

Carlos Joseph/ Diretora da 

escola 

Registrar 

10h10min Oratória temática Discurso sobre os projetos 

de intervenção 

Registrar 

10h20min Mural - 

Consciência Negra: 

Ensino e 

aprendizagem 

Projeto de intervenção Registrar 

10h30min Xadrezando a 

Sociologia. 

Projeto de intervenção  Registrar 

10h45min Música e poesia Projeto de intervenção  Registrar 

11 horas  Encerramento Agradecimentos/Diretora 

da escola. 

Registrar 

Fonte: Dados do Projeto (2019). 
 

           O projeto de Intervenção Mural – Consciência Negra: Ensino e Aprendizagem – não 

teve seu discurso com base no regionalismo, porque tal conceito subjuga a cultura, 

desvalorizando a identidade. Contudo, fez-se necessário compreender os mecanismos de 

exclusão social contidos na diversidade espacial. “O discurso regionalista não é apenas um 

discurso ideológico que desfiguraria uma pretensa essência do Nordeste ou de outra região. O 

discurso regionalista não mascara a verdade da região, ele a institui” (ALBUQUERQUE 

JUNIOR, 2011, p. 62 – grifos do autor). 

             Assim, o estudo da cultura afrodescendente como movimento estruturante no Brasil é 

indispensável, visto que a construção do espaço acontece a partir dos que residem no local, os 

quais desenvolveram suas crenças, regras e representação cultural, materializada através de suas 
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danças, costumes e indumentárias. E com a população da cidade de Queimadas não é diferente. 

Cidadãos natos do Brasil, eles (as) mantêm viva a cultura que está intrínseca na subjetividade 

de seus antepassados e que é detalhada no modo de vida (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011).  

           O projeto de intervenção contribuiu para que os professores titulares percebessem a 

importância do trabalho interdisciplinar nos átrios a escola.  Unir Sociologia e Filosofia 

provocou um estudo além da técnica. A metodologia utilizada entre essas duas disciplinas 

teóricas destacou-se pela sua dinâmica, fazendo-os reconhecer que todo componente curricular 

pode ser associado à pratica pedagógica, mediando didática e metodologia.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            

Trabalhar metodologias que fossem além da sala de aula não foi uma proposta fácil. A 

princípio, houve resistência dos professores titulares e alunos (as), para desenvolverem um 

projeto com apresentação aberta à escola.  

 Isso ocorreu não por falta de capacidade, mas pelas dificuldades elencadas: falta de 

espaço e recursos. Destacamos a importância do Programa Residência Pedagógica, que oferece 

oportunidade de aprendizado reciproco para os (as) futuros (as) educadores (as). Em que os (as) 

residentes podem aprimorar seus conhecimentos através a prática da sala de aula.    

Por isso tivemos a inquietação de tornar mais dinâmica a aula de Sociologia com o projeto de 

intervenção “Consciência Negra: ensino e aprendizagem”, de forma que, nas aulas, pudéssemos 

conciliar a teoria com a prática.  

 Uma estratégia de formação e até aperfeiçoamento do ensino poderia ser trabalhar com 

profissionais da educação, os quais pertencessem à própria comunidade e demonstrassem 

sensibilidade frente às diferenças. Assim, a visão desses (as) alunos (as), lançada sobre o 

ambiente escolar, através do olhar crítico trabalhado com fotografias, seria diferenciada 

(SOUZA; MENDES, 2012).  

Ao longo desse trabalho, percebemos como o uso de metodologias alternativas 

possibilitou o diálogo entre diferentes saberes. E trazer a arte visual como conhecimento 

transversal à educação, especialmente no ensino da Sociologia, contribuiu com a construção de 

sujeitos mais pensantes. Defendemos que isso deve ocorrer a partir do seu próprio espaço de 

moradia, a fim de que os sujeitos não sejam indiferentes à educação (SOUZA; MENDES, 

2012). 

Para a ascensão social e intelectual do jovem acontecer, é necessário haver uma 

interação entre a família e escola, porque é através do olhar de dentro para fora que acontecem 

as mudanças. Na discussão relacionada a Norbert Elias e à educação, denotamos a importância 

do estudo dirigido de Sociologia, para o melhor entendimento de questões de problemáticas 

sociais. Através do processo de transformação dos hábitos dos indivíduos, podemos identificar 

os mecanismos de aceitação social, com a finalidade de desnaturalizar a educação (OLIVEIRA, 

2012). 

A vereda para findar a destilação da exclusão social tem seu princípio ativo na 

conscientização por parte dos sujeitos de seus direitos e deveres e na preservação cultural de 

cada povo. Logo, faz-se necessário separar a cultura da indústria cultural, para que o capitalismo 

não seja o fundamento dos festivais culturais e datas comemorativas. Para que o capitalismo 

não se aproprie dos adereços de um povo, só com fins lucrativos (MACHADO, 2016).  

Para isso, não basta somente a disponibilidade de ensinar e nem o uso das técnicas e 

teorias para atuar no âmbito da escola, se não forem compreendidas as tipologias dos diferentes. 

Sem detectar a origem do problema, não teremos como contribuir com o processo de 

erradicação dos mecanismos de exclusão e de segregação social (NETO, 2001).        
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