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“Ensinar é permitir e possibilitar ao outro, ser o  
autor de seu pensamento. Esse ensino só pode ser ministrado  

por quem quer aprender a ter o seu próprio pensamento,  
pensamento não alienado, mas crítico, criativo, lógico, afetivo.

Ensinar é possibilitar que o outro aprenda. Esse ensino requer pessoas que, 
para construírem seu próprio pensamento, sua aprendizagem, tenham como 

ferramenta dessa construção, experiências vividas, posturas abertas ante ao novo, 
a disponibilidade para a mudança, conhecimentos significativos construídos e a 

humildade para reconhecer e enfrentar os erros. Erros encontrados  
durante a construção do conhecimento” 

(Noffs, 2013, p. 77-78)
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APRESENTAÇÃO

A formação de professores em nível superior neste programa foi construída a partir da 
premissa de que os licenciandos devem “inserir-se” no cotidiano da escola básica participando 
de experiências metodológicas... práticas docentes onde o processo de ensinar e o de aprender 
sejam repensados para que  as ações acadêmicas sejam revistas  nos cursos de licenciatura.

Outra premissa importante foi a parceria com os professores das escolas públicas como 
co-formadores, co-responsáveis tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial 
para a docência.

Estas premissas sempre nortearam as ações do pibid por meio das “práticas de ensino em 
suas relações com aprendizagem” na perspectiva da formação do papel do professor e do papel 
do aluno.

As coordenações do programa (tanto as de área como a institucional) sempre estiveram 
voltadas para a articulação teoria/prática; para a construção de ações pedagógicas por meio da 
supervisão onde a  análise de suas ações permitissem “tomarem consciência” de suas práticas nos 
contextos em que elas ocorriam.

Para tanto se fez necessário “o aprendizado” pelos licenciandos de diferentes métodos de 
registro onde as práticas eram planejadas, documentadas, executadas e reavaliadas. Identifica-
mos a mudança de uma ação “magistrocêntrica” em que o professor é o centro para a descoberta 
de novas ações para a partir da visão psicopedagógica  os professores devessem se preocupar em 
descobrir “como” os alunos aprendem para tomar a decisão “de como” devem ensinar.

Este programa atestou a “multidimensionalidade” das ações pedagógicas onde as relações 
interpessoais, a estruturação dos saberes, os fatores didático-pedagógico, psicossociais, epistêmi-
cos se articularam buscando resultados de aprendizagem nos alunos em contextos específicos: 
em nosso caso a escola pública.

O subprojeto de História desenvolveu a ação “Construindo a Cidadania, Ler o Mundo, 
produzir memórias, escrever história” no ensino médio por meio de oficinas, desenvolvendo 
habilidades para a leitura do mundo utilizando registros como fontes históricas problematizando 
temas do presente.

O subprojeto da Pedagogia em suas ações se voltou a estudar a tarefa de alfabetizar para a 
participação das pessoas na cultura letrada e sua inserção na cultura, onde o ler e escrever e a ex-
pressão oral de seu pensamento permitissem participar da vida em sociedade com propriedade.

No desenvolvimento dos subprojetos nos deparamos com questionamentos sobre o pa-
pel da Educação escolar; dilemas onde “o como” formar professores  para  a educação básica a 
partir dos cenários encontrados nas escolas, dos conhecimentos específicos da área , dos conhe-
cimentos didático-metodológicos, do contexto pretendido/encontrado. Eram enfrentados coti-
dianamente.

Concordamos com Mizukami (2013, p. 23) “A docência é uma profissão complexa e, tal 
como as demais profissões, é aprendida”.
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Embora ser professor se apresente como complexo a gestão do PIBID proporcionou “um 
espaço de segurança, de apoio” a partir dos encontros sistemáticos com número reduzido de alu-
nos a serem atendidos permitindo o acompanhamento às tarefas específicas a serem desenvolvi-
das na escola pública. A  presença  do professor da escola pública (no papel de supervisor) junto 
ao coordenador de área qualificou nosso projeto, pois nos encontros compartilhava informações 
essenciais sobre os alunos, da escola básica, o contexto, a comunidade inclusive fornecendo 
feedback  das ações dos licenciandos. O compromisso com a formação inicial ,com o desenvol-
vimento da autonomia docente,  fortaleciam-se na construção da profissionalidade docente.

Acreditamos que a compreensão da profissionalidade docente está em construção. O 
exercício profissional envolve auto análise, observação e saberes pedagógicos especializados em 
movimento, isto é, passível de modificações conforme o contexto, o momento histórico, a rea-
lidade social, desta forma a ação do professor é direcionada pela orientação e estudo dos licen-
ciandos individual/grupal preparando suas “aulas” organizando espaços, atividades ...

Nesta perspectiva é que produzimos este “caderno” relatando as experiências desenvol-
vidas no PIBID, proposta nº 128383 no ID projeto PIBID 2013 – PUC/SP em relação às áreas de 
História e Pedagogia. As experiências relatadas desencadearam uma reflexão sobre o papel da 
universidade junto à Educação Básica visando promover intervenções que subsidiassem o uso 
das metodologias ativas na dimensão pedagógica do conhecimento.

Nossa expectativa é que os professores em geral, a partir desta leitura sintam-se “provo-
cados”, “desafiados”  em sua formação.

As ações desenvolvidas na formação deste edital, 2013 PUC/SP e que neste ano se encer-
ra, sirvam de “marca”, de “referência” à formação dos professores.

Com carinho ... Boa leitura
Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs

Coordenadora Institucional do PIBID
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Subprojeto de História.
Construindo a cidadania.
Ler o mundo, produzir memórias, escrever Histórias.

Profa. Dra. Yone de Carvalho
Coordenadora de área

Apresentação

Os textos que compõem este caderno foram escritos por estudantes de graduação em Histó-
ria (Licenciatura) como parte das atividades propostas no âmbito do PIBID-PUC/SP – Subprojeto de 
História. Eles apresentam as dimensões que seus autores consideraram mais significativas para a for-
mação do futuro professor vivenciadas ao longo do processo de elaboração de propostas de trabalho 
com estudantes da Escola Estadual Tarcísio Álvarez Lobo - EETAL –, e do desenvolvimento destas 
em turmas do Ensino Fundamental II e Médio. Assim, o conjunto dos textos reflete sobre o papel 
do PIBID na formação dos licenciandos a partir da experiência na escola pública e na universidade.

O primeiro texto – Formação como troca de experiências. Da construção de propostas à re-
alização das oficinas Patrimônio, Imagens e História para turmas de ensino Fundamental II e Médio 
na EETAL (2014-2017) – retoma o percurso do subprojeto iniciado em 2014. As reflexões das au-
toras, que se encontram em momentos diversos da formação universitária, situam a preparação dos 
licenciandos no âmbito da universidade (estudos sobre a legislação educacional e aspectos gerais da 
escola parceira, atividades como palestras e reuniões), a elaboração de propostas de oficinas (recorte 
histórico e tema transversal, materiais) e aspectos de suas realizações (caracterização das turmas, 
metodologia de trabalho, avaliação). Nesse sentido, é a expressão mais próxima de um relatório am-
plo e circunstanciado do subprojeto, e abre a coletânea por permitir essa visão geral da proposta do 
programa e dos seus impactos na formação de concluintes e iniciantes do curso de História.

 Na sequência, os autores do texto Licenciatura em História e Iniciação à Docência. Relato 
e Reflexão sobre a experiência no PIBID-PUC/SP propõem-se a refletir sobre o impacto das ativida-
des do PIBID na formação do docente em geral, e do professor de História especificamente. Apre-
senta, para isso, uma breve síntese das atividades do subprojeto para pensar o percurso didático/
pedagógico desenvolvido pelos licenciandos no subprojeto de História, focalizando a relação entre 
ensino-aprendizagem e prática de pesquisa em História. Situam o PIBID na política acadêmica 
da PUC/SP no contexto das transformações da área da educação e das políticas educacionais que 
orientam os cursos de licenciatura desde 2015, além de indicar as possíveis mudanças relaciona-
das ao lugar da História como disciplina no Ensino Médio. Dessa forma, o texto apresenta mais 
que um relato circunstanciado da experiência de planejar e realizar oficinas na escola parceira: ao 
situar essas atividades numa teia de relações, os autores promoveram uma reflexão mais ampla 
sobre o papel da universidade e da escola pública básica no processo de formação de cidadãos.
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Iniciando com a citação da Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs, coordenadora institucional 
do PIBID-PUC/SP, o texto Entre Monumentos e Documentos. Oficinas de História e construção da 
Cidadania apresenta o subprojeto de História no contexto dos cursos de Licenciatura da PUC/SP 
articulados pelo Programa Institucional de Formação de Professores da Educação Básica (PIFPEB), 
que também teve a coordenação institucional da Professora Neide. Os autores, assim, enfatizam os 
pressupostos acadêmicos dos cursos de Licenciatura na universidade e indicam as correspondências 
entre esses pressupostos, as diretrizes do PIBID e os objetivos e metodologias do subprojeto de His-
tória. Apresentam, no relato das oficinas realizadas na escola parceira, os passos do planejamento e 
da realização das mesmas, as justificativas para as escolhas do recorte (tempo/espaço/sujeitos/fontes) 
e do tema transversal das oficinas. Dessa forma, o texto reflete simultaneamente sobre a estrutura e 
os objetivos institucionais da formação dos futuros professores de História e as escolhas teórico-me-
todológicas dos licenciandos para propor e desenvolver as oficinas na escola. Os autores terminam o 
texto com depoimentos pessoais que atestam a importância do PIBID para seus percursos formativos.

No texto seguinte, Sobre a Experiência do Ensino de História através do Programa Insti-
tucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), as autoras focalizam o processo de elaboração 
das propostas de oficina e a sua realização. O fio condutor da reflexão é a adequação das escolhas 
temáticas e de recorte histórico, bem como as estratégias didáticas. Assim, as licenciandas relatam 
as experiências e avaliam as suas escolhas em relação à recepção dos estudantes participantes das 
oficinas, valorizando a articulação entre teoria e prática e a abordagem das conexões entre passado e 
presente. Refletem, sobretudo, acerca da participação no programa institucional e no subprojeto de 
História e sobre as contribuições dessas experiências realizadas no cotidiano da escola na formação 
delas como futuras professoras. 

As supervisoras do subprojeto de História na EETAL são autoras do próximo texto, intitulado 
O PIBID-PUC/SP na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. A experiência do subprojeto de História. 
Além de apresentar e comentar as oficinas, as autoras avaliam o papel do PIBID na escola pública e na 
formação dos futuros professores, considerando as etapas do subprojeto e a participação delas como 
supervisoras dos vinte licenciandos. De acordo com as autoras, o programa possibilitou uma experiên-
cia ampla e sistemática dos futuros professores no cotidiano da escola e na tarefa de propor e realizar 
oficinas, e foi algo significativo para os estudantes da escola, à medida em que as atividades de prepa-
ração das oficinas na universidade resultaram na proposta de integrar os estudantes da EETAL no pro-
cesso de construção de conhecimentos significativos para todos os envolvidos. Assim, de acordo com 
elas, alunos da EETAL puderam experimentar novas situações de aprendizagem, realizar trocas, além 
de terem sido despertados para uma nova possibilidade ao término do Ensino Básico: a Universidade. 

A coordenação do subprojeto responsabilizou-se pelo planejamento acadêmico e pelo acom-
panhamento de todas as atividades dentro e fora da universidade. Inspirado pelos objetivos do PIBID, 
o subprojeto realizou oficinas para as turmas de Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual 
Tarcísio Álvarez Lobo - EETAL. O detalhamento da proposta consta do Projeto, e os relatórios dão a 
ideia de como foram desenvolvidas essas atividades na escola. De fato, elas implicam diferentes tipos 
de preparação na universidade, a saber: reuniões quinzenais do grupo de bolsistas (coordenação de 
área, supervisoras e graduandos) para a discussão conjunta das propostas – construção de agenda 
(comum e dos pequenos grupos de trabalho), avaliação do processo – apresentação e discussão de 
instrumentos/materiais produzidos e utilizados, identificação de questões e necessidades dos alunos 
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da escola, a partir das verificações de aprendizagem propostas; oficinas (workshops) de exploração 
de fontes e linguagens variadas (textos, imagens, fontes primárias, historiográficas); reuniões de tra-
balho para formulação de propostas de oficinas entre a coordenação de área e os pequenos grupos, 
agendadas de acordo com o cronograma de trabalho estabelecido na escola. 

O trabalho em oficinas possibilitou aos estudantes universitários aprofundar o estudo das 
tendências teóricas e metodológicas que orientam a produção historiográfica contemporânea e o 
exercício de aproximar o saber histórico acadêmico do saber histórico escolar. Assim, a forma como 
os historiadores têm utilizado manifestações culturais e linguagens – música, cinema, literatura, 
jornal, artes plásticas, imagens em geral, fotografia, cartazes etc. – como fontes para a produção do 
conhecimento histórico, as teorias e metodologias que essa utilização implica (discussão da relação 
entre História e Linguagens, historiografia) tornam-se referências para a elaboração de propostas de 
exercícios com temas transversais para estudantes do Ensino Médio. A oficina culmina com a produ-
ção de um artefato ou de uma representação que materializa os conceitos trabalhados, o que torna o 
estudante secundarista capaz de ler e interpretar diferentes linguagens e expressar-se através delas. 

Os bolsistas perceberam a importância das atividades desenvolvidas nas unidades escolares 
para a formação do docente. Segundo a avaliação deles, aprenderam, juntos, a organizar atividades 
interdisciplinares desde o planejamento, passando pela execução e avaliação do processo, assim 
como o registro, fundamento da reflexão sobre as ações presentes e importantíssimo para o pla-
nejamento de ações futuras. Consideram que a aproximação entre professores e alunos é condição 
primeira para a construção de projetos coletivos, e para a formação permanente de ambos. Para os 
licenciandos de História, todas as atividades do programa, e, principalmente a convivência com os 
alunos, foram motivadoras ao proporcionar a experiência de “aprender fazendo”, efetivamente per-
mitindo o exercício da práxis educativa. 

Os bolsistas indicam que o estabelecimento de vínculos entre todos os atores do processo 
educativo é o maior desafio a ser enfrentado pelo docente. Sem o desenvolvimento de um projeto 
de formação comum, é muito difícil obter o engajamento dos alunos e funcionários da escola, bem 
como a parceria entre professores de diferentes áreas e formações. Por outro lado, sugerem que o 
professor capaz de promover as condições de desenvolvimento desse projeto coletivo é aquele que 
possui sólida formação em sua área epistemológica específica, bem como a formação didático-peda-
gógica comprometida com uma opção política.

Segundo os licenciandos, o papel da coordenação da área de História foi fundamental pri-
meiramente para o entendimento dos objetivos do projeto com ênfase na formação dos futuros 
docentes, o que forneceu as diretrizes para todas as etapas do trabalho: orientação das discussões 
sobre planejamento docente, avaliação, metodologias, acompanhando o trabalho nas escolas, fazen-
do reuniões semanais, coordenando a análise do material didático utilizado na escola, discutindo 
temas específicos de História e didática do ensino desta disciplina e preparação para apresentação 
nos Workshops. 

De nossa parte, podemos afirmar que orientar futuros docentes em seu processo de formação 
é compartilhar experiências e projetos de vida que ressignificam e reafirmam nossa convicção de que 
o foco de toda educação de qualidade é o estudante, suas potencialidades e necessidades, em todos os 
níveis de ensino. Assim, o PIBID é certamente o caminho mais democrático e transformador possível 
nos quadros de uma política pública de educação que vise, fundamentalmente, formar cidadãos.
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Formação como troca de experiências.
Da construção de propostas à realização das oficinas
Patrimônio, Imagens e História para turmas
de ensino Fundamental II e Médio
na Escola Estadual Tarcísio Álvarez Lobo - EETAL (2014-2017).

Gloria Maria Pereira Caminha
Participante do subprojeto desde 01/2017

Mariana Tonidandel Moreira
Participante do subprojeto desde 01/2014

Paola Celina de Carvalho Silva
Participante do subprojeto desde 01/2017

Pibidianos

Em 2014 teve início na PUC/SP um novo projeto do PIBID – CAPES. O projeto contava com 20 
alunos bolsistas do curso de História, duas supervisoras da instituição escolar escolhida, Escola Estadual 
Tarcísio Álvares Lobo, Laudenira Benevides dos Santos e Daniela Landi, e uma coordenadora do subpro-
jeto de História, a Profa. Dra. Yone de Carvalho. 

Logo no primeiro mês recebemos a visita de uma aluna que havia sido bolsista no projeto an-
terior. Nesse encontro, pudemos entender um pouco melhor como seria o cotidiano do programa, al-
gumas das dificuldades que teríamos e também como o PIBID havia sido importante na formação da 
mesma como docente. Em um outro momento, recebemos a visita do Professor Filipe de Freitas, que 
nos trouxe relatos, estudos e abordagens legais sobre a escola pública e a questão da escola integral. Mais 
para frente, nos reunimos com a Profa. Dra. Madalena Guasco, com quem pudemos debater o Plano 
Nacional de Educação.

Em História, aprendemos, desde sempre, a importância do contexto. Foi primordial uma reunião 
que tivemos com o grupo do então novo projeto para definir os focos de estudo. A partir disso, conse-
guimos realizar o levantamento de dados da escola (comunitários, estruturais e pedagógicos), elaboração 
de projetos, análise e produção de materiais didáticos, entre outras coisas. Fez-se essencial esse estudo 
para que pudéssemos entender quem seriam os alunos com os quais trabalharíamos, suas realidades e 
contextos e, assim, estabelecer uma comunicação efetiva com os estudantes. 

No contexto da educação, temos normas, leis, diretrizes e diversos documentos que regulam o 
seguimento, que nós precisávamos não somente tomar conhecimento, mas nos apropriarmos dos mes-
mos. Dessa forma, estudamos as políticas públicas educacionais das três últimas décadas nos níveis fe-
deral, estadual e municipal, leis e diretrizes curriculares do componente curricular de História, também 
nos três níveis, materiais didáticos e suas regulamentações de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos. Por fim, pesquisamos sobre a História das unidades escolares do estado 
de São Paulo. 
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Após toda essa preparação, fizemos, em pequenos grupos, visitas à unidade escolar. Tornamos 
nossas pesquisas mais palpáveis. Conhecemos alguns alunos, as dependências da escola, professores, 
coordenadores, diretores, entre outros. Foi-nos disponibilizado o plano de gestão da escola, de forma 
que pudemos nos inteirar ainda mais dos processos administrativo e educacional. 

No ano de 2015 nos separamos em grupos de trabalho e demos início à preparação para efeti-
vamente desenvolvermos as oficinas na escola. Nessa etapa, foram essenciais a base de conhecimento e 
a produção que construímos ao longo do projeto, assim como a nossa consciência do projeto em si e do 

nosso papel na escola: os pibistas não substituem o professor, mas a atuação na escola como aluno-pes-
quisador tem um papel formativo. 

Entramos em sala de aula conscientes dos desafios. Desenvolvemos um trabalho bem fundamen-
tado, estabelecemos uma conexão efetiva com os alunos. As informações obtidas foram importantíssimas 
para esse momento. Saber que a escola fica na região do bairro do Limão, funciona das 6h30 até as 23h, 
tem aproximadamente 2745 alunos e cerca de 122 professores, conhecer o programa Escola da Família, 
ter ciência de que os alunos provinham de diferentes bairros da região, entre outras coisas, colaborou 
fortemente para o bom preparo e desenrolar do nosso trabalho. 
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As oficinas aconteceram na sala de vídeo com diferentes turmas compostas por cerca de 40 alu-
nos cada. Os assuntos geralmente eram desenvolvidos em aulas duplas, de 45 minutos cada e, em média, 
para cada oficina, tínhamos 2 encontros desses. Em 2015, meu grupo de trabalho esteve em salas do 1º 
ano do Ensino Médio. Tivemos como tema transversal a arqueologia e cultura material: o patrimônio 
da antiguidade por um viés político e, como foco metodológico o trabalho com registros imagéticos e 
escrita. O objetivo dos encontros era desenvolver com os alunos o conceito de patrimônio através da 
arqueologia e da cultura material, além da capacidade de se fazer análise de imagens e de textos.

Nosso papel na escola nunca foi substituir o professor, mas sim suscitar um novo olhar e 
promover um debate sobre os temas clássicos da área, que são trabalhados em sala de aula ao longo do 
ano pelas(os) professoras(es). Na primeira oficina, dispusemos de duas aulas e desenvolvemos com os 
estudantes o conceito de pré-história, idade antiga, patrimônio da humanidade, pinturas rupestres, ar-
queologia e surgimento da escrita. No primeiro momento, conversamos sobre tais conceitos e, em segui-
da, projetamos uma série de imagens do período relacionadas à descobertas arqueológicas. Restringimos 
a oficina à “pré-história” e às civilizações antigas Mesopotâmicas, Persa, Egípcia e Fenícia.

As imagens projetadas foram:

1 - Pintura rupestre - Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí)

2 - Pintura rupestre – Complexo de cavernas Lascaux (Sudoeste de França)
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3 - Pintura rupestre - Carnaúba dos Dantas (Rio Grande do Norte)

4 - Escultura Mesopotâmica
Povo Assírio - Museu de Mossul (Iraque)

5 - Escultura Mesopotâmica – Povo Sumério 
Metropolitan Museum of Art (NYC-EUA)

6 - Pedra com escrita cuneiforme – Povo Sumério (Mesopotâmia) – Museu Britânico
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7 - Egito: Máscara mortuária de Tutancâmon – Museu Egípcio do Cairo (Egito)

8 - Egito: Plaqueta com figuras e hieróglifos - Metropolitan Museum of Art (NYC-EUA)

9 - Pérsia: Ruínas de Persépolis – Irã
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10 - Pérsia: Ruínas de Persépolis – Irã

11 - Fenícios:
Metropolitan Museum of Art (NYC-EUA)

12 - Fenícios:
Metropolitan Museum of Art (NYC-EUA)

Pedimos, então, para que os alunos observassem novamente cada imagem e identificassem 
o que elas tinham em comum. Fixamos o conceito de que todas representam produções constituti-
vas do patrimônio cultural da humanidade, pois são expressões artísticas de diversas culturas que 
viveram há milhares de anos, e esclarecemos a noção de que cada objeto/obra representado(a) foi 
encontrado(a), pesquisado(a) e estudado(a) por arqueólogos e, através disso, pudemos conhecer 
mais de cada cultura. Também trabalhamos a questão do surgimento da escrita e desenvolvemos 
reflexões sobre a escrita cuneiforme e os hieróglifos, estabelecendo um comparativo entre elas. Du-
rante toda a projeção obtivemos uma intensa participação da classe, muito interessada pelo assunto, 
com diversos comentários ricos e perguntas construtivas.

Após esse momento trabalhamos o conceito de arqueologia, pensando que ela é a ciência que 
estuda o produto do trabalho humano e também a apropriação da natureza pelo homem. É o estudo 
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das relações sociais e as transformações na sociedade através da cultura material, ou seja, de objetos 
do passado encontrados e modificações feitas pelos homens na natureza. Esses objetos podem ser 
fragmentos de cerâmica, ferramentas em pedra, instrumentos de caça e pesca, restos de alimentos, 
ossos, restos de habitações, dentre outras coisas. Como complemento, desenvolvemos com os alu-
nos a ideia de sítio arqueológico e um pouco mais do trabalho do arqueólogo, estabelecendo cone-
xões entre a História e o historiador, a Arqueologia e o arqueólogo.

Em seguida começamos a trabalhar a análise de imagens com maior complexidade. Proje-
tamos duas imagens (fotos 3 e 8 acima) e desenvolvemos a análise de cada imagem a partir de um 
roteiro previamente planejado: 

Como é essa imagem? É uma foto, um desenho, uma produção gráfica, uma pintura, uma foto de 

uma pintura? Quais as figuras que aparecem e o que cada uma representa? Quais suas características? 

Qual a relação entre os elementos da imagem?

De onde vocês acham que é essa imagem? E de quando é? 

Quem pintou quis representar o que? Qual foi sua intenção com essa representação? Quem via essa 

pintura? Essas pessoas que viam, tinham a mesma interpretação que nós temos?

Quando ocorre a cena pintada? Onde acontece? Qual o tema da cena?

Quais são os personagens que podemos identificar?

Quais as ações atribuídas aos personagens?

Qual é o objetivo da ação dos personagens? Qual o motivo de fazerem isso?

Será que esta cena é real?

O que vocês acharam dessa imagem? 

Quem pintou quis representar o que? Qual foi sua intenção com essa representação? Quem via essa 

pintura? Essas pessoas que viam tinham a mesma interpretação que nós temos?

E em seguida foi feita uma comparação dessas duas imagens:

As imagens são diferentes? No que elas são diferentes?

As duas são o mesmo tipo de representação? Tem as mesmas técnicas empregadas?

São feitas na mesma época? No mesmo local? Os personagens são parecidos? Os dois têm escrita? Os 

dois têm o mesmo significado/função?

Quais as semelhanças?

Elas não são expressões de cultura? Por elas podemos compreender um pouco mais de como eram 

os povos que as fizeram?

 Após esses dois momentos, trouxemos a discussão para a contemporaneidade com fotos 
de grafites e pichações que podemos encontrar na cidade de São Paulo, fazendo um paralelo da 
expressão de cultura atualmente com as representações de povos antigos. Como produção, pedimos 
aos estudantes que se expressassem, que contassem um pouco de seu mundo e sua cultura em uma 
folha de papel. Os resultados foram incríveis. Desenhos, relatos, letras de músicas e tantas outras 
produções riquíssimas.
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Alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos: 

“África mãe berço

Da humanidade um

Continente imenso amor diversidade

Africa mãe...

Paz e amor no coração

Justiça e liberdade, amor e redenção.”
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“Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer
Até quando você vai ficar usando rédea? Rindo da própria tragédia
Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico ou classe média
Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura
Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura”
[Trecho da música Até quando de Gabriel, o Pensador].

“Mais amor 
Por favor” [Frase usada em pichações de Ygor Marotta].
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Para encerrar a primeira oficina programamos projetar um trecho de vídeo apresentando 
cenas dos militantes do Estado Islâmico destruindo estátuas no Iraque. No entanto, um problema na 
rede elétrica local não nos permitiu concluir a oficina com uma representação audiovisual.

Com a mesma turma, tivemos mais oficinas e conseguimos trazer debates e produzir análises 
de imagens e textos sobre outras culturas, como a dos gregos antigos e dos mesopotâmicos. Como 
na oficina anterior, desenvolvemos a análise das imagens em conjunto com os alunos, a fim de iden-
tificar os conhecimentos conceituais e factuais prévios dos estudantes sobre os assuntos. A produção 
da oficina foi feita em grupos: pedimos a eles que se dividissem para fazer a análise de imagens e 
pequenos textos sobre as diferentes sociedades representadas. 

Para a segunda oficina, realizada por Mariana Tonidandel Moreira e Williams Araújo, dispu-
semos de três aulas: a primeira visita foi quase totalmente perdida devido a problemas da escola, que 
provocaram também a revisão do cronograma inicial – os encontros tiveram que ser remarcados, e 
aconteceram muitos dias depois do previsto. Avaliamos que essas dificuldades de organização pro-
vocaram uma pequena perda no desenvolvimento do trabalho.

No primeiro encontro dessa fase abrimos com um vídeo1 que mostrava um pouco da história 
do Parthenon, uma construção grega. Apesar de se tratar de uma sociedade diferente das trabalha-
das, foi importante projetar o vídeo, pois enriqueceu o debate sobre patrimônio. Junto com o vídeo 
houve uma fala de Mariana:

“Essa é a montanha da Acrópole, em 3000 a.C. antes do homem se instalar lá e começar a 
construir. O Parthenon começou a ser construído em 447 a.C. e foi inaugurado em 432 a.C. junto 
com outras construções à sua volta. Em 267 o povo Heruli (que habitava uma parte do território 
onde hoje temos a Alemanha) invadiu a Grécia e destruiu boa parte da cidade, queimando, inclusive 
o Parthenon. Em 360 o imperador Romano Juliano restaurou o Parthenon. Como sabemos, a cul-
tura grega mostrava em sua arte corpos num grande padrão de beleza. Várias vezes os corpos eram 
retratados nus. Em 438 a Igreja cristã destruiu as estátuas dos corpos nus, pois remetiam ao pecado. 
A Igreja transforma então o Parthenon em um templo dedicado à Santa Sofia em 550. Em 1206 os 
Francos invadiram a Grécia e transformaram a igreja na Catedral de Santa Maria de Atenas. Em 1456 
houve a ocupação turca, que a transforma em uma mesquita. Em 1687 os venezianos atacaram os 
turcos, o que acabou destruindo uma grande parte da construção. Em 1802 os ingleses foram até lá 

1 - Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=aGitmYl6U90. Acesso em março de 2015.

“A sociedade não é formada por um só, e sim por todos nós
Nossos Antepassados Ja fazem parte da
Cultura Faça você também a Sua”
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e retiram 75 esculturas e as levaram para seus museus. Isso é o que nós vemos hoje, um patrimônio 
da humanidade, repleto de intervenções ao longo do tempo”.

Após esse primeiro momento, relembramos algumas das imagens trabalhadas na oficina an-
terior, a importância da arqueologia e do surgimento da escrita. Williams questionou quem lembrava 
do nome dado à escrita dos egípcios, a princípio houve um silêncio na classe, até que um garoto ao 
fundo levantou a mão e disse: “hieróglifos”.

Em seguida, trabalhamos com os alunos um pouco das civilizações da Mesopotâmia, Egito, 
Pérsia e Fenícia, situando cada uma delas com mapas atuais e antigos, além de falarmos um pouco 
de cada cultura e história. Alguns dos slides apresentados:
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No último momento da oficina dividimos a classe em quatro grupos e entregamos uma 
atividade de análise de duas imagens e um texto. Cada grupo ficou com uma das sociedades que 
trabalhamos. Todos os grupos entregaram a atividade finalizada, porém percebemos que não houve 
participação de todos igualmente, o empenho e o desempenho foram diferentes.

Nas duas oficinas, ao acompanharmos as atividades, percebemos que os alunos não tinham 
conhecimento sobre o assunto trabalho. Apesar do planejamento indicar que os alunos já teriam es-
tudado esses conteúdos com o professor regular, conversamos com eles e descobrimos que o docen-
te havia trabalhado “pré-história” até o final de maio. Na primeira atividade esse fato não apareceu 
tanto, mas na segunda ficou evidente. Ao corrigirmos essa segunda produção, percebemos que a 
classe está bem defasada na questão do conteúdo e quão importante é nossa atuação no PIBID, tanto 
para desenvolver o interesse na disciplina de História, quanto no conteúdo da matéria e no desenvol-
vimento dessa visão crítica que leva os estudantes a conseguirem fazer análise de imagens e textos.
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Thaiana Nagassaki entrou no grupo para o desenvolvimento das próximas oficinas. Anterior-
mente ela acompanhou outro grupo, que atuou com o 1º ano do Ensino Médio do EJA. Em sua pri-
meira visita à EETAL, o objetivo era apresentar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o 
conteúdo sobre “Cidade e Cidadania”, onde seriam abordados temas como direitos civis (liberdade, 
educação, saúde, entre outros) e o conceito de Cidadania (sobretudo o papel da isonomia, a igual-
dade dos indivíduos perante a lei), de modo que fosse possível estabelecer conexões desse conteúdo 
com a realidade dos alunos. 

Por ter entrado no PIBID posteriormente, o grupo já havia desenvolvido o primeiro encontro 
da oficina, com tema de Antiguidade, onde explicaram a história da Grécia, mais especificamente 
Atenas e Esparta. Segundo eles, houve algumas reclamações e desinteresse da turma com relação ao 
projeto. Os alunos concluíram que havia muito conteúdo para absorver em tão pouco tempo. Para 
o segundo encontro, onde Thaiana estava presente, houve uma mudança na estrutura da oficina, 
visando propiciar melhor entendimento e participação aos alunos, como utilização de menos infor-
mações, aprofundando menos o conteúdo e diminuição da quantidade de slides, adquirindo mais 
imagens e charges e menos textos. 

Apesar da mudança, os alunos se recusaram a assistir a segunda oficina, alegando a não 
compreensão dos conteúdos apresentados no primeiro encontro. Os alunos optaram por assistir às 
aulas regulares.

Mais uma vez vemos a importância do PIBID, tendo agora foco na nossa formação como do-
centes, pois precisamos saber responder aos nossos alunos com propostas interessantes e criativas, 
mas sem prejuízo da complexidade e da profundidade necessárias no ensino de História. Somos 

educadores e a nossa função é ajudar os alunos e acolher suas dificuldades acadêmicas. Não esco-
lhemos as pessoas que farão parte desse ciclo, temos a responsabilidade de instigar o conhecimento 
para todos os alunos e na busca do avanço na qualidade da educação.

Ainda em 2015 trabalhamos com o tema Reinos da África, onde desenvolvemos com os 
alunos discussões sobre música, artes, costumes e mais tópicos ainda dentro do tema de cultura. 
Levamos informações sobre alguns reinos, como o de Axum, o Império Mali, Gana e Kush. Um 
dos momentos que os alunos disseram que foi extremamente interessante foi quando trabalhamos 
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algumas máscaras africanas e músicas. Conversamos, também, sobre a existência do Museu Afro 
Brasil, que muitos desconheciam. 

 Por fim, trabalhamos com diferentes charges que traziam múltiplas visões do continente afri-
cano, na tentativa de desconstruir a imagem xenofóbica da África e a de um continente homogêneo. 
Alguns exemplos: 

No ano de 2016, com outro grupo, a turma com quem trabalhamos foi de 9º ano. Desenvol-
vemos ao longo do ano, com os estudantes, oficinas que envolviam conceitos de teoria da História, 
como sujeito histórico, diversos tipos de fontes, análise de imagens e textos. Concomitantemente tra-
balhamos questões da contemporaneidade, como o mundo bipolarizado da Guerra Fria, recapitulando 
alguns tópicos da Segunda Guerra Mundial e a parte da ideologia dos dois sistemas socioeconômicos. 

Nosso primeiro foco foi trabalhar leitura de texto escrito como documento histórico, iden-
tificação de ideias e conceitos, comparação entre ideias, conceitos e utilização de argumentos em 
debate. No final do primeiro bloco de oficinas, os estudantes responderam, por escrito, às perguntas 
sobre as fontes. Mais tarde, trabalhamos com os alunos os temas citados, utilizando outras lingua-
gens, como trecho de vídeos, tirinhas e charges. E, também, por outras perspectivas.  
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Em 2017 tivemos reuniões gerais com a supervisora do PIBID, Profa. Dra. Yone Carvalho, 
que tiveram como objetivo o desenvolvimento e interação dos Pibistas dentro do programa. Nessas 
reuniões foram discutidos, em grupo, os métodos, os objetivos e informações sobre a escola e sobre 
o programa, por meio de relatórios, apresentações, livro, e relatos de experiência de Pibistas e das 
supervisoras. As reuniões também foram feitas para montar os grupos, e designar as turmas que 
participariam das oficinas e definir cronograma. Isso foi feito em conjunto com as coordenadoras do 
PIBID na escola EETAL.

A supervisora também se reuniu com cada grupo para dar auxilio e suporte, como também para 
organizar as diretrizes e cronograma das atividades quer seriam desenvolvidas pelos Pibistas na escola.

O grupo de pibistas Gloria, Mariana e Paola fizeram reuniões – média de 5; ao longo do se-
gundo semestre de 2017 – para discutir os assuntos que seriam abordados nas oficinas, de acordo 
com o conteúdo estudado pelos alunos no bimestre correspondente, designar as tarefas, apresentar 
para a coordenadora os materiais que seriam utilizados, como livros, revistas, vídeos, imagens, etc., 
fechar a agenda das atividades – feita em conjunto com a supervisora do PIBID na escola – definir o 
método pedagógico e os objetivos. As reuniões serviram para ajudar as integrantes do grupo a prepa-
rem as oficinas e se preparem para executar de forma precisa e eficiente para os alunos as atividades 
planejadas. Todo o processo executado pelo o grupo foi auxiliado pela a supervisora do PIBID e, nas 
oficinas na escola, o grupo foi assistido e tendo tido suporte e apoio da supervisora Daniela.

As Pibistas participaram do Seminário Interinstitucional do PIBID-PUC/SP e Mackenzie – For-
mação de Professores: Desafios Atuais. VI Seminário PIBID-PUC/SP e V Seminário PIBID Mackenzie. 
Realizado no Mackenzie dia 27 de novembro de 2017, e na PUC/SP dia 28 de novembro de 2017, com 
carga horária de 14 horas. 

O grupo apresentou nas duas oportunidades um pôster com o resumo das atividades 
realizadas, e fez uma apresentação em PowerPoint sobre as atividades, experiências, objetivos e re-
sultados alcançados nas oficinas e no programa.

Apresentação em PowerPoint – foi feita no dia 28/11 – abaixo alguns slides.
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Pôster apresentado nos dias 27 e 28/11.
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Oficinas realizadas em setembro de 2017.

Em 15 e 22 de setembro de 2017 realizamos as duas primeiras oficinas, na turma do 9º ano 
B, com a presença de uma das supervisoras do PIBID na escola Escola Estadual Tarcísio Álvarez 
Lobo - EETAL, responsável pelo período. Ambas as oficinas tiveram duração de aproximadamente 
uma hora. E tiveram, em média, 20 alunos presentes.

O mesmo tema/recorte foi abordado nas duas primeiras oficinas, mas a metodologia foi dife-
rente, pois foram planejadas de modo que a segunda fosse uma continuação da primeira. Na oficina 
do dia 15 a metodologia proposta foi a apresentação de imagens, seguida por discussão com alunos 
e na segunda oficina, do dia 22, retomamos o tema rapidamente utilizando algumas imagens para 
aqueles alunos que não estavam presentes e orientamos a elaboração de um produto, que deveria ser 
uma charge que representasse o tema abordado.

Nas oficinas de setembro trabalhou-se com o tema transversal Política, Ideologia e Propa-
ganda: “A influência dos Estados Unidos no mundo após a segunda Guerra Mundial”. O tema foi 
escolhido por estar dentro dos conteúdos lecionados no 9° ano da EETAL e por ser um tema provo-
cador de uma visão crítica que pode auxiliar na compreensão dos conteúdos básicos de História e 
possibilitar outras correlações, como com matéria de Geografia e com os conhecimentos gerais dos 
estudantes.

No dia 15 de setembro, fizemos uma projeção de imagens (“explosão de imagens”), com fo-
tos, charges, propagandas do período do pós-Guerra. Esta metodologia teve como objetivo despertar 
o interesse dos alunos sobre a questão proposta e fazê-los ter um pensamento mais crítico em relação 
às suas próprias experiências, compreendendo que uma imagem tem sempre uma visão/ideologia/
opinião expressa nela. Enquanto mostrávamos as imagens íamos questionando o que os alunos 
viam nelas, objetiva e subjetivamente: cores, formas, posição dos desenhos; quais sensações tinham 
ao observá-las. Tivemos uma boa troca com a classe, que se mostrou interessada. E a cada imagem 
mostrada os alunos iam percebendo os padrões e compartilhando com a classe.

Das imagens utilizadas as que mais atraíram a atenção dos alunos foram aquelas tiradas de 
histórias em quadrinhos. O nosso objetivo era justamente fazê-los problematizar essas imagens, como 
por exemplo, quando mostramos que os heróis das histórias em quadrinhos mais populares e que 
estão mais próximas do cotidiano dos alunos, devido a filmes atuais hollywoodianos baseados nas 
mesmas, como Capitão América, são geralmente norte-americanos, enquanto os vilões são, muitas 
vezes, representantes soviéticos, e essa ideia se repete em muitas charges da época, notícias de jornais, 
etc. Com isso, os próprios alunos chegaram à comparações em relação aos conteúdos que estudam e 
veem nos noticiários sobre as ainda atuais disputas entre nações de diferentes posições políticas.

Na segunda oficina, no dia 22 de setembro, perguntamos se havia alunos que não estavam 
na primeira oficina. Como já estávamos preparados para essa situação retomamos o que havíamos 
apresentado na oficina anterior, de modo que escolhemos algumas das imagens mais emblemáticas 
para isso. Alguns dos alunos que estavam na oficina anterior colaboraram com esse processo, com-
partilhando novamente alguns dos apontamentos que haviam sido feitos no dia anterior e, poste-
riormente, pedimos para que produzissem, em duplas ou trios, uma charge que representasse o que 
havíamos trabalhado nos dois dias, inspirados pelas imagens que havíamos levado.
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As produções foram bem interessantes e pudemos perceber que os alunos apreenderam o 
tema proposto e demonstraram isso em suas criações. 

Portanto, as duas primeiras oficinas tiveram como objetivos gerais: Analisar imagens do pe-
ríodo após a 2ª Guerra Mundial: charges, fotos, propagandas e histórias em quadrinhos, verificando 
como os Estados Unidos da América influenciou o mundo, se contrapondo como potência à União 
Soviética, através do Plano Marshall e da formação de uma ideologia anticomunista e verificar as re-
presentações na publicidade, filmes, imprensa de modo a compreender a transmissão de ideologias 
através de imagens. 

E como objetivos específicos, as oficinas visaram estimular a participação dos alunos, apon-
tar que os estudantes possuem um conhecimento anterior às oficinas, proveniente de toda sua vida 
acadêmica e de suas experiências pessoais e estimulá-los a compartilharem seu conhecimento com 
os colegas. Através de nosso próprio comportamento visamos também estimular a cooperação e o 
respeito mútuo, além do trabalho em equipe e da produção em grupo.

u Fotos da oficina realizada dia 15 de setembro de 2017.
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u Fotos da oficina realizada dia 22 de setembro de 2017.
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Oficinas realizadas em outubro e novembro de 2017.

Dia 30 de outubro de 2017, a oficina foi realizada na turma do 9° ano A. Essa oficina contou, 
aproximadamente, com 20 alunos e a supervisora do PIBID na escola estava presente. Teve uma 
duração de aproximadamente 1 hora.

As oficinas foram em duas etapas: na primeira foram exibidos vídeos e levantadas questões 
para discussão em sala, sendo que na segunda foi apresentado material para análise, além de ter sido 
feito um “produto” pelos alunos. 

O tema abordado foi Manifestações no mundo: Resistências no Brasil e nos EUA e suas repre-
sentações na imprensa. O assunto está dentro dos conteúdos tratados no 4º bimestre do 9° ano da 
Escola Estadual Tarcísio Álvarez Lobo - EETAL, e relacionado ao tema transversal Política, Ideologia 
e Propaganda.

Nessa primeira etapa da oficina, foram trabalhados com os alunos vídeos de movimentos de 
resistência e de luta. O primeiro vídeo foi sobre a redemocratização no Brasil, com o Movimento das 
Diretas Já, que se iniciou no começo da década de 80, ganhando força e notoriedade em 1984, o que 
levou milhões de pessoas às ruas para lutar por eleições diretas para presidente da República. O se-
gundo vídeo foi um trecho do filme Selma: Uma Luta pela Igualdade (filme de 2014), baseado nas mar-
chas de Selma a Montgomery liderada por James Bevel, Hosea Williams, Martin Luther King Jr. e John 
Lewis, no ano de 1965. O filme retrata a resistência e a luta dos movimentos negros nos Estados 
Unidos, durante o período de segregação racial vivido no país. Após a exibição dos vídeos, discussões 
foram levantadas e os estudantes puderam compartilhar impressões, opiniões, experiências pessoais. 

A segunda etapa da oficina foi realizada dia 17 de novembro de 2017, para a turma do 9° 
ano A. Nessa oficina estiveram presentes 17 alunos e a supervisora da escola. Teve uma duração de 
aproximadamente 1 hora.

Nessa segunda etapa da oficina os estudantes puderam analisar páginas de jornais da época sobre 
os eventos (campanha das Diretas Já e o movimento de resistência negra nos EUA), observando a forma 
de representação das manifestações e movimentos de lutas e resistência por meio da imprensa. Em se-
guida, também foram exibidos dois vídeos sobre as ocupações das escolas públicas em São Paulo no ano 
de 2015, sendo um vídeo produzido por uma emissora de televisão e outro pela mobilização estudantil. 
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As páginas de jornais e os vídeos serviram para mostrar aos estudantes como os movimen-
tos/manifestações são representados por meio da imprensa, e, a partir disso, os alunos fazerem suas 
próprias análises com relação a essas representações, expressando suas críticas e perspectivas.

Após a discussão os estudantes foram incentivados a fazer um produto, que poderia ser a nar-
rativa de experiências pessoais em manifestações/movimentos de luta e resistência, ou relato da par-
ticipação de alguém conhecido nesses tipos de mobilizações, ou um manifesto sobre o que eles que-
riam que melhorasse em seu meio - escolas, comunidades, cidade, país, no mundo – em que vivem.

As oficinas tiveram como objetivos gerais: Analisar os movimentos de resistência e lutas 
e verificar suas representações na imprensa; compreender a dimensão das manifestações e suas rei-
vindicações.

E como objetivos específicos: Suscitar a participação dos alunos a trazerem para a oficina 
seus conhecimentos sobre os assuntos tratados e debatê-los; associar as imagens trazidas ao período 
histórico abordado; explorar matérias de jornais e vídeos para que os alunos pudessem analisar o 
papel da imprensa e despertar seu senso crítico; estudar a cena de um filme para levantar discussões 
e expressarem suas opiniões.

As oficinas foram muito produtivas e dinâmicas. Os alunos mostraram interesse, participan-
do de forma ativa nas discussões e levantando questões a serem tratadas. Contribuíram com suas 
opiniões, fizeram críticas e demonstraram conhecimentos conceituais e factuais sobre os assuntos 
abordados. Todo material apresentado, as discussões realizadas e a elaboração dos produtos finais 
ajudaram os alunos a aprimorarem seus conhecimentos nos temas abordados.

De modo geral os alunos foram participativos e se comportaram de forma respeitosa com os 
colegas, com a supervisora e com as bolsistas do PIBID.

u Produto feito pelos alunos na oficina dia 17 de novembro de 2017. Fotos de algumas produções.



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

37

u Produto feito pelos alunos na oficina dia 17 de novembro de 2017. Fotos de algumas produções.
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u Fotos de oficina realizada dia 30 de outubro de 2017.
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u Fotos de oficina realizada dia 30 de outubro de 2017.

u Fotos de oficina realizada dia 17 de novembro de 2017.
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u Fotos de oficina realizada dia 17 de novembro de 2017.
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Pibidianos

RESUMO: O presente trabalho faz algumas considerações acerca da nossa participação no 
PIBID-PUC/SP. O projeto foi realizado pela Faculdade de Educação da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, e financiando pela CAPES. A participação se deu através da 
realização das atividades do subprojeto da área de Ciências Sociais no curso de História Li-
cenciatura, desenvolvido na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo - EETAL. Denominado: 
“Construindo a Cidadania - Ler o Mundo. Produzir Memórias. Construir História”. 

Propõe-se um relato com reflexão, abordando os principais aspectos da atuação e da expe-
riência no desenvolvimento das atividades do projeto. Com isso, busca-se, também, refletir sobre o 
impacto dessas mesmas atividades na formação docente. O objetivo aqui é fazer uma breve síntese 
de todo o percurso didático/pedagógico desenvolvido no PIBID, pensando na relação entre ensino
-aprendizagem e prática de pesquisa. 

Palavras chave: Docência, Licenciatura, Ensino de História, PIBID, Eixos Temáticos, Ensino-
Aprendizagem, Prática de Pesquisa, Oficinas. 

Introdução

De início, é importante enfatizar o histórico da PUC/SP no que se refere à sua ação educativa, 
que une ensino, pesquisa e extensão. O projeto do PIBID-PUC/SP teve como enfoque principal levar 
adiante esse tripé, conforme consta na publicação1 que relata os processos de implantação do projeto 
e que recupera parte da história de elaboração desses fundamentos.

É dentro desse espaço acadêmico onde se concebe educação e formação de professores como 
prática pedagógica, social, histórica e política, que percorremos o caminho que articula docência e 
pesquisa, em meio às transformações sofridas pela área da educação e das políticas educacionais que 
orientam os cursos de licenciatura desde 2015. Portanto, estarmos inseridos em um espaço onde 

1 - A AÇÃO DOS PROFESSORES: DA FORMAÇÃO À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. Processos de formação inicial em contextos colaborativos: docência e práticas 
educativas desenvolvidas em escolas públicas do Estado de São Paulo – PIBID-PUC/SP, 2010. NOFFS, Neide de Aquino. Pág. 16 a 24.
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ensino e pesquisa são práticas/dimensões formativas indissociáveis, no qual podemos nos situar 
como sujeitos históricos, refletindo acerca de nosso papel como estudantes, educadores, historiado-
res e cidadãos nesse tempo, e assumindo uma postura participativa frente aos desafios contemporâ-
neos da educação como meio de construção de uma sociedade mais humana e igualitária. 

 O relato de participação nas atividades do projeto e suas reflexões aqui contidas também dia-
logam com a realidade do que hoje é estar fazendo um curso de licenciatura e, ao mesmo tempo, se 
preparando para atuar em um ambiente profissional cujo oficio é historicamente desvalorizado e mui-
to pouco reconhecido, esbarrando em critérios e trâmites burocráticos que dão margem ao sucatea-
mento da carreira docente e que dificultam o acesso do recém-formado na área da educação pública. 

Deixamos aqui, inicialmente, algumas de nossas impressões sobre tudo o que foi vivenciado 
durante o projeto e das descobertas que somente o contato direto com a sala de aula e o ambiente 
escolar podem nos proporcionar, seguindo com todos os aprendizados e desafios para um caminho 
que se inicia com toda a bagagem adquirida através da troca e do diálogo com os colegas pibistas, 
com a coordenadora de área, profa. Dra. Yone de Carvalho, e também com as professoras supervi-
soras da escola EETAL2, Laudenira Cordeiro Benevides dos Santos e Daniela Landi, que ofereceram 
todo o suporte necessário para desempenharmos o nosso papel em sala.

Guardamos todo o repertório prático adquirido através das conversas com alunos que parti-
ciparam das oficinas, nos fazendo refletir sobre aspectos importantes da nossa formação e nos dando 
a possibilidade de entender na prática a educação como um processo dialógico. Levamos lições 
valiosas das reuniões de preparação das oficinas organizadas e dirigidas pela Profa. Dra. Yone de 
Carvalho, Coordenadora da área de História, que foi fundamental para a articulação das propostas 
de eixos temáticos, sanando muitas das nossas dúvidas sobre ensino-aprendizagem. 

É notório para todos os envolvidos no PIBID que o projeto coexistiu com um período de di-
versos ataques e ideias contrárias a uma educação de formação humana e emancipadora, sobretudo 
no que diz respeito ao ensino de História, sendo até mesmo cogitada a exclusão de sua obrigatorie-
dade no Ensino Médio3. Entretanto, cabe aqui também afirmar, todo esse ambiente hostil do atual 
cenário político brasileiro, que vem contribuindo para o fim da educação pública e do esvaziamento 
do papel do educador crítico, não foi capaz de abalar as estruturas e o propósito de nossas atividades.

O PIBID no curso de História Licenciatura da PUC/SP

Recuperando alguns pontos principais do projeto, o objetivo do PIBID-PUC/SP foi proporcionar 
aos licenciandos experiências significativas para a formação inicial de forma compartilhada e colabo-
rativa, contribuindo também para a formação continuada dos professores da Educação Básica e para 
a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos alunos da escola pública4. Cabe aqui identificar 
aspectos e parâmetros da formação no curso de licenciatura que dialogam com esses objetivos.

Em linhas gerais, o curso de Licenciatura em História da PUC/SP, através das disciplinas de ensino 
e pesquisa, nos oferece condições para analisar e questionar a realidade educacional brasileira e o ensino 

2 - Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. 
3 - Medida provisória nº 746, de 2016 (Reformulação do Ensino Médio). Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/
mpv/126992 
4 - Nota da Associação Nacional de História sobre a MPV 746/2016. Disponível em: https://site.anpuh.org/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/noticias-
destaque/item/3780-nota-da-associacao-nacional-de-historia-sobre-a-mpv-746-2016
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de história em particular, procurando entender o seu significado no processo educacional brasileiro. 
Uma vez tomando consciência da importância do nosso papel como educadores, o que se 

apreende é que existe uma distância entre o que a universidade espera de seus futuros docentes em 
atuação e o que é possível ser colocado em prática. Não perdendo de vista o fato de que nossa área 
é sucateada, e esse sucateamento, além de dificultar a nossa inserção na profissão, também interfere 
e dificulta o trabalho dos professores que já atuam na rede pública de ensino.

É nesse ponto que temos que articular teoria e prática, levando em conta os fatores que as 
separam no cotidiano, percebendo que não basta somente adquirir um bom referencial metodológi-
co sem conhecer de perto o ambiente escolar. É justamente neste quesito que o PIBID articulou sua 
proposta, nos possibilitando esse primeiro contato com uma escola pública e tudo aquilo que ela 
traz consigo, desde os diversos fatores que interferem na ação pedagógica, até as dificuldades que 
limitam as situações de ensino-aprendizagem. 

A oportunidade de falar como estudantes de um curso de licenciatura e pibistas, o fato de 
termos tido acesso ao cotidiano escolar e suas dinâmicas ainda na graduação nos fez refletir sobre 
a formação de professores além do aspecto teórico, olhando de outro prisma tudo que envolve a 
realidade do ensino. O que se pode pensar como um dos resultados dessa experiência é o desafio de 
propor uma produção de conhecimento que contemple as diferentes realidades sociais e que dialo-
gue com os saberes escolares da rede pública.

Ainda sobre o tema central dessa discussão, que se trata do ensino de história e a formação do 
profissional dessa disciplina, é importante lembrar que não é de hoje que a nossa área enfrenta o de-
safio de formar profissionais que não lidem de forma superficial com a reflexão histórica, sem se apro-
fundar nos processos, ou seja, o professor como “vulgarizador” do conhecimento (FENELON, 1982).

De fato, dissociado da prática, o fazer História se torna abstrato e a História, enquanto 
disciplina, não faz mais do que reproduzir um conhecimento desarticulado, despolitizado, 
fragmentado, especializado, cada vez mais tomando como prática educativa destinada a 
desenvolver nos alunos o mito da “memória nacional”, com seus ritos e maniqueísmos de 
vilões e heróis. (FENELON, 1982, p.10).

As oficinas: Planejamento e execução

Quando entramos no PIBID, nosso objetivo principal era encontrar um meio de comple-
mentar nossa formação como licenciandos em contato direto com a prática educacional e os de-
safios que enfrentaríamos no cotidiano escolar. Muitas vezes, na academia, não nos sentíamos 
preparados o bastante para a multiplicidade de desafios e realidades que necessitaríamos enfrentar, 
e as possibilidades que este programa oferecia eram, sempre acreditamos, uma grande resposta a 
essa premência.

Assim, logo na divisão das turmas, nosso trio ficou encarregado de preparar duas rodadas 
de oficinas (com duas oficinas de 50 minutos em cada uma delas) para os alunos da 2ª série do 
Ensino Médio, turma H, da Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. Portanto, antes de definirmos os 
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temas a serem tratados e como o faríamos, resolvemos refletir sobre como seria esta turma, quais as 
necessidades dela e o ambiente em que estaríamos. Neste tocante, a existência de pibistas de ciclos 
anteriores em nosso grupo foi essencial para que os novatos pudessem se preparar melhor para o 
ambiente com o qual iriam lidar.

A escola se situa nas cercanias do Limão, bairro populoso da Zona Norte da cidade de São 
Paulo, com algumas indústrias em seu entorno. O ambiente da escola é bem amplo, contando com 
uma estrutura bastante sólida. Nossas oficinas se dariam na sala de vídeo, e seriam acompanhadas 
pela professora de Língua Portuguesa e a nossa supervisora Nira. Esta sala, apesar de um tanto fe-
chada e escura, era uma boa escolha para podermos projetar apresentações enquanto a oficina se 
desenrolava: o audiovisual efetivamente faz uma grande diferença.

E esta questão está diretamente ligada ao contexto específico dos alunos com o quais irí-
amos lidar, jovens, de cerca de 16 anos, muitos dos quais vindos de camadas mais humildes da 
sociedade e se aproximando da conclusão do Ensino Médio e da Educação Básica. Tudo isso, para 
nós pibistas, significava que deveríamos desenvolver oficinas dinâmicas, envolventes, reflexivas 
(porém sem ser “acadêmicas” demais) e bastante visuais, a fim de podermos manter a atenção dos 
alunos e instigá-los à participação. 

Assim, a trajetória que escolhemos foi a de estabelecer relações entre o passado e o presente, 
aproveitando os conhecimentos prévios dos alunos para extrair o máximo possível do debate e focar 
nas reflexões que apareceriam no intercâmbio de ideias. Para tanto, recortamos os temas transversais 
Poder e Ideologia para tratarmos na primeira rodada, uma vez que, para nós, seriam aqueles que per-
mitiriam realizar um debate preliminar com os alunos e cujos retornos nas produções finais seriam 
os mais educacionalmente ricos.

A partir desta definição pudemos escolher nosso tema específico e o título da primeira roda-
da foi: “Nacionalismo e cidadania na América Latina, de Simón Bolívar à Revolução Bolivariana”. O 
intuito deste tema foi trabalhar uma localização espacial mais próxima da brasileira (onde podería-
mos explorar temáticas caras à América Latina e seu devir), bem como trazer aos alunos ferramentas 
de análise da inter-relação entre Passado e Presente, Memória e História5. Ele nos permitiria debater 
não apenas um tema que estava bem presente nos noticiários da época, e partir da crítica às opiniões 
polarizadas e sem perspectiva histórica. 

A metodologia de trabalho que iriamos imprimir seria a de iniciar com uma espécie de 
“gincana”, para romper com a barreira do silêncio dos alunos e quebrarmos a timidez da partici-
pação, bem como engajá-los na oficina logo no começo. Ela consistiria em um “jogo de bandeiras” 
(Anexo I), onde os alunos deveriam acertar os países referentes às bandeiras que lhes mostraría-
mos, e depois um semelhante, porém apenas com os desenhos territoriais destes países. Essa brin-
cadeira inicial teria a função de, a partir de uma abordagem bem lúdica, introduzir características 
definidoras do Estado-Nação e de como estas se articulam historicamente para formá-lo. 

A partir disto, trazendo-os para o contexto brasileiro, apresentaríamos uma série de imagens 
comumente relacionadas ao Brasil (Anexo II), pedindo para que identificassem um caráter comum 
entre elas, momento em que entraríamos diretamente na reflexão aberta sobre o que constitui uma 
Nação, e mais ainda, a nacionalidade o pertencimento. Acreditamos que a partir deste desenvol-
vimento inicial, que se aproveitaria muito de conhecimentos anteriores dos alunos (valorizando 
5 - LE GOFF, Jacques. História (Iº Volume) – Memória e História. São Paulo: Edições 70, 2000, p. 254
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sua inteligência) e os faria desenvolver sua capacidade de análise de imagens e relacionamento de 
diferentes conteúdos com um tema central (bandeiras, territórios, países, governos, Nação), alcan-
çaríamos um nível comum de compreensão que nos capacitasse a avançar até a experiência vene-
zuelana específica. 

Neste tocante, trouxemos aos alunos trechos de cartas de Simón Bolívar (Anexo III), grande 
nome do processo de independência das colônias espanholas americanas, para aprofundar um deba-
te histórico sobre o conceito de nacionalismo e soberania nacional, bem como trabalhando a capaci-
dade de análise de documentos históricos dos alunos. A partir destes trechos, buscaríamos encerrar a 
primeira oficina com esta grande reflexão sobre a nacionalidade e o pertencimento ao Estado-nação, 
que iríamos reforçar na segunda oficina.

Nesta última, decidimos estabelecer uma relação entre o contexto de Bolívar com a Vene-
zuela atual e a recuperação de sua imagem na Revolução Bolivariana, trabalhando as diferenças, 
permanências e descontinuidades que se podem encontrar neste processo. Por isso, alinhando as 
questões de Poder e Ideologia, resolvemos utilizar como documento de análise a atual Constituição 
da Venezuela – especificamente, seu preâmbulo – para que os alunos tentassem enxergar essa dinâ-
mica de continuidade e ruptura. Ao final, eles produziriam as linhas gerais de uma constituição para 
um país imaginário, de forma a traduzir as bases legais e sociais desse país. Dessa forma, pudemos 
verificar se eles compreenderam a análise das fontes e o debate sobre a nacionalidade, bem como as 
características específicas do texto constitucional.

Para a segunda rodada de oficinas, resolvemos partir para uma temática e um debate dife-
rentes, porém mantendo a metodologia de análise das permanências e descontinuidades. Já que os 
alunos veriam o Brasil na segunda metade do século XIX naquele bimestre, resolvemos trabalhar os 
temas transversais Cultura, Sociedade, Memória e Patrimônio, a partir do processo imigratório para 
o Brasil (Anexo VI) e das tensões em torno do racismo de Estado. 

Na primeira destas oficinas iríamos introduzir, com os alunos, o processo de substituição 
de mão-de-obra no Brasil a partir de meados do século XIX, trabalhando comidas típicas de grupos 
imigrantes e dialogando sobre as permanências destas culturas no país. Encerraríamos com uma 
reflexão sobre onde se pode encontrar elementos destas culturas nos dias atuais e como este pro-
cesso se dá. 

E, diretamente relacionando com este encerramento, a última oficina realizada tentaria re-
lacionar a questão do imigrante ao racismo de Estado, analisando as justificativas racistas que fun-
damentavam o fomento das ondas imigratórias europeias para o Brasil. A análise documental desta 
etapa se centraria nas cartes do Conde de Gobineau (Anexo VII) e no discurso racista que imperava 
na época, porém ia além, buscam encontrar um fio condutor de uma mentalidade racista permanen-
te na sociedade brasileira ainda manifesta no cotidiano dos alunos.

Decorrer da primeira etapa

A primeira oficina realizada na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo, cujo o tema foi “Na-
cionalismo e cidadania na América Latina, de Simón Bolívar à Revolução Bolivariana” foi recebida 
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com muito entusiasmo e apreensão pelos estudantes, por se tratar de um tema atual e recorrente na 
mídia, além de muito debatido nos meios acadêmicos. 

Iniciamos com a discussão da expressão revolução bolivariana, relacionada aos fatos recentes 
que acontecem na Venezuela. Foram debatidos em seguida conceitos como: Democracia, Liberdade, 
Igualdade etc. Porém, o âmago da questão não era aprofundar tais conceitos do ponto de vista te-
órico, pois era esperado que eles já tivessem um conhecimento prévio – e de fato tinham –, mas 
observar como tais conceitos estão relacionados com as relações de poder na América Latina. Diante 
do preâmbulo da constituição, fizemos com que os alunos percebessem que no papel e nos discursos 
tudo é muito belo e atraente, entretanto, na prática, a divisão de classes e a desigualdade perma-
neceram. A única diferença foi que durante a revolução bolivariana a aristocracia crioula deu lugar 
aos novos republicanos. Não é errôneo dizer que tal revolução ainda está em curso nos países lati-
no-americanos, principalmente na Venezuela, pois a busca pela igualdade e liberdade de exercer os 
direitos permanecem até hoje. E foi isso que buscamos mostrar durante essa parte inicial da oficina. 

Foi frequente, durante a “gincana” introdutória, que os alunos ficassem eufóricos. Todos bus-
cavam identificar corretamente o nome do país representado por cada bandeira. Muitos acertaram, 
o que tornou essa gincana muito agradável. Em relação ao contexto brasileiro e a sua construção da 
nacionalidade, o debate e as respostas deles foram muito mais sagazes e profundas do que aquelas 
dadas anteriormente, pois se trata da realidade e da nação deles. Eles perceberam que não existia 
Brasil como ele é hoje, que a ideia de nação, assim como os fundamentos da nacionalidade, foram 
construções históricas. 

Obviamente, assuntos paralelos surgiram durante a desenrolar da oficina e da produção do 
conhecimento. Dentro desses assuntos estavam: Comunismo, Capitalismo, Liberdade, Direitos e 
outros. Essa brecha foi dada devido aos resultados do exercício escrito proposto. Depois que tudo 
foi falado, nós, pibistas, pedimos para que eles elaborassem uma constituição de um país que eles 
mesmo poderiam criar. Os nomes foram dos mais inusitados, mas tudo ocorreu da maneira como 
foi planejado, com algumas ressalvas. 

Um dos problemas que vale ser ressaltado é a ausência de muitos alunos. Se foi notória a 
participação dos alunos presentes, pudemos observar também a baixa frequência de alguns. 

Decorrer da segunda etapa

A segunda etapa da oficina, com o tema “Imigração e Racismo de Estado”, não foi recebida 
com tanto entusiasmo quanto a primeira. De fato, o semestre estava no fim, e o expediente diário já 
estava quase concluído. Também pudemos notar a ausência de muitos alunos que permaneciam na 
escola, mas não estavam presentes na sala de aula. Entretanto, conseguimos estabelecer um clima 
positivo, e ocorreram boas interações e contundentes participações entre os presentes. 

Partimos do princípio de que a construção da nação implica elementos imaginários variados. 
Ao mesmo tempo em que as nações estavam se formando na América, afirmou-se um estereótipo 
de beleza, poder, jovialidade e perfeição. Em suma, as pessoas construídas pelas recentes nações 
tinham por objetivo demonstrar o poder da mesma. Entretanto, nesse processo, muitas outras etnias 
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e grupos foram excluídos por não se enquadrarem nos moldes da nova nação. Inclusive os próprios 
europeus pobres, que vieram numa “missão civilizadora” de branqueamento, sofreram grande ex-
clusão. Essa observação causou grande espanto para os alunos que não tinham a noção de que os 
imigrantes vindos da Europa também sofreram com as condições brasileiras. 

Depois da introdução ao tema, partimos para a discussão do processo de construção de 
estereótipos no Brasil. O que mais nos surpreendeu foi um aluno chamado Gabriel: no começo da 
atividade, o estudante manifestou desinteresse e foi advertido pela supervisora; contudo, ao final da 
oficina, foi um dos alunos mais participativos e reflexivos.

No fim, o saldo da segunda parte da oficina foi positivo, pois mesmo com temas tão difíceis 
de serem abordados, os alunos do 2º H conseguiram compreender o intuito da oficina como um 
todo e tiveram uma boa participação durante o processo. 

Considerações finais

Para a proposta de formação compartilhada e colaborativa do subprojeto de História a pes-
quisa dos conteúdos curriculares e a checagem dos conhecimentos prévios dos alunos tiveram pa-
péis preponderantes. A troca de experiências com a coordenadora de área e os professores que já atu-
am na rede nos ajudou a propor eixos temáticos com temas relacionados à realidade dos estudantes, 
além de nos permitir propor atividades para desenvolver habilidades e competências dos estudantes 
para a leitura de imagens e textos, além da escrita, na medida em que selecionamos e trabalhamos 
com uma variedade de fontes históricas. 

É cabível afirmar que a articulação proporcionada pelo PIBID entre o subprojeto e o curso de 
licenciatura contribuiu para ampliar os horizontes metodológicos da nossa formação, uma vez que 
sua proposta levou em conta os aspectos físicos, comunitários e pedagógicos da escola, e as particu-
laridades dos alunos que nela estudam. A proposta do projeto nos possibilitou a oportunidade de 
conciliar teoria com práticas de ensino e pesquisa, o que é fundamental para a formação docente.

Fontes e Bibliografia

BOLÍVAR, Simón; trad.: n/d. Obras completas. N/D, 1950.
BOLÍVAR, Simón; trads.: BRAND, Jaques Mario e BAPTISTA, Josely Vianna. Escritos políticos. 
Campinas: UNICAMP, 1992.
FEITOSA, Nabupolasar Alves. A construção do Estado chavista: a influência bolivariana. Fortaleza: 
IMEPH, 2014.
GIRON, Loraine Slomp. Imigração e cultura. Caxias do Sul, RS: Educs, 2007.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. A contribuição italiana para a formação do Brasil. Florianópolis: 
NUT/NEIITA/Universidade Federal de Santa Catarina, 2002.
HUTTER, Lucy Maffei. Imigração italiana em São Paulo (1880-1889): os primeiros contatos do imigrante 



48

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

para o Brasil. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, 1972.LIMA, Oliveira. Pan-americanismo: 
Monroe, Bolívar, Roosevelt, 1907. Brasília: Senado Federal/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1980.
RAEDERS, Georges. O conde de Gobineau e o Brasil: o inimigo cordial do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988.
REZA, German A. de la; trads.: FERNANDEZ, Jorge Adelqui Caceres e RODRIGUES, André Figuei-
redo. A invenção da paz: da República Cristã do duque do Sully à Federação das Nações de Simón 
Bolívar. São Paulo: Humanitas, 2015.

Anexos

Anexo I

Anexo II



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

49

Anexo III

Anexo IV

Anexo V



50

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Anexo VI

Anexo VII



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

51

Entre Monumentos e Documentos. 
Oficinas de História e construção da Cidadania. 

Cláudio Gláuber do Nascimento Filho
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Edhilson Dantas Alves
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Yuri Barreto Bernardo de Almeida
Participante do subprojeto desde 01/2017

Pibidianos

Introdução 

“Ensinar é permitir e possibilitar ao outro, ser o autor de seu próprio pensamento. Esse ensino 

só pode ser ministrado por quem aprende a ter o seu próprio pensamento, pensamento não alie-

nado, mas crítico, criativo, lógico, afetivo. Ensinar é possibilitar que o outro aprenda. Esse en-

sino requer pessoas que, para construírem seu próprio pensamento, sua aprendizagem, tenham 

como ferramenta dessa construção, experiências vividas, posturas abertas ante o novo, as dis-

ponibilidade para a mudança, conhecimentos significativos construídos e a humildade para 

reconhecer e enfrentar os erros. Erros encontrados durante a construção do conhecimento.” 

Neide de Aquino Noffs, 2008, p.77-78

A PUC/SP é conhecida por uma prática histórica que articula ensino, pesquisa e extensão. O 
projeto PIBID na instituição veio possibilitar o aprofundamento dessa relação na própria formação 
dos licenciandos, que já era desenvolvida internamente pelo Projeto Institucional para Formação 
de Professores da Educação Básica – PIFPEB, que desde 2001 também possibilitava a elaboração de 
projetos pedagógicos específicos dos cursos de licenciatura da universidade ou os que viessem a ser 
criados. O mesmo traz pressupostos e norteadores para as elaborações que são capazes de constituir 
e desenvolver diferentes práticas, a fim de preparar o educando:

•	Os	Cursos	de	Licenciatura	e	os	de	Bacharelado	(quando	a	eles	vinculados)	têm	sua(s)	iden-
tidade(s) vinculada(s) à estrutura temática e epistemológica da área de saber;

•	A	prática	da	pesquisa,	voltada	à	problemáticas	do	processo	de	ensino-aprendizagem	e	às	de-
mandas da realidade escolar é norteadora da formação profissional e da organização interna dos cursos; 

•	A	existência	de	articulação	entre	as	diferentes	áreas	de	conhecimento	no	interior	de	proje-
tos de atividades e pesquisas comuns;

•	Considerar	as	modalidades	e	níveis	de	ensino	como	referência	para	o	desenvolvimento	das	
atividades curriculares na formação inicial graduada e na educação continuada do professor;
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•	Compromissar-se	com	a	prática	educativa	da	escola	pública	como	referência	para	o	desen-
volvimento das atividades curriculares na formação inicial graduada e na educação continuada do 
professor;

•	Assumir	a	concepção	de	aprendizagem	como	processo	de	construção	de	conhecimentos	
e o desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico e ético como condição para a mudança de 
concepções, valores, atitudes, crenças e ações;

•	Realizar	atividades	que	se	constituam	como	espaços	de	interlocução	qualificada	e	de	pro-
blematização constante da prática pedagógica em todas as suas dimensões 

•	Considerar	a	inserção	do	professor	em	um	contexto	social	histórico	e	a	necessidade	de	
coerência entre a formação recebida e a prática esperada, ou seja, o princípio da simetria invertida, 
tendo em vista que o preparo do professor deve ocorrer em lugar similar àquele em que ele vai 
atuar;

•	Considerar	 a	perspectiva	da	 educação	continuada,	da	diversidade	de	 experiências	 e	do	
trabalho coletivo e interdisciplinar na elaboração e execução dos projetos pedagógicos dos cursos.

E foi aliando argumentos ao trabalho tais como: 
•	Compromisso	com	a	prática	educativa	da	escola	pública	como	referência	para	o	desen-

volvimento das atividades curriculares na formação inicial graduada e na formação permanente do 
professor;

•	Concepção	de	ensino	e	aprendizagem	como	processo	de	mediações	entre	conhecimento	
constituído, sua relação com o indivíduo e o contexto sociopolítico-econômico e cultural em conso-
nância para o desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico e ético, como pressupostos para a 
mudança de concepções, valores, atitudes, crenças e ações;

•	Planejamento,	elaboração	e	realização	de	atividades	que	se	constituam	como	espaços	de	
interlocução qualificada e de problematização constante da prática educativa em todas as suas di-
mensões;

•	Consideração	da	perspectiva	da	formação	permanente	do	professor,	da	diversidade	de	ex-
periências e do trabalho coletivo e interdisciplinar na elaboração e execução dos projetos dos cursos.

Foram com esses pressupostos determinados que o nosso trabalho no PIBID/2017 pôde 
se desenvolver e configurar o aprofundamento da educação de jovens da Escola Estadual Tarcísio 
Álvarez Lobo - EETAL, localizada à Rua Nossa Senhora da Lapa, 615, que ocupa o 35º lugar entre as 
escolas paulistas no ranking constituído a partir das notas do ENEM. 

Os encontros entre os pibidianos e os estudantes da EETAL ocorreram quatro vezes. Foi 
possível conhecer, interagir, conversar e debater sobre diferentes aspectos dos assuntos abordados 
com alunos interessados, comunicativos e questionadores. O preparo realizado na universidade foi 
fundamental para que pudéssemos apresentar aos estudantes a proposta e os conteúdos a serem 
trabalhados e para saber motivar os estudantes no momento de participar da oficina. 

Encontramos estudantes do 2º ano do Ensino Médio que já haviam tido outras experiências 
com licenciandos em História, mas que pareciam estar em contato com algo novo a cada oficina. A 
temática foi transversalmente explorada no sentido de podermos relacionar o passado ao presente, 
contextualizado historicamente e evidenciando os processos ocorridos, retirando a “naturalidade” 
dos fenômenos históricos. 
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O grupo com o qual trabalhamos possui um histórico de boas notas: mas, como qualquer 
outra turma de ensino médio, manifestava a ansiedade pelo término do período de escolarização 
obrigatória, momento em que as aulas parecem ser mais cansativas, as “matérias” fogem do interesse 
pessoal e parecem não ter relações com a profissão escolhida ou já em desenvolvimento, na medida 
em que algumas famílias necessitam que haja mais um assalariado para ajudar nas despesas familia-
res, fazendo com que, apesar de muito novos, tenham dupla jornada. 

A escola pública, apesar de possuir especificidade de acordo com a região, ou seja, bairro 
em que se localiza ou o investimento recebido nos últimos anos, ainda está alguns passos atrás do 
ensino particular de ponta. A EETAL não é exceção. Apesar de estar situada em uma ótima região na 
cidade e bem colocada no ranking de escolas públicas, ainda tem um ensino deficitário que perpe-
tua a desigualdade. O PIBID vem estimular o investimento na qualidade da educação levando uma 
visão de ensino diversificada a partir da qual os estudantes podem se sentir próximos, criar e de-
senvolver sua visão crítica ao abordar temas transversalmente de tal forma que se abordem questões 
menos tocadas em salas de aula - fazendo com que a história seja novamente contada de forma que 
se esqueça dos dominados ao apenas vangloriar os dominantes sem problematizar a estruturação do 
sistema vigente.

Para a escolha de um tema transversal fomos orientados pela Profa. Dra. Yone de Carvalho, 
coordenadora de área, a buscar informações sobre a realidade escolar e aquela específica do grupo 
com o qual estaríamos trabalhando. Ou seja, tanto foi necessário que soubéssemos o conteúdo que 
vinha sendo trabalhado nas aulas de História pelo professor regular, como também precisávamos 
conhecer o perfil dos estudantes para planejar a oficina. Sabíamos da importância de propor ativida-
des e reflexões que permitissem aos estudantes a aproximação entre os saberes do cotidiano vivido 
por eles e os conteúdos acadêmicos para que houvesse um efetivo aprendizado, o desenvolvimento 
do pensamento crítico e a consciência de que a história existe e eles próprios fazem parte dela. A 
partir dessas referências, o primeiro tema a ser trabalhado nas duas primeiras visitas foram os monu-
mentos: o que é um monumento, qual a intencionalidade por trás dos mesmos, quem os produziu, 
quem ou o que busca representar. Apresentamos imagens de monumentos franceses e brasileiros, 
para que pudéssemos trabalhar numa perspectiva comparativa, integrando ambos os núcleos das 
aulas de História daquele momento – História Geral, História do Brasil – e para construir o conceito 
de monumento – com a identificação das características comuns. Em seguida, fizemos uma atividade 
de identificação e reconhecimento de monumentos atuais. 

O outro tema abordado foi o racismo estrutural: trabalhamos para relacionar, num primeiro 
momento, o racismo ao processo histórico moderno de escravização, no qual o Brasil esteve inserido 
como parte do império colonial português; em seguida, focalizamos o fim do tráfico negreiro nas 
Américas, relacionado às leis inglesas (como Bill Aberdeen), e posteriormente o fim do tráfico no 
cenário brasileiro interno. Assim, observamos como a escravidão deixou marcas na História que não 
foram apagadas com o fim legal do sistema (1888). 

A desigualdade racial não afeta um grupo minoritário da sociedade brasileira, mas sim uma 
grande parcela desta. Os negros e as negras correspondem hoje a 50,7% da população (segundo 
autodeclarações que só tendem a crescer). Diante desta significativa porcentagem, é inconcebível a 
ideia de que esta mesma parcela da população esteja em tamanha desvantagem social e desproporção 
de representatividade nos âmbitos político, jurídico, econômico, acadêmico etc., aparecendo como 
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protagonistas apenas nos piores índices nacionais. Colecionam-se aqui os seguintes dados: dos Juí-
zes atuantes no país, apenas 15,4% são negros ou pardos. Apenas 30% dos Senadores e 20% dos De-
putados Federais também assim se declaram. Dos 28 Ministros Executivos nomeados, apenas uma 
é negra. Assevera-se ainda que não há sequer um ministro negro no Supremo Tribunal Federal. Os 
dados não param aí! A chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior do que em relação a 
um branco. Não obstante, apenas uma a cada quatro pessoas a obter um diploma do ensino superior 
é negra. Sendo ainda que, 75% da população carcerária brasileira e 70% das pessoas em situação de 
extrema pobreza são negras.1

Os jovens estudantes trazem experiências nas quais sofreram discriminação racista, embora 
isso nunca fora discutido ou denominado como deveria por falta de conhecimento da opressão his-
tórica sobre a população negra. Dessa maneira se reduz a importância da discussão e se reproduza 
o imaginário de superioridade de uma raça sobre a outra; os jovens se interessaram sobre cada de-
núncia sobre racismo que foi levado ao seu conhecimento, como racismo no Grammy, no Oscar, o 
racismo sofrido pela filha do ator global Bruno Gagliasso, entre diversos outros. 

O destaque ideológico foi fundamental para aprimorar a percepção de opressores-oprimi-
dos em todas as oficinas realizadas, onde foi permitido então perceberem que não existe acaso nem 
naturalidade quando se trata de racismo ou classes sociais. Com isso, a metodologia os levou, em 
um passo-a-passo, a fazê-los tanto entender a história como processo, em todo momento que houve 
discussão e exposição do conteúdo; problematizar, tal que ressaltamos que não era necessário que 
concordasse conosco e os estimulávamos a duvidar e fazer perguntas, bem como realizar e desenvol-
ver a argumentação quando debatido ao entrarmos em uma discussão. 

Esses fatores foram pensados para que fosse possível enxergar a história de um ponto de 
visto diferente do que é ensinado no ambiente escolar. Ao se enxergar como agentes históricos, é 
possível perceber ao longo do tempo as formas históricas de dominação social. A perspectiva teórica 
trabalhada enfatizou as formas de dominação e como esta está representada nos monumentos e seus 
imaginários – grandes obras, com beleza acentuada, localização de destaque e, por vezes, significa-
dos ocultos. Ao abordarmos racismo, foi levado em conta que ele se apresenta de diferentes formas 
ao longo da história, e de que permanece naturalizado e imperceptível se não houver reflexão siste-
mática sobre o assunto. 

Desenvolvimento

A caracterização de um bom ambiente para o desenvolvimento do diálogo está ligada direta-
mente ao fator liberdade. A professora que fez o acompanhamento dos quatro encontros foi um ser 
humano ímpar, nos deixando à vontade para desenvolver os dois temas propostos e para poder dia-
logar com os alunos. Foi notável também a liberdade com que os alunos dialogaram conosco diante 
da professora deles, o que confirma que um bom profissional da educação cria um espaço em que 
todos se sintam à vontade e conversem de igual para igual, sem a necessidade de uma subordinação 

1 - A DESIGUALDADE RACIAL DO BRASIL: O RACISMO ESTRUTURAL E O DETERMINISMO SOCIAL. Dourados: Revista Jurídica Direito, Sociedade e Justiça/ 
rjds, 2017.
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ou de uma relação de poder. Os quatro encontros foram feitos na sala de vídeo, que tem um projetor, 
o notebook e uma conformação das mesas muito interessante – em formato de “U” – o que facilita o 
diálogo entre os participantes de qualquer atividade. 

Mesmo planejando passo a passo do que queremos fazer, com certeza sempre somos colo-
cados diante do improviso e, talvez, o que defina a experiência da educação, seja o poder da im-
provisação. Os improvisos são necessários tanto por conta dos próprios alunos – para responder às 
indagações, colocações ou até mesmo brincadeiras – quanto de possíveis falhas técnicas e afins. Para 
todos os quatro encontros nos preparamos muito e a preparação foi o aval para que pudéssemos 
improvisar quando necessário.

Os alunos participantes da oficina – como a maioria dos estudantes do 2º ano do Ensino Mé-
dio – eram cheios de energia: bem distribuídas, as brincadeiras, inevitáveis, não interromperam em 
nenhum momento o desenvolvimento da oficina e, na maioria dos casos, proporcionou exemplos ou 
brechas para que pudéssemos ligar diretamente ao assunto. Os jovens se mostraram questionadores 
e, principalmente no segundo tema, conhecedores prévios do que estávamos tratando, possibilitan-
do também um melhor desenvolvimento da oficina, uma vez que é imprescindível a participação de 
todos e não apenas monólogos. Ou seja, nós preparamos as oficinas, mas ocorreram como constru-
ção compartilhada entre pibistas e os alunos.

No primeiro encontro, apostamos no desenvolvimento através da exposição do tema oral-
mente, alternando entre os três pibidianos, e os alunos participando com algumas intervenções. 
Explanamos o assunto dos monumentos como um reforço do poder, e tentamos desconstruir o 
senso comum do pensamento de que monumentos só estão ali por estar, para enfeitar, e os alunos 
mostraram compreender. Logicamente este primeiro encontro foi aquele em que estávamos mais 
apreensivos; serviu-nos como um estudo da sala, foi possível notar como eles se comportavam, 
se eram mais sérios ou mais brincalhões, se participavam, e se entendiam o que estava sendo dito 
através da forma como foi dito. Todas estas observações iniciais foram extremamente importantes 
para os outros três encontros, neles já preparamos as oficinas sabendo previamente como era o 
estilo da sala.

No segundo encontro, chegamos mais enturmados com a própria sala. A maioria lembrava 
nosso nome, nós já conhecíamos grande parte dos estudantes e isso facilitou o desenvolvimento do 
último encontro abordando o tema Patrimônio. Este momento foi decisivo para podermos pensar na 
segunda oficina. Apresentamos alguns monumentos brasileiros e os alunos, mesmo não sabendo o 
significado, já conheciam a maioria. A partir daí, fizemos a ponte com o Arco do Triunfo e passamos 
ao conteúdo que eles deveriam estudar naquele momento, de acordo com o planejamento, que era 
Napoleão Bonaparte e a situação política da França no século XIX. Ao explorar as imagens, frisamos 
que existem os monumentos criados para reforçar uma posição de poder e que existem locais e/ou 
objetos que se tornam monumentos com o tempo, seja por sua importância histórica, significado ou 
por outro fator. 

Como produção para esta oficina, foi feito um jogo de verdadeiro ou falso. Os alunos de-
veriam, em grupo, assinalar V para verdadeiro e F para falso em cada uma das quatro imagens 
fornecidas – duas eram de espaços considerados monumentos e duas não. Foi uma produção bem 
simples apenas para verificar se eles compreenderam o conceito, e todos acertaram. A parte mais 
importante da produção veio depois: divididos em três grupos, os estudantes foram convidados para 
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indicar, oralmente, os critérios para as suas escolhas, para que aqueles que se sentissem à vontade 
justificassem todos os verdadeiros (V) e todos falsos (F). Neste momento o debate ficou acalorado. 
Eles começaram a dialogar entre si e conosco para explicar o motivo de terem assinalado aquela 
resposta e assim, pudemos constatar que eles tinham entendido a ideia principal da oficina sobre 
monumentos.

Um dos fatos mais interessantes quando trouxemos a atividade do verdadeiro ou falso é que 
uma das imagens era da estação Brooklyn, da linha cinco lilás do metrô e a outra era da estação Ca-
pão Redondo, da mesma linha. A Brooklyn estava na atividade de um grupo e a Capão Redondo na 
de outro, e um garoto fez um apontamento muito interessante. Ele propôs que a estação Brooklyn 
era muito mais bonita que a estação Capão Redondo – e, de fato, ela tem um desenvolvimento ar-
quitetônico mais moderno, e foi construída posteriormente. Porém, ele concluiu falando que aquele 
edifício não era um “monumento histórico”, servia para poder reforçar uma imagem, pois quem 
a construiu fez a mais simples em um bairro pobre enquanto a mais desenvolvida foi feita em um 
bairro mais nobre, mais visado, e assim chamaria mais atenção para construir no futuro uma imagem 
positiva de quem a fez.

No terceiro encontro, mais experientes com a própria sala e sabendo os erros e acertos da ofi-
cina anterior, fomos mais preparados. Prontamente identificamos um afastamento do primeiro tema, 
mesmo trazendo para uma realidade mais próxima deles não foi tão eficiente chegar a um ponto 
chave para um engajamento maior dos alunos no tema proposto. Pensamos então em um assunto 
mais palpável e que todos pelo menos conhecessem. A escolha foi o racismo estrutural.

Para podermos chegar ao intrincado sistema racista que enxergamos hoje no Brasil, partimos 
da escravidão de povos negros africanos na Idade Moderna. Abordamos, através de apresentação 
oral, com auxilio de material virtual, o tráfico de escravos no Brasil, as leis que rodearam essa prática 
e como ela era aceita na época. Apontamos a crueldade do sistema de tráfico humano e como matou 
diversas pessoas no transporte, além de colocar que as que chegavam ao Brasil vivas eram desuma-
nizadas para serem vistas como inferiores e tratadas como tal, o que possibilitava a grande gama 
de escravos negros africanos substituindo a mão-de-obra indígena, que se mostrava ineficiente por 
diversos fatores. Abordamos o porquê era mais “fácil” controlar os traficados, uma vez que eles eram 
tirados de suas terras e separados das famílias. Acompanhamos o momento do tráfico até a abolição 
da escravatura, sempre tentando destacar que a escravidão acabou por causa de todo um processo 
de resistência anterior, principalmente escrava, e das lutas dos negros escravizados. A partir destas 
indicações, tentamos desconstruir o senso comum de que a escravidão acabou porque a Princesa 
Isabel e todo o sistema do Império resolveram, de uma hora pra outra, que eram abolicionistas; tra-
balhamos documentos que mostram que o momento da abolição resultou principalmente da luta de 
uma grande parcela dos negros já livres e não mais escravos. Ou seja, apontamos a importância dos 
próprios negros em sua história, da qual foram protagonistas.

A primeira fase desta oficina foi muito satisfatória e, como tínhamos esperado, os alunos 
participaram muito mais. O assunto é mais próximo da vivência da maioria e, neste momento, eles 
participaram muito mais engajados, se comparado ao tema da primeira oficina. Grandes discussões 
aconteceram e o debate entre eles foi muito mais intenso. Em certos momentos ficamos até mais 
como mediadores do que como professores, pois todos tinham algo a dizer, e o mais delicado foi 
fazer com que todos fossem ouvidos. 
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No nosso último encontro, e fechamento da oficina sobre racismo estrutural, no dia 22/11, 
foi mais complexo. O tempo estava chuvoso e voltamos um pouco mais de um mês após o encontro 
anterior; além da chuva, que fez com que tivéssemos menos alunos presentes, o desafio era retomar 
em pouco tempo o que fora trabalhado no encontro anterior sobre o aspecto histórico da construção 
do racismo estrutural. Apesar disso, retomamos a questão e colocamos novos dados através do IBGE, 
como a porcentagem de negros encarcerados, a porcentagem de negros na universidade, a diferença 
salarial entre negros e brancos, e também abordamos trechos da música “Capítulo 4, versículo 3” dos 
Racionais Mc’s, e o videoclipe da música “Boa Esperança”, do artista Emicida.

Usando estes documentos, buscamos desenvolver a atividade. A proposta era que os alunos 
expressassem de alguma forma artística (tanto com poema, grafites, pixações, escrita) o que eles 
sentiam sobre o racismo ou então que relatassem situações racistas que eles já haviam presenciado. 
Não havia necessidade de dizer quando nem com quem, porém eles não se sentiram confortáveis 
de fazer. Identificamos que, talvez por receio ou por timidez, eles não aceitaram muito bem o que 
foi proposto. Logo, tivemos de improvisar: ao invés do planejado, nos separamos em três grupos e 
começamos a dialogar sobre o que eles haviam apreendido nas nossas oficinas e falas e se os ajudou 
de alguma forma a perceber situações que são extremamente habituais, e que passamos a normalizar 
subconscientemente. A partir desta conversa, identificamos que eles já tinham um ótimo senso críti-
co para pensar a questão proposta, porém muitos acrescentaram que deixaram de ter aquela visão de 
que racismo seria só os xingamentos ou atos palpáveis que podemos ver muito em jogos de futebol, 
mais também é algo arraigado, como ser perseguido pelo segurança do mercado, ganhar um salário 
menor, ser barrado em certos estabelecimentos.

O uso da sala de vídeo foi muito bom para o desenvolvimento da oficina. A sala é estruturada 
em um formato mais aberto e mais confortável que o padrão, isso possibilitou uma maior interação 
entre todos e um melhor cenário para exposição e diálogo. Buscamos através desta estruturação 
física trazer os alunos mais para perto de nós, o que deu certo, pois percebemos que eles nos trata-
ram de igual para igual e isso foi extremamente produtivo para todos os diálogos que tivemos em 
sala sobre os assuntos das duas oficinas. Esta aproximação fez com que parecesse uma conversa de 
amigos, não caracterizou que alguém ali tinha mais ou menos conhecimento que o outro, pelo con-
trário, forneceu um sistema enriquecedor de troca de experiências, um passando o aprendizado que 
tem para o outro, uma troca, assim como pensamos que a educação deve ser. A intenção principal 
sempre foi poder abordar temas transversais das matérias que estavam sendo estudadas nas aulas de 
história e fazer com que eles as entendessem melhor a partir da aproximação que propusemos para 
a realidade vivida e presenciada por eles.

As produções foram resultado de todos os processos abordados em sala. Podemos considerar 
a exposição dos temas, o desenvolvimento prévio dos alunos dentro do tema, e mesclando o que 
mostramos de novo com o que eles já sabiam puderam assimilar a matéria que deveria ser estudada. 
O ponto mais importante de uma oficina é a produção. É ela que diferencia a aplicação de uma aula 
a uma oficina, e este foi o nosso maior desafio. A oratória é fundamental para que possamos trans-
mitir o que planejamos, sem a exposição do tema fica difícil existir uma oficina. Em um ambiente 
mais palpável talvez seja mais simples pensar em uma produção, porém, a história é um campo da 
intelectualidade, o que muitas vezes faz com que voltemos a cair nos vícios de sistemas avaliativos 
como provas ou dissertações.
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Nosso intuito era o de fugir das avaliações burocráticas e isso era o mais complicado. Inicial-
mente, depois de desenvolvermos o tema, propusemos um verdadeiro (V) ou falso (F). Os alunos 
aceitaram super bem e, como complemento, solicitamos que eles justificassem oralmente o porque 
assinalaram a resposta. Esta parte foi sem dúvida muito interessante, poder escutar o que eles tinham 
a dizer e observar o debate interno foi muito curioso, perceber que os alunos realmente tinham en-
tendido foi algo extremamente gratificante e percebemos que o sistema avaliativo com um debate 
aberto foi o que melhor funcionou para aquela sala. Mesmo o sistema não tendo uma grande produ-
ção física ele contava com a troca de experiência do que foi aprendido e verificamos nele um grande 
potencial para trabalho.

Notar como a primeira produção havia sido eficiente foi o que motivou a estrutura da segun-
da. Após as falas dos pibistas, os alunos se mostraram muito empenhados e dispostos a discutir o 
tema do racismo estrutural, logo, a atividade que desenvolvemos, já citada no presente artigo, talvez 
fizesse com que perdêssemos aquele calor que havia no momento. Além disso, a falta de conforto 
dos alunos para produzir o solicitado foi o que fez com que a sala se dividisse em três grupos de 
conversas, e ali, onde estavam apenas com as pessoas de um círculo de amizade mais próximo, eles 
se sentiram mais a vontade para poder falar. No início foi mais difícil e nós pibistas tivemos que falar 
bastante para eles se sentirem mais à vontade, e quando percebemos eles já estavam falando sobre o 
tema e desenvolvendo um debate entre o grupo muito interessante.

Enfim, as produções de ambas as oficinas foram resultados de uma troca livre entre pibistas 
e alunos. Além disso, as construções pessoais já estabelecidas dos alunos, a visão de mundo de cada 
um e todos os quesitos pessoais contribuíram para o que eles desenvolveram. Na primeira houve a 
atividade escrita e o diálogo, enquanto na segunda existiu um debate crítico entre cada grupo, fo-
mentando o debate, pois todos tinham algo para falar sobre o tema, e a partir do momento que a sala 
foi dividida, todos se sentiram à vontade para poder dialogar, trocar ideias e experiências.

Experiência pessoal
Cláudio Gláuber do Nascimento Filho

 
Acreditar na educação como forma de transformação social é o que me motiva a trabalhar 

nesta área. A transformação social, não apenas econômica, pois o aprender, o saber, é meio de enri-
quecimento intelectual. Principalmente a história é uma grande enriquecedora do aprender crítico 
e colabora para que todos possam olhar para a realidade de uma forma mais contundente. O PI-
BID/2017 possibilitou que eu entrasse pela primeira vez em uma sala de aula como professor, e fez 
com que eu confirmasse as minhas expectativas acerca da educação e, além disso, pudesse concluir 
com minha própria experiência que o que acredito é verdadeiro. O nome do nosso sub-projeto ser 
“Construindo a cidadania: Ler o mundo”, já demonstra quais os objetivos procurados pelas oficinas.

As reuniões entre os pibistas junto da Profa. Dra. Yone de Carvalho foram muito enrique-
cedoras. A professora forneceu o suporte necessário para que nós, não muito experientes, pudés-
semos enxergar através da visão de quem já tem uma ampla experiência com educação de jovens. 
As rodas de conversas sobre os temas e ouvir como outros colegas chegaram a seus temas fornece 
uma reflexão que colabora no crescimento dos nossos próprios recursos para pensar os modos de 
tratar a história.
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No dia 20/11 ocorreu a mesa do PIBID-PUC/SP na XVI Semana de História da PUC/SP. 
Esse evento foi muito importante para que, após termos todos presenciado as ideias dos grupos, 
pudéssemos ver como foi a experiência e se realmente ocorreu o que foi planejado. Neste encontro 
foi possível perceber que as oficinas são voláteis e nunca acontecerão exatamente como planejamos, 
porém, também é muito enriquecedor poder trocar as experiências entre pibidianos e com um pú-
blico interessado no projeto e em como ele foi preparado e executado.

O principal, e acredito mais importante, foi a troca com os alunos. Enxergar que o PIBID, 
e a educação, não é ter o conhecimento e passar para o outro, e sim ambos terem conhecimentos e 
trocarem entre si. Particularmente me identifiquei muito com os alunos, pois a diferença de idade é 
ínfima, e isso possibilitou uma troca mais rica e um olhar mais de igualdade do que de superiorida-
de. Portanto, o projeto possibilitou que eu tivesse minha primeira experiência com professor e tam-
bém ter uma experiência de licenciatura real, que foi extremamente rica de trocas com a professora, 
colegas e alunos.

Experiência Pessoal
“Ed”

A trajetória de pibista é intensa. É necessário tanto saber desenvolver a teoria do que será en-
sinado como se atentar à didática no momento das oficinas, de maneira que não se caia no academi-
cismo de levar teorias de autores estudados para jovens que sequer possuem uma identificação com 
a história. Cada oficina, portanto, é inteiramente nova e traz experiências únicas, uma vez que, por 
mais que seja continuidade da anterior, a recepção dos estudantes, as discussões e desenvolvimento 
da visita não se repete de nenhuma forma. Participar do PIBID é ter e ser um agente educacional 
- um educador - que possui a função de levar conhecimento para uma parcela da sociedade que é 
vítima, assim como fui, da desigualdade social que escolher cor, escolhe de acordo com o poder fi-
nanceiro; evita, dessa forma, que haja um conhecimento comum e que se enxergue o sistema como 
ele é. Ser pibista de história é ir contra o gradiente que quer estagnar toda e qualquer resistência por 
parte dos jovens desfavorecidos.

Aprendi muito desde as reuniões à roda de conversa com os jovens alunos. É um conhe-
cimento essencial para um professor que almeja entrar na escola pública para ensinar. O PIBID é 
uma oportunidade de crescer e ver que se pode desenvolver o conhecimento de diferentes formas 
e não apenas a comum e tradicional em uma relação de professor fala/aluno escuta, pois existe 
a possibilidade de fazer algo novo e sair do convencional e esperado. Durante toda trajetória, 
percebi diversas vezes que, por mais difícil e trabalhoso que possa ser, é gratificante ter a percep-
ção de que os alunos estão aprendendo e gostando de estar presente. É melhor ainda quando se 
percebe que existe uma participação por parte deles e ainda perguntam quando vamos voltar. É 
sensacional chegar na sala e nos cumprimentarem por gostarem do que, juntos, fazemos na sala 
de aula. 

Espero que seja possível que graduandos, cada vez mais, tenham essa oportunidade de entrar 
na escola pública para entenderem como, por mais que não se tenha uma estrutura de ponta, é um 
lugar plausível para se desenvolver novas possibilidades e um futuro para os alunos da rede.
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Considerações Finais: 

“A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um 
tempo saturado de ‘agoras’”. (BENJAMIN Walter, “Walter Benjamin -– Obras escolhidas. 
Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Pg 225)

É com essa icônica frase de um dos maiores e mais importantes pensadores do século XX que 
devemos pensar acerca do PIBID no ciclo de 2014-2018. Faz-se necessário pensar nos “agoras”, uma 
vez que esta conclusão seria demasiadamente diferente de uma escrita em 2014, ou mesmo de um 
ano atrás. O PIBID encontra-se em uma situação complexa: qual será o lugar do programa nos novos 
tempos? O PIBID corre o risco de ser cancelado? Mais do que apenas elencar e demonstrar o que foi 
feito durante o ano de 2017, é necessário que se entenda a importância do que foi feito aos alunos e 
alunas bem como aos futuros e futuras professores(as). Essa conclusão portanto, tem como objetivo 
fundamental ser um manifesto: seus argumentos são os inúmeros proveitos que esse programa educa-
cional causa nas esferas macro e micro da educação. Os futuros professores (representantes e agentes 
da educação básica), os alunos e alunas das escolas atendidas, a universidade – dimensões indivisíveis 
do PIBID – estão de pleno acordo com os dois princípios norteadores da educação brasileira, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

É de notório saber que a educação oferecida no Brasil é ainda extremamente defasada. Nos 
índices internacionais de educação, como aqueles fornecidos pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, o Brasil se encontra em 36º no ranking divulgado em 2017. O “pro-
blema” da educação está sempre em pauta em manifestações, anos eleitorais, governos e, nos últimos 
anos, algumas ações afirmativas e propostas de educação foram discutidas e serão executadas dentro 
de alguns anos, como é o caso dos PNE/BNCC aprovados em 2014/2017. 

Interessante apontar que ainda está em estudo a BNCC para o ensino médio, portanto usare-
mos as questões levantadas na BNCC existente. Veremos como o PIBID está intimamente integrado 
à LDB e aos novos programas educacionais para o futuro.

De acordo com o documento aprovado em 2017 pelo Ministro da Educação Mendonça 
Filho, a Base Nacional Comum Curricular 

“Trata-se, da implantação de uma política educacional articulada e integrada. Para isso, 
o MEC será parceiro permanente dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tra-
balhando em conjunto para garantir que as mudanças cheguem às salas de aula. As insti-
tuições escolares, as redes de ensino e os professores serão os grandes protagonistas dessa 
transformação. A BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de 
uma educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de 
todos os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao pre-
conceito. Assim, para cada uma das redes de ensino e das instituições escolares, este será um 
documento valioso tanto para adequar ou construir seus currículos como para reafirmar o 
compromisso de todos com a redução das desigualdades educacionais no Brasil e a promoção 
da equidade e da qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros.”.
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Portanto, é fundamental a indicação das aprendizagens necessárias e essenciais para que um 
estudante possa entrar no mercado de trabalho, bem como ser um ser social autônomo (como é in-
dicado na LDB) na nova sociedade contemporânea, assim como a definição dos papéis de cada área 
do conhecimento (Matemática, Artes, História, Química etc.). Um outro ponto levantado é acerca 
das competências que a BNCC deve atingir: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, ela-
borar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras e escrita), cor-
poral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. 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 co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com po-
sicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei-
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, susten-
táveis e solidários.
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 E quando pensamos especificamente na matéria de História, a BNCC diz: 

“Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a utilização de diferen-
tes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de 
facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. 
Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, 
música, etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência humana, as 
formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de saberes. 
Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório da memória 
voltado para a produção de um saber próprio da história. (p. 396). 

Portanto, esse é objetivo da disciplina História para a educação do Brasil. Outro ponto levanta-
do é a das ações-chaves para promover e atingir a “autonomia de pensamento” do educando, como os 
processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto. Todas as 
áreas do conhecimento contribuem à sua maneira para o desenvolvimento de inúmeras habilidades no 
percurso escolar (para citar algumas do documento e que foram abordadas nas oficinas que realizamos: 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua 
comunidade.

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, 
à escola e à comunidade.

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em dife-
rentes comunidades. 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, perten-
cimento e memória. 

(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como 
fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio 
e compreender sua função, seu uso e seu significado. 

(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções 
relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na 
sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de precon-
ceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com 
base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os le-
gados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas. 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós
-abolição e avaliar os seus resultados. 

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação 
econômica, política e social do Brasil. 



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

63

(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversi-
dade no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de abordagem em 
relação ao tema. 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movi-
mentos sociais.

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e 
relacioná-los à noção de cidadania e ao poder.

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no 
Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da globalização).  

De acordo com a BNCC, para a matéria de História as competências são:
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e pro-
cessos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem 
como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.

 3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documen-
tos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

 4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço 
e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes po-
pulações.

 6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 
historiográfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo críti-
co, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.

Pensando em um nível macro, nós, pibistas, somos a futura geração de profissionais da edu-
cação no Brasil. O que isso quer dizer? Se o governo brasileiro decide começar a construir foguetes 
espaciais, necessitamos de profissionais aptos para realizar esse feito. Para tanto, é necessário que 
existam bons profissionais para que se tenha um bom foguete. O mesmo pensamento vale para os 
professores. Se queremos garantir um aprendizado de qualidade, que o aluno seja “bom”, necessita-
mos que o professor possua uma boa formação e que consiga atingir todos esses objetivos tidos hoje 
como importantes na BNCC. O PIBID é uma maneira de se “construir o bom foguete da educação” 
visto que o profissional que está participando desse programa está se qualificando.

Para concluir, não faz sentido tentar pensar em melhorar a educação do Brasil sem a presença 
de programas afirmativos para melhorar a formação do professor. O impacto que o PIBID causa nes-
ses dois ambientes, micro e macro, não deve ser subestimado, além do fato de que seria uma enorme 
incongruência o cancelamento desse programa visto que toda a BNCC está traduzida no PIBID.



64

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

u 3 e 4: Oficinas realizadas na EETAL

u 1 e 2: Palestra de Apresentação do PIBID na Semana de História da PUC/SP

Anexos:
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u 5, 6 e 7: Oficinas realizadas na EETAL



66

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Sobre a experiência do ensino de história por meio do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).

Melanie Stark Schaade dos Santos
Participante do subprojeto desde 01/2017

Thaiana Nagassaki
Participante do subprojeto desde 01/2016

Pibidianos

RESUMO: Este trabalho propõe-se a descrever e refletir sobre experiências desenvolvidas 
na Escola Estadual Tarcísio Álvarez Lobo - EETAL, sob a orientação da Professora Dra. Yone 
de Carvalho e supervisão da Professora Daniela Landi. Além disso, o texto aqui apresentado 
registra a contribuição das discussões dos grupos de estudos estabelecidos na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Essa experiência está contribuindo para a 
formação e atuação profissional dos futuros professores, contribuição já reconhecida pelos 
professores de estágios supervisionados. Por seu lado, o PIBID está se consolidando como 
instrumento da integração da universidade com as escolas de ensino básico, numa relação 
de troca que beneficia a ambas. Essa situação torna-se evidente na repercussão do PIBID, 
tanto nas escolas como na universidade.

Neste artigo buscamos relatar as atividades desenvolvidas e refletir sobre o processo de es-
colha dos temas abordados com os alunos nas oficinas realizadas. Colocaremos em evidência as 
respostas dos próprios alunos acerca das temáticas apresentadas, ligadas à Revolução Industrial, 
dando maior ênfase à questão do trabalho infantil e da desigualdade social, utilizando um corpo 
documental composto por notícias de jornais contemporâneos e registros sobre a permanência de 
Escravidão e seus desdobramentos que perduram até os dias atuais. 

Desta maneira, buscamos instigar nos alunos a reflexão de que o passado não é algo isolado 
e longe do cotidiano em que eles próprios estão inseridos. Estas reflexões são importantes na medi-
da em que o estudo da História pode ser entendido como uma forma de pensar que possibilita aos 
alunos entenderem-se como agentes/sujeitos históricos, e, como tal, questionarem os seus contextos.

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um programa que bus-
ca o aperfeiçoamento da formação de futuros docentes, aprimorando, de uma maneira geral, seus 
participantes através da articulação entre teoria e prática. Assim, trata-se de vivenciar o dia-a-dia de 
um professor, não apenas dentro de uma sala de aula – e experimentar o lugar de liderança e res-
ponsabilidade do docente em relação ao comportamento de alunos e aos conteúdos – mas também 
o funcionamento de uma unidade escolar: para isso, é preciso conhecer o regimento da escola por 
outro ângulo, observar os problemas, as dificuldades de diferentes naturezas. Além disso, partici-
par de reuniões onde são propostas e discutidas formas de ensino, que mostram a realidade viva e 
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vivenciada pelo professor, adquirir habilidades de ensino e também para contornar situações inusi-
tadas do cotidiano ímpar de uma sala de aula.

Nosso trabalho desenvolveu-se na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo - EETAL, que é uma 
escola com um espaço grande, muitas salas de aula e muitos alunos. Na estrutura física da escola 
existe um anfiteatro onde se desenvolve um projeto de teatro do qual uma das bolsistas, Melanie, 
participou como estudante. A experiência obtida agora, com o PIBID, foi completamente diferente: 
atuar como uma educadora, ficar próxima dos alunos e poder compartilhar conhecimentos, tem 
sido uma oportunidade formadora sem precedentes, de acordo com as suas próprias palavras. O 
PIBID foi muito inspirador, porque além de contribuir profissionalmente, ele possibilitou aos licen-
ciandos a primeira oportunidade de trabalhar em sala de aula.

Nosso grupo trabalhou com uma turma do 2º ano do Ensino Médio (2º G). Para o recorte 
do tema transversal e seleção dos subtemas foram realizados quatro encontros da dupla, nos quais 
os conteúdos do currículo regular foram identificados e orientaram o plano geral das oficinas: a 
Revolução Industrial e a Abolição da Escravatura. Ao todo foram realizados três encontros (dois em 
setembro e um em dezembro); inicialmente, os estudantes estavam muito tímidos, mas depois do 
primeiro contato eles se animavam e participavam ativamente das atividades que iam sendo pro-
postas. Pensamos ter sido fundamental iniciar com uma breve explicação/contextualização sobre 
o recorte escolhido, para em seguida trabalhar com o eixo transversal. Fizemos o uso de slides no 
projetor, lousa e oral. 

A primeira e a segunda oficinas apresentadas foram sobre a Revolução Industrial e, com isso, 
fazer um ampliado do antes, durante e pós Revolução, apresentando um fenômeno histórico. Para 
isso, consultamos livros didáticos do Ensino Médio de uma escola particular, já que a linguagem do 
livro era mais didática para apresentarmos para os alunos. A breve explicação sobre a Revolução foi 
feita para que eles entendessem as transformações que ocorreram ao longo dos séculos, incluindo as 
revoluções e como isso ainda deixa permanências nos dias atuais. Nós trabalhamos com conceitos e 
assim explicamos o significado de cada palavra que eles desconheciam como, por exemplo, o concei-
to de Revolução, operário, alienação e desigualdade social. Foi muito importante trabalharmos com 
esses conceitos, pois assim eles interagiram muito mais durante as oficinas.

 O tema transversal foi elaborado para que tivesse uma relação com o presente, então esco-
lhemos falar sobre os Direitos Humanos e com isso incluindo os direitos dos trabalhadores, trabalho 
infantil e o conceito de alienação e como tudo isso causa impacto até hoje na nossa sociedade. Para 
isso, pegamos um trecho do filme “Tempos Modernos” de Charlie Chaplin para dar o ponta pé inicial 
aos eixos transversais e também para conquistá-los através de um filme. A escolha desse filme foi 
justamente por ele não ter falas e com isso a linguagem corporal se destaca bastante, fazendo com 
que os alunos tenham que prestar ainda mais atenção nas cenas. 

Utilizamos-nos também de charges, que têm uma linguagem mais irônica e são mais próximos 
da realidade dos alunos. Uma das charges escolhidas foi de uma tirinha feita pelo cartunista Thaves, 
tirada do Jornal do Brasil no ano de 1997. 

Com essa tirinha, houve um debate muito interessante com a turma. Eles apontaram muitas 
coincidências com os dias atuais e acharam muito triste um trabalhador nem ao menos saber sobre 
o que ele esta produzindo no trabalho.
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O Morro da Favela, no início de sua ocupação (final do século XIX)

Nós também mostramos imagens históricas da época da Revolução e imagens atuais, ana-
lisando contextos de cada época. Na metade da segunda oficina, escrevemos na lousa duas per-
guntas: “- Na revolução industrial, qual a relação de trabalho do homem com a máquina?” e 
“- Quais profissões e atividades que, por conta da mecanização ou da informatização, desapareceram 
ou ocorrem o risco de desaparecer?”. Essa última pergunta foi muito interessante para eles, pois a 
maioria achou que a profissão de professor iria desaparecer para dar lugar a aulas pelo computador.

Para a terceira oficina abordamos o tema da Abolição da Escravatura e a proposta dessa ofici-
na era fazer eles entenderem como surgiu a escravidão no Brasil, identificar diferentes sujeitos sociais 
envolvidos nesse processo e analisar os interesses no processo de abolição da escravidão, promover a 
reflexão sobre a utilização da mão-de-obra escrava no Brasil, estabelecer relações entre a escravidão 
no passado e no presente, analisando as semelhanças e diferenças, debater sobre a condição da po-
pulação negra na atualidade e analisar as permanências desse período.

Para essa oficina, primeiro realizamos uma introdução sobre os processos que levaram à assina-
tura da Lei Áurea e, com isso, saber que existiram leis anteriores que estavam caminhando para esse pro-
cesso da abolição. Mostramos para eles algumas formas de resistência dos escravos e, com isso, entender 
que a Lei Áurea foi o resultado de um longo processo histórico e como influencia até os dias de hoje. 

Assim, utilizamos de exposição dialogada sobre aspectos do tema e análise comparativa na 
leitura e interpretação de imagens, seguida de discussão crítico-reflexiva e comparação entre concep-
ções próprias sobre as semelhanças e diferenças do contexto vigente com o do passado, por meio de 
levantamento de reportagens e interação.

Mostramos uma foto da primeira favela, que foi no Rio de Janeiro e contextualizamos o surgi-
mento delas com a abolição da escravatura. Depois mostramos fotos de favelas atuais e pedimos para 
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eles fazerem uma comparação e também para eles nos contarem como eles acham que isso influencia 
no nosso país até hoje.

Feita essa introdução, escolhemos como tema transversal a analogia à escravidão nos tempos 
atuais. Para isso, escrevemos a palavra “escravidão” na lousa e pedimos para que eles falassem o que 
entendem sobre esse termo. Baseado nas falas dos alunos, entramos na questão social e no racismo 
que temos nos dias atuais, sempre comparando e contextualizando com a história da Lei Áurea 

Mostramos aos alunos fotos de diferentes atividades no mercado de trabalho, uma empresa 
com cadeiras confortáveis e pessoas trabalhando, aparentemente felizes; outra de uma mulher e uma 
criança colhendo grãos, em condições desfavoráveis para o ser humano. Foi muito interessante tra-
zer essas imagens, pois eles mesmos lembraram das oficinas anteriores sobre a Revolução Industrial 
e fizeram comparação dos dois temas!

Para fecharmos o tema da analogia à escravidão, perguntamos se eles achavam se ainda exis-
tia escravidão e mostramos mais imagens de trabalhos análogos à escravidão, onde eles conseguiram 
fazer, novamente, comparações às imagens anteriores e às outras oficinas. Apresentamos algumas re-
portagens de marcas famosas, que estão presentes no dia-a-dia dos alunos, de que elas utilizam mão 
de obra escrava e foram indiciadas por péssimas condições de trabalho, observando uma analogia à 
escravidão. Para concluir a oficina, pedimos a eles que escrevessem sobre, juntando as três oficinas, 
se eles ainda achavam que existia escravidão no Brasil e se a resposta fosse sim, de que modo ela 
estava presente no nosso tempo.

Utilizamos de fontes de alguns sites, como o Geledes, Uol e de livros didáticos que tínhamos 
em nossas próprias casas, para podermos montar as oficinas. As imagens e filmes foram extraídos do 
Google, mas sempre com as devidas legendas nas imagens. Nosso método de apresentar a oficia foi 
bem didático, pois queríamos que eles entrassem mesmo nos assuntos e participassem das oficinas. 
Assim sendo, utilizamos uma linguagem bem informal e isso ajudou bastante a que nos aproximás-
semos deles. Houve boa interação da sala com as propostas tendo participação nos encontros. Boa 
produção dos alunos como resultado das oficinas mostrando domínio dos conceitos, acontecimen-
tos e sujeitos históricos.

Os depoimentos dos alunos, durante as oficinas levam a crer que houve resultados positivos 
e repercussões significativas. Dentre elas: novas abordagens de ensino através de um eixo transver-
sal, estímulo da capacidade crítico-reflexiva, tratamento interdisciplinar dos conteúdos, partindo de 
situações reais e concretas.

Durante as reuniões do PIBID coordenadas pela Profa. Dra. Yone de Carvalho, coordenadora 
da área de História, fizemos um levantamento dos temas a serem discutidos com as turmas de cada 
ano. Essa análise inicial serviu para que pudéssemos escolher e elencar os temas através de um eixo 
transversal despertando o interesse do aluno à situações cotidianas.

As reuniões são de grande ajuda aos participantes, pois mesmo sem ter aplicado literalmente 
uma aula, já se tem uma visão de como os fatos podem ocorrer e como planejar alguma atividade. O 
simples ato de ouvir um companheiro relatando seus acontecimentos traz grandes informações im-
portantes que podem passar despercebidas. Cada oficina é única, assim como cada pergunta e pessoa, 
mas já ter experiência, mesmo que seja teórica, pode ajudar muito em momentos mais decisivos.

Muitos são os desafios enfrentados pela escola que recebe os estudantes do PIBID em Histó-
ria da PUC/SP. Aumentar os índices de avaliação e melhorar a qualidade de ensino são apenas alguns 
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deles. Neste sentido, os componentes do projeto PIBID estão trabalhando para proporcionar uma 
contribuição do pensamento histórico para a compreensão de nossa contemporaneidade. Portanto, 
o projeto tem como objetivo não apenas de contribuir com a melhora da qualidade do ensino na 
Educação Básica, mas também de proporcionar aos estudantes universitários do curso de Licencia-
tura em História, melhor compreensão da realidade educacional do país e uma percepção aguçada 
do ensino de História. 

De forma mais ampla, os esforços são dirigidos para contribuir com a formação de professo-
res para a Educação Básica a partir da construção de processos formativos fundamentados na con-
cepção do Currículo Integrado e nas Políticas de Inclusão. Espera-se, também, formar professores 
de História com competência técnica para o exercício da profissão, seja pelo domínio dos conteúdos 
da área da História e seu diálogo com as demais áreas de conhecimento, seja pelo domínio da tarefa 
pedagógica, conjugando competências para o exercício qualificado do magistério na área da Histó-
ria. Além disso, formar professores que possam atuar de forma qualificada, superando as dicotomias 
entre teoria e prática, conhecimento geral e específico, ciência e técnica, propiciando processos 
educativos que contribuam para a integração entre as reflexões teóricas e a realidade social concreta. 

Outro objetivo também é proporcionar aos licenciandos o conhecimento da realidade es-
colar e educacional e o domínio de métodos e de técnicas de ensino para que levem à formação de 
adolescentes, jovens e adultos, a partir das suas especificidades enquanto sujeitos da aprendizagem, 
capazes de exercer o pensamento histórico de maneira crítica e autônoma.
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O PIBID-PUC/SP
na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo - EETAL
A experiência do subprojeto de História

Laudenira Cordeiro Benevides dos Santos
Supervisora do subprojeto desde 2015

Daniela Landi
Supervisora do subprojeto desde 2012

Esse relato tem por objetivo refletir sobre a experiência do PIBID-PUC/SP na Escola Estadual 
Tarcísio Álvares Lobo - EETAL, do nosso ponto de vista, as supervisoras do subprojeto de História, 
Laudenira Cordeiro Benevides dos Santos e Daniela Landi.

O processo iniciou-se com a visita dos pibistas à EETAL para conhecer a estrutura físi-
ca, organizacional e pedagógica da unidade escolar. Para isso consultaram diversos documentos, 
como o Projeto Político Pedagógico da escola, além de terem acesso ao Regimento Escolar, Planos 
de Ensino e do Currículo Oficial da Secretaria Estadual de Educação. Puderam presenciar como 
isso se aplica no cotidiano escolar, com visitação das salas e conversas com professores, coorde-
nação e direção.

A partir dessa observação e diversas reuniões dos pibistas na PUC/SP, foram criadas oficinas 
para serem desenvolvidas com alunos tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. Essas 
foram norteadas pelo Currículo Oficial da SEE e supervisionadas por nós em salas de aula.

Um ponto fundamental para a efetivação delas é que não fossem apenas uma extensão da 
aula do professor de História das turmas. Os pibistas não deveriam pensar nas oficinas como uma 
simples aula expositiva, mas sim um espaço de reflexão e ampliação do repertório pedagógico do 
aluno. Para isso, os pibistas utilizaram diversas linguagens tanto verbais quanto não verbais tais 
como: charges, cartuns, trechos de filmes, documentários, reportagens, músicas dentre outras. 

Outro ponto fundamental foi a metodologia utilizada pelos pibistas durante as oficinas. Eles 
se preocuparam em fazer dos encontros momentos dinâmicos e agradáveis de aprendizagem. Foi no-
tório o engajamento deles em criar um vínculo com os alunos, para que esses se sentissem à vontade 
para participar, estimulando-os através de perguntas direcionadas, discussões em grupo, produções 
orientadas, etc. Os alunos, por sua vez, responderam satisfatoriamente.

Nós, por diversas vezes, orientamos os pibistas no que se refere tanto à metodologia quanto à 
postura dos mesmos em algumas situações de sala de aula. Eles se mostraram sempre muito abertos 
ao diálogo, às orientações e fizeram, quando necessário, ajustes adequados em encontros posteriores.

Houve momentos que não acreditávamos que determinada oficina fosse ter sucesso junto 
aos alunos, achando que não realizariam alguma atividade ou que ficariam indiferentes. No entanto, 
nos surpreendemos positivamente com a qualidade das oficinas, desempenho dos pibistas e com os 
resultados observados pelas produções e depoimentos dos alunos. 
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Salientamos também o trabalho eficiente da nossa coordenadora Profa. Dra. Yone de Carvalho 
que exerceu papel fundamental para que alunos, pibistas e supervisoras trabalhassem em consonân-
cia. Orientações claras, exigência de um trabalho de qualidade ancorado no conhecimento, reuniões 
dialógicas, harmoniosas, de direcionamentos e redirecionamentos, eram algumas das práticas dela 
que foram preponderantes para o trabalho de todos os pibistas.

Esses percursos trilhados, tanto por nós supervisoras do Programa, como dos pibistas, nos 
leva à reflexão do quanto o PIBID é relevante para a formação dos futuros docentes, ao lhes darem 
a oportunidade de vivenciar experiências dentro do ambiente escolar de uma escola pública. Assim 
como constatamos o quanto foi importante para os nossos alunos da escola pública Tarcísio Álvares 
Lobo, uma vez que puderam experimentar novas situações de aprendizagem, realizar trocas, além de 
terem sido despertados para uma nova possibilidade ao término do Ensino Básico: a Universidade.

O elo entre Universidade e Escola Pública certamente foi fortalecido em nossa escola com o 
PIBID, pois foi fator essencial para que nós e nossos alunos aprendêssemos com a ”Universidade na 
escola” representada pelos pibistas. Além disso, é motivo de extrema satisfação o fato de que pude-
mos contribuir para a formação dos futuros docentes da escola pública.
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Subprojeto de Pedagogia
Introduzindo o relato de experiência

Profa. Dra. Maria Anita Viviane Martins
Coordenadora de área

Um manual?

Aurélio eletrônico nos ensina:  “Livro que contém noções essenciais acerca de uma ciên-
cia, de uma técnica,”
Reações poderão se dar com discussões alongadas da pertinência /impertinência pela opção 
de produção de material com esta característica: noções essenciais acerca de uma ciência, 
de uma técnica”
Alguns argumentos se agruparão no aspecto de que se discorre sobre o óbvio (que está diante 
dos olhos; que salta à vista manifesto, claro, patente), obviamente, assim, uma simplicidade 
uma evidência intuitiva, desse modo sem o rigor das descrições qualificadas com caráter 
científico um  espontaneísmo. 

O enfrentamento do cotidiano, por evidência, demanda organização, sistematização, re-
pertório e experiência naquilo que se dispõe a afrontar, queremos dizer atuar com. O professor 
no exercício da sua profissão enfrenta cotidianamente desafios que lhe solicitam uma apurada 
consciência do ato docente para trabalhar e produzir no coletivo, com entes subjetivos, indi-
viduais na sua natural condição de manifestar-se. Um manifestar-se por meio de um olhar que 
é constituído pelos outros, portanto plural. Esse se manifestar é simultaneamente coexistente 
como si mesmo e como os outros, como igual, mas subjetivo, coexistente. Se, esta é uma das 
perspectivas que o professor enfrenta, é possível como exemplaridade, chamarmos à compre-
ensão do entre si ensinar aprender. Ao recuperamos a complexidade presente neste entre si não 
basta ao professor o conhecimento especializado  para exercer o ato educativo da docência. Mi-
nimamente caber-lhe-á  corresponder o que se ensina com quem aprende.

Apontar para isto parecerá óbvio que se trata apenas de reduzir “o quê” por meio de um 
procedimento analítico a elementos mais simples a fim de que se possa utilizá-lo posteriormente 
numa dedução, capaz de recompô-lo no todo inicial. Referimo-nos ao saberes escolares, que 
como apêndice das áreas centrais do conhecimento humano historicamente construído, são 
traduzidos em conhecimento escolar os quais a escola deverá tratar, portanto a matemática, 
a história... reproduzindo-os de modo fracionado em menor escala.  Ora, aquilo que se toma 
como algo a ser conhecido transforma-se, nesse caso, de imediato numa relação dedutiva do tipo 
se x então y, bidimensional.  Ao apresentarmos as decisões adotadas para o desenvolvimento 
das ações educativas queremos por em destaque exatamente a insuficiência da construção de 
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processos docentes fundados em deduções, em geral qualificadas como suficientes em virtude 
da experiência vivida, entretanto, sem a consideração do sujeito da aprendizagem e do como se 
aprende e da atualidade do ato educativo.

A exploração dos projetos desenvolvidos está empenhada em, ao explorá-los oferecer 
modelos a serem apreciados e deles poder criticamente reavaliar a prática sob o legítimo  crivo 
do impressionismo da sala de aula sistematizado  e organizado sob pesquisas com problemas 
próprios à sala de aula. 

Apresentamos os trabalhos desenvolvidos, sistematizados, registrados pelos pibistas  su-
pervisionados pela Profa. Ozelia Veiga na escola  em parceria  com a pedagogia da PUC/SP sob 
os seguintes critérios abaixo descritos.

Conhecimento da escola sua estrutura organização, funcionamento, corpo docente, sua 
história, a comunidade, o que foi nos autorizando  a projetar pela identificação do “status” da 
instituição  sua dinâmica e vida própria. Sabemos o quanto se equivocam aqueles que ignoram 
o que representa uma escola em uma comunidade.   

Em alguns casos mantivemos as datas das projeções com a intenção de sugerir a cons-
trução de sequencias didáticas e o que  justificava. Igualmente, a manutenção das datas sugere 
a possibilidade de avaliarmos a construção historicidade do conhecimento, o aprender porque 
estas definições didáticas ocorreram com a reavaliação contínua das ações desenvolvidas e a atu-
alidade na introdução de pautas acadêmicas.

Fortalecemos a competência didática pedagógica ao aprimorarmos a seleção de material, 
orientada tanto pelo conteúdo acadêmico em pauta como pela possibilidade e eficiência.   Dai a 
inclusão das sequências didáticas  que demandaram contínuos exercícios  de pesquisa, organiza-
ção reorganização,  análise e sínteses, flexibilidade cognitiva para a sua definição. 

O pressuposto destas inclusões no material apresentado responde ao propósito de forma-
ção inicial do professor oferecendo para aquele que pela primeira vez enfrenta o envolvimento 
de projetar atividades envolvidas no processo de tomada de decisão como planejamento, inte-
gração, sequência, ordenação possível. Associadas a estas habilidades pode-se incluir a avaliação 
e exploração de modelos já que, parece-nos necessária a avaliação da experiência vivida  e os 
resultados desta prática com a atualidade das descrições das ciências auxiliares da educação.

 A recuperação da cultura pedagógica foi o exercício contínuo que acompanhou a pro-
jeção/planejamento das ações  reafirmando a evidente necessidade da construção de um estado 
de consciência quanto ao trabalho próprio da docência na busca da condição de formação para 
a docência.  

O trabalho aconteceu porque, tal como o da escola, produzimos ações compartilhada-
mente  em interação  sob a tensão do diálogo contínuo entre a projeção revisão replanejamento 
reorganização.

SIM produzimos um manual porque contém noções essenciais acerca de uma ciência, de 
uma técnica,” que tem a expectativa de criticamente oferecer elementos para o próprio da função 
docente, ao mesmo tempo que quer destacar a urgente necessidade de  produzir conhecimento pela pes-
quisa em sala de aula  o discurso da praxis.
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A escola e seu enraizamento -
sua humanidade - suas transformações

Profa. Dra. Maria Anita Vivian Martins
Coordenadora da área

Profa. Ozélia Barbosa da Veiga das Dores
Supervisora

CONHECIMENTO DA ESCOLA

Introdução

Conhecer a escola foi uma tarefa a qual nos aplicamos, por evidencia, da condição necessária 
para identificar o onde para podermos pensar no quê. A entrada pela primeira vez em uma instituição 
com um percurso, uma história, um enraizamento e ali planejar e decidir por ações pedagógicas 
exigia alguma intimidade com esse aí. O exercício foi então mergulhar em fontes que nos dessem 
repertório para poder personalizar a escola o ambiente do desenvolvimento dos trabalhos. 

A descrição da escola perseguiu um roteiro que foi desde a identificação do bairro, sua lo-
calização geográfica e as particularidades daí advindas, suas origens e características. Buscou-se na 
sistematização das fontes, inclusive com o recurso de busca de “história oral” conhecer as caracte-
rísticas da comunidade na sua origem e as transformações pelas quais ela passou e como a escola 
acompanhou estas transformações. Buscamos sistematizar com informações dos diversos serviços e 
institutos que a comunidade dispõe as características sócio-político-econômicas e culturais com foco 
nos pais dos alunos. 

Ao adentrarmos para a história da escola perseguimos as transformações ocorridas na instalação 
da escola desde a ocupação de um espaço de “comedoria” da região passando por espaços em residên-
cias, chegando à Escola Agrupada em prédio já próprio, mas em galpões de madeira, tendo ganhado 
personalidade em alvenaria em terreno próprio do município de São Paulo nos anos 60 do século XX. 

Pudemos, nesse percurso, sistematizar a evolução da organização ao consultar arquivos e 
livros de registros da unidade escolar, conhecer os livros de matrícula, diários de classe e registros 
de avaliação. Conhecemos a organização dos recursos humanos classe de funcionários, enfim aquilo 
que entendemos como pertencentes a uma organização escolar. Pudemos conhecer o perfil e consti-
tuição do corpo docente na atualidade e na sua origem.

Assim, iniciando por conhecer a escola, reafirmamos por sua evolução o projeto da comuni-
dade empenhado na criação e manutenção da escola. Um projeto humano. 

A descrição da EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos sustentada e analisada por 
meio de levantamento de dados e de uma observação crítica teve por meta o conhecimento da escola 
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com o intuito orientar a geração futuras ações educativas até chegarmos às descrições impressionis-
tas das situações de sala de aula.

1. DIMENSÃO HISTÓRICA

A proximidade com a imensidão verde das montanhas e toda a grandiosidade e beleza da 
Serra da Cantareira com seus vales, pedreiras, mirantes, rios, riachos, aves e as demais espécies da 
fauna e flora é apenas uma das peculiaridades da EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos. 
Instalada em uma região que se diferencia das demais por apresentar a maior densidade de área ver-
de da capital paulista e sem ter por perto aglomeração de prédios e demais edificações laterais, essa 
instituição carrega em sua história, além de interessantes particularidades, traços de uma cidade com 
características rurais que se transformou nessa megalópole que é atual cidade de São Paulo. 

No passado, em meados de 1896, a reserva, criada para proteção da área de mananciais que 
alimentava um dos reservatórios que abastecia de água a capital, para preservar parte da serra da 
Cantareira da devastação florestal, tornou-se local de passeio, distração e repouso com seus pito-
rescos lagos e árvores centenárias. A região era servida por uma pequena locomotiva o “Trainway da 
Cantareira” e depois por uma ferrovia que começou a operar em 1894. Segundo o livro “Lembranças 
de São Paulo” (Solaris Edições Culturais - 2002) o trenzinho sobre bitola estreita (60 cm) atravessava 
a cidade e galgava as elevações da Serra da Cantareira, onde estavam os açudes do abastecimento de 
água e onde foi implantado o Horto Florestal. Na locomotiva, que era similar aos bondes e funcio-
nava queimando lenha, já existiam a mista, a primeira e segunda classes. Apesar da mecânica rudi-
mentar, a locomotiva atendia os bairros de Santana, Mandaqui, Tremembé e a Cantareira. 

O trenzinho que adentrava a Serra da Cantareira fez a região tornar-se bastante conhecida en-
tre a população do começo do século XX. O bairro do Tremembé surgiu durante a década de 1890, a 
partir do desmembramento de fazendas que, posteriormente, transformaram-se em lotes de chácaras 
pertencentes inicialmente às famílias de imigrantes portugueses, italianos e alemães que, por sua vez, 
optaram pela região devido à vegetação de pé de serra se assemelhar a algumas paisagens europeias. 
Na década de 1910, os filhos de Pedro Vicente de Azevedo e Maria Amália Lopes de Azevedo criaram 
a Companhia Vila Albertina de Terrenos, dando início ao loteamento em moldes urbanos. 

Até o final da década de 50, o Tremembé era um bairro pequeno e com baixa densidade 
demográfica, já que a proximidade com o Horto Florestal e com o Palácio de Verão do Governador 
impedia uma expansão desenfreada na região. Apesar de na época não ter um grande número de mo-
radores, o bairro do Tremembé, como outras localidades da capital paulista, se urbanizou e passou a 
se adequar a todas as transformações político-socioeconômicas e culturais que ocorriam. São Paulo 
tornava-se um centro industrial, canteiro de obras, foco cultural e político, ampliava o seu tecido 
urbano e entrava num processo de crescimento demográfico irrefreável. 

Todo esse movimento rumo ao progresso e a modernização da cidade demandava a necessi-
dade de escolarização por parte da população. Desde o império e durante toda a república velha a 
educação das crianças ocorria, no entanto, atendia a uma minoria da população em idade escolar. 

Na década de 1950 São Paulo era conhecido como “A cidade que não pode parar” e como “A 
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cidade que mais cresce no mundo”. A partir de 1950, com a transferência de parte do centro financeiro 
da cidade, que ficava localizado no centro histórico (na região chamada de “Triângulo Histórico”), 
para a Avenida Paulista, as mansões situadas na avenida foram, em sua maioria, substituídas por 
grandes edifícios. 

A política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, ocorrida nos anos 50, tinha por ob-
jetivo fazer o Brasil crescer e se desenvolver “cinquenta anos em cinco”. Igualmente, o lançava do 
plano de metas, que na ocasião previa 31 metas distribuídas em seis grupos: transporte, energia, 
alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasília. Essa política dava outro tom à 
capital paulista. 

Durante o governo de JK, os chamados “Anos Dourados”, a industrialização se acelerou, prin-
cipalmente, a indústria automobilística. Em 1959 a Volkswagen foi a primeira a inaugurar uma fábri-
ca no país. São Paulo e outros estados brasileiros substituíam os modos de produção com a caracte-
rística agrária-importadora pela produção industrial. A cidade de São Paulo sofre das consequências 
da imigração, do crescimento populacional, da urbanização, e dos serviços, agora demandados pela 
indústria. 

Mesmo com a criação do Ministério da Educação em 1932 e com a responsabilidade de re-
conhecer a educação como uma questão nacional, não mais de competência somente dos Estados 
ou governos provinciais como era no passado, a educação pública caminhou vagarosamente, mesmo 
com os ideais reformistas de Antônio Sampaio Dória (em 1920) e dos simpatizantes a escola nova. 

Diante desse contexto da década de 50, instalam-se no andar superior de uma antiga come-
doria na Avenida Sezefredo Fagundes, no número 2456, no ano de 1956, as salas de aulas, as 1ª e 2ª 
Escolas Mistas do Jardim Tremembé, que anos mais tarde dariam origem a EMEF Esmeralda Salles 
Pereira Ramos. 

Infelizmente, não se tem nenhum registro fotográfico das 1ª e 2ª Escolas Mistas do Jardim 
Tremembé e nem o nome da professora responsável por essa iniciativa. Acredita-se, que a mesma tenha 
respondido a um acordo realizado junto ao prefeito da cidade de São Paulo, Vladimir de Toledo Piza, 
que tomando conhecimento da falta de vagas para as crianças em idade escolar, criou as Escolas Primá-
rias Municipais, rompendo com o Convênio Escolar que a prefeitura mantinha com o Governo estadual 
(cabia à prefeitura disponibilizar os locais e ao governo do estado ceder o material e os professores). 
Por razão emergencial instalaram-se “escolas” de maneira precária por toda a cidade, diversas salas e 
espaços, em garagens, associações de bairro e em outros locais, visando atender a demanda de alunos.

Definir o local em que aconteceriam as aulas, a compra dos móveis, do material escolar, da 
merenda, que na época era chamada de caixa escolar, e até mesmo a divulgação do curso ficava sobre 
responsabilidade da professora. O poder municipal fazia apenas o repasse financeiro. 

Conforme relatos de Fernando Camargo Soares, professor e inspetor de educação da época, 
disponíveis no MEM (Memorial do Ensino Municipal), as professoras normalistas possuíam uma for-
mação admirável. As escolas de formação disponibilizavam para as jovens profissionais em formação 
inicial uma escola de aplicação, na qual todas podiam realizar uma espécie de estágio supervisionado 
antes de terem a incumbência de assumirem as suas próprias turmas. Temos como exemplo dessa 
situação a escola Normal da Capital, Caetano de Campos, localizada na região central de São Paulo. 

Diferente de como ocorre hoje, nas primeiras décadas de implementação do ensino municipal 
as exigências para se prover uma sala de aula de 1º ao 4º ano era o ensino médio/segundo grau. A 
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remuneração desses mestres ocorria de acordo com a titulação, ou seja, quanto mais cursos esses 
profissionais possuíssem, maior era o valor de seus salários. Foi-se constituindo a carreira do Ensino 
Municipal da Prefeitura do Município São Paulo (com marco da publicação em 1972 do Regimento 
Comum das escolas Municipais da capital). Em virtude da estruturação do ensino, da criação da 
carreira de professor, tem sido possível à esta estrutura sofrer atualizações até hoje.

Em 1957, com a consolidação do ensino Municipal, passou-se a pensar também em melhorar 
a qualidade do ensino e por essa razão é que surgiu o cargo do orientador pedagógico. Além da orien-
tação específica havia também uma preocupação por parte da municipalidade com as necessidades do 
alunado. As crianças passavam por avaliação oftalmológica e auditiva, além de receberem cinco vacinas 
anuais. Pairava no ar o sonho de uma escola em que a criança aprendesse por prazer, que fosse ofere-
cido um currículo socialmente aceito, que se preocupasse com uma metodologia renovada, contrária 
àquela estabelecida pelo sistema tradicional em que o ensino era baseado somente na memória e na 
repetição. Ou seja, buscava-se atualidade metodológica com repercussões sobre o ensino.

A partir de 1972 novo ímpeto mobiliza o ensino municipal da capital. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 5692/71 transforma a escola de quatro anos para oito anos. Novos 
desafios estruturais, metodológicos e curriculares se impõem. 

A escola pública torna-se então um instrumento de repercussão política, social e educacio-
nal, instrumento de uma nova sociedade (equalizadora de oportunidades) e com a constituição de 
1988, torna-se obrigatória para meninos e meninas. 

A progressão das instalações

No passado (anos 50) as salas de aulas, que muitas vezes eram acopladas às próprias resi-
dências dessas profissionais (tal como acontecera em 1956), tornaram-se insuficientes, já que abri-
gavam trinta ou quarenta alunos por turma. Diferente do que são atualmente, as salas de aula eram 
multisseriadas e crianças de várias idades/série dividiam o mesmo ambiente. Mesmo os professores 
dobrando o período de trabalho, as vagas disponibilizadas não atendiam a demanda de alunos. Des-
se modo os galpões de madeira substituíram as primeiras salas de aula. Foi seguindo essa tendência, 
que ocorria em outras regiões da cidade, que as primeiras salas de aula do bairro do Tremembé tam-
bém foram substituídas por um galpão de madeira. No galpão levantado na mesma avenida das salas 
de aula iniciais foi possível formar quatro novas salas, que foram denominadas, no ano de 1963, 
como Escolas Agrupadas do Jardim Tremembé. Apesar de estas salas terem o dobro do tamanho 
daquelas disponíveis anteriormente, esses galpões voltados a atividades educacionais realmente não 
tinham condições de sobreviverem por muito tempo. 

Conforme relatos de pessoas que frequentaram esses espaços, as altas temperaturas dos dias de 
verão faziam com que o calor dentro desses galpões ficasse insuportável, assim como as temperaturas 
do inverno deixavam o local muito frio. A situação ficava ainda pior nos dias de chuva. Com o tempo 
a prática de qualquer atividade dentro dessas estruturas de madeira tornava-se cada vez mais difícil. 
No caso das Escolas Agrupadas do Jardim Tremembé não havia luz e muitas vezes, nos dias em que a 
claridade do dia não era suficiente, os professores improvisavam com velhos lampiões. Tanto a limpeza 
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do local, quanto à merenda dos alunos eram, na maioria das vezes, realizadas pelo mesmo profissional, 
que era responsável pelas mais variadas funções. Os ingredientes para a sopa eram levados para o gal-
pão pelas próprias crianças e até hoje pessoas da região comentam sobre quão apetitosa ela era. 

Devido a um considerável investimento destinado à educação pública, a partir de 1970 várias 
edificações voltadas a ambientes educacionais foram erguidas. As políticas públicas visavam colocar 
todo o contingente infantil nas escolas. Inspetores da secretária da educação junto a profissionais 
da construção civil visitavam esses galpões da rede municipal e mapeavam toda a região levantando 
quais áreas públicas ou particulares eram apropriadas para a construção das escolas de alvenaria. 
Após a visita desta comissão de apoio, tanto o projeto quanto a construção de toda a escola tinha um 
prazo para ser concluído e caso este não fosse cumprido, seria então aplicada uma multa. 

As novas instalações educacionais eram sempre próximas aos antigos galpões e recebiam 
cozinha industrial, gabinete dentário e outros espaços diferenciados. Aparelhos de geladeiras, de 
telefone, máquinas de escrever. Conforme relatos, algumas escolas eram contempladas até mesmo 
com luxuosíssimo piano, que na época tinha bastante utilidade, pois as aulas de educação musical 
faziam parte da grade curricular das escolas. 

Devido a toda a precariedade do antigo galpão e aos investimentos financeiros realizados 
com o intuito de se construir uma escola de verdade, com estrutura física e administrativa compatí-
vel com a ideologia e as propostas educacionais da época, a Escola Municipal do Jardim Tremembé 
readequou-se melhorando o atendimento feito aos estudantes da região no ano de 1967. 

Preparar a criança para a vida adulta, capacitar para as funções que iriam exercer desenvolver 
o sentido de ordem, responsabilidade e dignidade com o seu futuro, da família e da sociedade eram 
as funções da escola, que se tornou a solução para o aprendizado de normas sociais e higiênicas, 
conteúdos adequados ao futuro e uma organização social mais previsível. 

Uma curiosidade das escolas municipais desse período é que nas fotografias desse momento 
histórico do país os alunos das escolas públicas apareciam apenas em desfiles cívicos e vestidos to-
talmente a rigor.

Em 1974, muitas escolas da cidade tiveram o seu nome alterado. Os nomes dessas institui-
ções de ensino que geralmente faziam menção ao bairro em que as mesmas se localizavam foram 
substituídos, recebendo o nome de patronos que poderiam ser pessoas envolvidas com a educação, 
militares, artistas, entre outros.  Essa foi uma maneira de homenagear pessoas que se tornaram im-
portantes no cenário nacional. No caso, a Escola Municipal do Jardim Tremembé passou ser oficial-
mente chamada de EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos. 

Em 1977, o decreto 14692 fixa o número de classes da unidade, sendo 30 classes de nível I e 
12 classes de nível II. No mesmo ano fica decidido que a escola precisará passar por uma ampliação 
devido ao considerável aumento dos alunos.

Em 1983 são iniciadas as atividades na Sala de Leitura, com a professora Maria Adélia dos 
Santos Paiva Pereira no comando. Em 1990 tem início a primeira grande reforma na escola devido 
à grande enchente que atingiu todo o pátio interno. No ano de 1992 a escola passa a funcionar em 
regime de ciclos.

As reformas educacionais assumem um significado sócio-político e cultural, caracterizan-
do-se de maneira diversificada nos diferentes contextos em que se originam e se desenvolvem. A 
estrutura e as formas de organização social, assim como as características conjunturais, interferem 
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na definição de valores norteadores das políticas públicas, dentre elas as reformas educacionais. A 
compreensão das tendências contidas nos princípios e diretrizes teórico-operacionais das reformas 
educacionais depende do estudo contextualizado das respectivas formulações legais, regimentais e 
prático-operacionais instituídas pelo Estado e pela sociedade civil. A contextualização das reformas 
educacionais, sustentada pela análise crítica, viabiliza avaliações e concepção da educação como um 
processo permanente de humanização e transformação.

Todos esses relatos nos levam a ter uma melhor compreensão do momento atual. Continuamos 
num interminável período de transição. Há pouco mais de um século éramos totalmente rurais, volta-
dos a uma vida no campo. Tornamo-nos industriais, o vapor das caldeiras, as máquinas, a ciência e a 
sabedoria humana ajudaram-nos a chegar ao modernismo, ao pós-modernismo, à globalização. Muito 
teóricos, pioneiros e pensadores enraizaram seus ensinamentos, práticas e deixaram suas marcas. 

Hoje vivemos totalmente entregues à tecnologia e aos serviços de informação e a escola como 
sempre é, por excelência, ou deveria ser, um dos principais ambientes para que todas as tendências e re-
des de interações sociais ocorram e garantam o melhor modo de progresso individual, coletivo e social.

Marcos temporais significativos

*Quadro cronológico referente às mudanças e transformações ocorridas ao longo dos anos de fun-
cionamento da EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos 

1956 Originou-se, de maneira bastante rudimentar e com apenas com duas salas de aula, no 
andar superior de um prédio comercial, na Avenida Sezefredo Fagundes, as 1ª e 2ª Escolas 
Mistas do Jardim Tremembé.

1963 Início das atividades da Escola Municipal do Jardim Tremembé em um galpão de madeira.

1974 A instituição recebe nova nomeação passando a partir dessa data a se chamar Professora 
Esmeralda Salles Pereira Ramos.

1975 A instituição amplia seus serviços e passa a atender não só os alunos do nível I e II, mas 
também os alunos matriculados no Mobral.

1976 Como resultado de uma política educacional que pretendia colocar todas as crianças den-
tro das escolas, mais nove salas de aula são criadas para atender a demanda de alunos.

1977 Criação de duas salas destinadas a Planedi.

1983 Início das atividades na sala de leitura, antiga biblioteca.

1992 Reforma geral na estrutura do prédio.

1989 Uma enchente das águas decorrentes do córrego não canalizado, localizado em frente à 
escola, atinge a parte interna da instituição.

1992 Implantação do regimento em ciclos I e II e inauguração da sala de informática. 

1993 Implantação da nova grade curricular.

 2006 Alunos, professores, funcionários e toda a comunidade organizam uma festa em comemo-
ração ao cinquentenário da instituição.
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2. IDENTIFICAÇÃO

2.1. Rede Municipal de Ensino

“A departamentalização é uma forma de utilizar a cadeia de comando a fim de agrupar 
pessoas para que executem juntas o seu trabalho. Existem cinco abordagens de desenho de-
partamental. As abordagens tradicionais são a departamentalização funcional, a divisional e 
a matricial, nas quais a cadeia de comando define agrupamentos departamentais e relações 
de subordinação ao longo da hierarquia. As duas abordagens contemporâneas são o uso de 
equipes e de redes e surgiram para atender às necessidades das organizações em um ambiente 
global altamente competitivo.” (CHIAVENATO, 1999, p. 396).

O esquema abaixo retrata a estrutura administrativa sistêmica governamental onde a EMEF 
Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos está incluída e onde ela se localiza nesta cadeia de comando. 

Quanto à subordinação hierárquica estrutural sistêmica escolar temos:
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A EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos está localizada na Rua Maria Antônia 
Lopes Azevedo, 2167, no bairro Jardim Yara da zona norte de São Paulo – SP. Tem como contato o 
e-mail emefespramos@prefeitura.sp.gov.br e os telefones (11) 2994-0997 e (11) 2204-6339.

O bairro Jardim Yara pertence ao distrito da subprefeitura do Tremembé. Foi realizada uma 
pesquisa sobre o nome do distrito que na origem tupi - Tirime’mbé “Tere-membé” possui o signifi-
cado de “Escoar Molemente”, “água afamada” ou “água boa para a saúde” e que no sul do Brasil sig-
nifica também “terreno alagado” ou “bacia encharcada”, sendo que todos eles possuem uma relação 
com o excesso de água.
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A estação do Tremembé deu origem ao bairro e foi aberta por volta de 1895. Um novo prédio 
teria sido construído em 1927, e que seria o atual. Foi uma das estações mais fotografadas durante 
sua existência. Após sua desativação, em novembro de 1964, foi totalmente demolida. A estação fica-
va onde hoje existe a praça Dona Mariquinha Sciascia, antigo largo do Tremembé, onde não existem 
mais vestígios de uma estrada de ferro, tendo desaparecido os trilhos, a estação e as porteiras, mas a 
alguns metros dali, na Rua Mamud Rahd, antiga rua da Estação somente a alguns metros dali, na rua 
Mamud Rahd, por onde vinha o trainway da estação do Horto, podem-se ver ainda algumas casas 
de ferroviários. 

De acordo com dados coletados pela subprefeitura Tremembé/Jaçanã e pelo IBGE de 2009 
e 2010, o bairro apresenta uma população de 183.075 pessoas , uma área da unidade territorial de 
57,48 Km², uma densidade demográfica de 3.184,87 hab/km², um PIB (Produto Interno Bruto) per 
capita de 7.005 Reais, 5.314 alunos matriculados no ensino fundamental e 1.083 no ensino médio 
e 263 docentes pertencentes ao ensino fundamental e 85 do ensino médio.

2.2. O entorno da escola - Perfil de ocupação dos moradores

O desenvolvimento de um bairro é definido de acordo com a sua infraestrutura, o fator que 
determina o bem estar e melhoria das condições de vida de seus cidadãos e suas famílias. O bairro 
onde a escola está instalada conta com equipamentos sociais disponibilizados pela própria prefeitura 
e também por entidades privadas.

O Hospital São Luís Gonzaga - Rua Michel Ouchana, 94 - CEP: 02276-140 -, importante refe-
rência desde 1904, localiza-se no bairro vizinho Jaçanã. Neste bairro vizinho também está localizada 
a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia São Paulo - Unidade Geriátrica Avenida Guapira, 2674 
- Bairro: Tremembé - São Paulo - CEP: 02265-012 - Tel: (11) 2176-1200 - Jaçanã -, onde são atendidos 
pacientes direcionados à Unidade Geriátrica, sendo esta uma instituição privada. O bairro também 
é assistido pelo Hospital Municipal Maternidade-Escola de Vila Nova Cachoeirinha “Dr. Mário de 
Moraes Altenfelder Silva”, que atende toda Zona Norte. Tratamentos específicos são direcionados 
para esta unidade.

A região também é atendida por:

•	Maternidade-Escola	de	Vila	Nova	Cachoeirinha	“Dr.	Mário	de	Moraes	Altenfelder	Silva”
•	AMA	Jardim	Joamar
•	CAPS	Adulto	Jaçanã/Tremembé	Dr.	Leonildo	Galvão	dos	Santos
•	3	Unidades	Básicas	de	Saúde	(UBS).

O bairro ainda conta com:

•	3	Unidades	da	ECT	-	Empresa	de	Correios	e	Telégrafos:
•	3	Unidades	de	Serviço	Funerário/Cemitério:
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As mães, por estarem em casa a maior parte do tem-
po, devem ter a maior responsabilidade pelo acompa-
nhamento das tarefas diárias da criança (55%) 

A média de renda familiar é de 2 a 4 salários 
mínimos (48%)
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•	2	Centros	de	Assistência	Social	 (Centro	de	Referência	da	Assistência	Social	 (CRAS)	e	o	

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

•	1	Unidade	da	Policia	Civil	(Av.	Nova	Cantareira,	3659	-	Tremembé	-	São	Paulo	-	SP	–	Tele-

fones:(11) 2109-3802/ (11) 2109-3939 - CEP 02341-000 – E-mail: cmed@polmil.sp.gov.br)

•	3	Distritos	policiais	-	Delegacias	e	Policiamento

É inquestionável que o principal equipamento social é a educação, a Diretoria Re-

gional de Educação Jacanã/Tremembé onde existem 180 unidades educacionais públicas 

cadastradas. 

Os gráficos a seguir foram baseados nas respostas de um questionário interno da escola do 

qual obtivemos os dados quanto ao perfil de ocupação dos moradores da comunidade:
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A situação do trabalho do pai ou responsável é: 
Empregado (45%) e autônomo (25%)

O tipo de lugar que o pai ou responsável trabalha é: 
Prestação de Serviços (37%) 
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A situação do trabalho da mãe ou responsável é: 
Empregado (37%) e desempregado (16%) estatais

O tipo de lugar que a mãe ou responsável trabalha 
é: Prestação de serviços (26%)
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Os pais se consideram: Pardos (47%) A moradia é: Própria (43%). 
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Sobre a Idade-Defasagem

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), prevista na Lei nº 9.394/96, e em uma das 

metas do Ensino Fundamental no Plano Nacional de Educação (PNE), a ampliação para 9 anos, 

objetiva que todas as crianças de seis anos sejam matriculadas na escola.

Este novo sistema passou a vigorar na EMEF Esmeralda a partir de 2010. Porém, apenas a 

nomenclatura da antiga “primeira série” foi modificada para “primeiro ano”, pois a grande maio-

ria dos alunos (83, entre 93) possui sete anos, o que nos levou a adotar o critério das séries para 

os demais gráficos, já que a não adaptabilidade imediata ao novo sistema poderia produzir dados 

equivocados.

Em reunião dos professores ocorrida no início de 2011, com a presença da supervisora, fo-

ram debatidas metas para reduzir a defasagem, que cresce de uma série para outra. Ainda assim, os 

alunos do Fundamental I atingiram resultados satisfatórios, principalmente em língua portuguesa. 

3. DIMENSÃO FÍSICA/ A ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO

A EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos se localiza em uma área de formato irre-
gular de 1.773,60 m² (segundo o Diário Oficial do dia 17/12/1977) e possui em sua área:

•	14	salas	de	aula;
•	1	quadra	poliesportiva	coberta	(utilizada	para	atividades	culturais	e	esportivas	oferecidas	

para a comunidade aos finais de semana); 
•	1	refeitório	(para	a	utilização	dos	alunos);
•	1	cozinha;
•	12	banheiros;
•	1	sala	de	vídeo;
•	1	sala	destinada	ao	projeto	“UH-BATUK-ERÊ”	(armazenamento	de	materiais	e	realização	

de encontros);
•	1	sala	de	informática;
•	1	biblioteca	(sala	de	leitura);
•	8	ambientes	para	administração;

Existem 1.162 alunos matriculados que são distribuídos em trinta e nove classes (onze desti-
nadas ao EJA) com uma média de aproximadamente trinta alunos por sala e em três turnos:

•	Manhã:	420;
•	Tarde:	366;
•	Noite:	376.
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A direção da escola é formada por um diretor, um assistente de diretor de escola, uma coor-
denadora pedagógica e uma secretária.

Quanto à formação dos professores da escola EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira 
Ramos, todos possuem ensino superior, sendo que 5 são formados em pedagogia e um possui pós 
graduação lato sensu. 

Em relação aos papéis de aluno e professor, a maioria dos professores concorda que o aluno 
deve ser um sujeito que participa de forma ativa do processo de aprendizagem, sendo considerado 
o protagonista do ensino por alguns e que o professor é o motivador e o mediador, que estimula e 
incentiva o aluno a aprender. 

Sobre a educação, os professores acreditam que sua função é formar cidadãos autônomos, 
críticos e participantes na sociedade, sendo que muitos consideram a ausência da família e os proble-
mas na estrutura familiar dos alunos o fator prejudicial aos objetivos que a educação deve atingir e 
alguns citam, também, a necessidade de garantir a cultura da humanidade. A maioria não respondeu 
a questão sobre o que deve ser aprimorado. Uns afirmando que não sabem e poucos dizendo o que 
deve ser mudado: a visão da educação que a sociedade tem e as condições econômicas e de acesso 
à educação da família. 

Quanto a melhor forma de abordar o ensino, os professores concordam em considerar a 
realidade do aluno, acompanhando as mudanças, como as novas tecnologias. Alguns professores 
defendem uma abordagem mais tradicional. Uns são contra e outros acreditam que não importa a 
abordagem, desde que ela seja eficiente. Foi citada por alguns professores a necessidade de acessar o 
conhecimento prévio do aluno para um ensino mais efetivo.

A escola possui um grêmio escolar por meio do qual os alunos podem reivindicar direitos e 
dar sugestões sobre mudanças a serem feitas. Existem também o conselho escolar, que se encontra 
bem representado pelos pais, professores, alunos e funcionários na função de articular-se com a di-
reção, com a gestão pedagógica e administrativa da escola e a APM (Associação de Pais e Mestres), 
que é considerado um importante meio para a participação da comunidade no espaço escolar no 
intuito de colaborar para a realização da proposta pedagógica da escola. O projeto “Uh-Batuk-Êre” 
colabora com a comunidade oferecendo oficinas em convênio com ONGs e com a SME como, por 
exemplo, a oficina de artesanato. 

A EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos não tem qualquer ligação com outra 
organização, não possuindo então qualquer atividade desenvolvida em convênio com outras insti-
tuições do meio.

4. DIMENSÃO DAS INTERAÇÕES EDUCATIVAS

No projeto pedagógico da escola destaca-se a postura socioconstrutivista de ensino e o mes-
mo foi elaborado diante do quadro pedagógico composto por: direção, coordenação, supervisão, 
professores e, também, da comunidade. Assim como o projeto pedagógico, todos os outros projetos 
da escola tiveram a participação do referido corpo. Foram observados outros projetos e programas 
que contaram com as orientações do projeto pedagógico a fim de intervir positivamente em algumas 
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situações problemas tais como: o combate ao preconceito étnico-racial, falta de concentração dos 
alunos nas atividades pedagógicas, baixa frequência, dentre outras existentes no espaço escolar. 

A EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos vem buscando, ao longo dos anos, for-
mas diferenciadas de lidar com as dimensões educacionais para além da sala de aula, ou seja, para 
além dos muros físicos, de maneira lúdica e interacionista.

 A EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos tem por objetivo levar seus alunos a 
construírem o conhecimento, tendo o corpo docente como mediador e provocador desta constru-
ção, levando em consideração experiências e vivências na escola para obter autonomia intelectual 
e moral, buscando diferentes respostas para o mesmo problema, tirando conclusões, tornando-se 
leitores do mundo. Além da visão de formar cidadãos críticos e participativos, o corpo docente da 
escola busca promover em seus alunos uma inserção no mercado de trabalho, busca também a in-
serção dos mesmos no mundo das relações sociais regida pelo princípio da igualdade; no mundo das 
relações simbólicas de forma que eles possam produzir e usufruir conhecimentos e valores culturais.

Desses pressupostos a escola lida com princípios para a construção de uma nova realidade 
possível e desejável para a comunidade escolar, ou seja, a escola vem buscando uma forma de 
obter a participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos, busca também 
uma participação mais efetiva da comunidade em todos os eventos proporcionados pela mesma. 
Desta forma a escola buscou inspiração no Projeto Especial de Ação “Origem e Destino Diante da 
Diversidade” da Secretaria Municipal de Educação, projeto este que tem por objetivo trabalhar a 
diversidade dentro e fora da escola lidando com as singularidades como forma de resgate e preser-
vação das identidades e memórias, interagindo com as influências culturais do presente.

Existente desde 2005, o projeto “Uh-Batuk-Erê” surgiu a partir da necessidade de se traba-
lhar a diversidade dentro e fora da escola. Atingindo uma dimensão muito mais do que física, o pro-
jeto tem a intenção de interligar a escola e a comunidade, reafirmando a importância da participação 
e representatividade dos sujeitos envolvidos. Incorpora assim importância existencial e social, sem 
limitar-se apenas ao lado do ensino acadêmico. Segundo os coordenadores do projeto, o referido 
objeto de trabalho foi pensado a partir do contexto histórico e social da comunidade. Através de re-
lato e documentário de observação dessa comunidade, o projeto aborda alguns aspectos, tais como: 

•	A	maneira	como	a	comunidade	trabalha	a	diferença;
•	A	forma	de	trabalhar	a	estética;
•	A	compreensão	de	raça	e	etnias.

O corpo do projeto, além de interdisciplinar, tem em sua particularidade o compromisso 
de abertura de trabalhar com parcerias de diversos eixos escolares: coordenadores, outros elemen-
tos comunitários e outras instituições.

Com isso, o seu intento é atingido, mesmo que gradativamente, para além dos muros físi-
cos escolares; desta forma, mostrando seu caráter pedagógico e seu compromisso com a Educação, 
expandindo o trabalho sobre o multiculturalismo.

Projeto Ler e Escrever - Faz parte do programa “São Paulo é uma escola” e é uma priori-
dade na escola municipal; promove acompanhamento e desempenho dos alunos com dificuldades 
de aprendizagem. 
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Sala de Apoio Pedagógico - A sala de apoio pedagógico foi montada para atender os alu-
nos com dificuldades de aprendizagem. Esta foi a forma que a escola encontrou para superar as 
barreiras diante das dificuldades de aprendizagem dos alunos.

5. DIMENSÃO PEDAGÓGICA

A EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos trabalha em três turnos com o Ensino 
Fundamental, I e II, e com EJA I e II. A clientela predominante é de classe social média baixa e baixa. 

Pesquisa realizada pela instituição escolar no ano de 2010 revela que a maioria dos alunos 
sofre com a falta de um adulto que possa acompanhá-los, acabando por serem obrigados a aprender 
muito cedo a “administrar a própria vida”. Esse aspecto, para o PPP causa, por consequência, não só 
um quadro de comportamento indesejável nestes alunos, como a agressividade e a ausência de limites, 
mas também um prejuízo na aprendizagem, com alunos apresentando dificuldades na aquisição da 
habilidade de leitura e escrita, da interpretação e do raciocínio lógico, assim como a falta de estímulo. 

Esta circunstância foi apontada pelo PPP como algo a ser enfrentado em face do que acon-
tece na realidade com dados apontados nesta pesquisa: muitos pais trabalham na área do comércio, 
da indústria ou são autônomos e afirmam ser submetidos a jornadas intensas de trabalho para que 
possam sustentar as famílias. No entanto, esses mesmos dados mostram também algo muito curioso 
e até mesmo contraditório: muitas mães não possuem um trabalho formal, ficando frequentemente 
em casa. Será então a falta de acompanhamento do desenvolvimento educacional dos filhos algo que 
ocorre meramente devido à falta de tempo dos pais ou será que a questão vai muito mais além deste 
fato, podendo ser considerado algo até mesmo cultural? 

O Projeto Político Pedagógico está pautado no paradigma socioconstrutivista segundo o 
qual, o conhecimento é construído na interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, com a 
mediação do Professor. Admite-se que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função 
das interações sociais e condições de vida do sujeito. 

Foi com base nesse pressuposto e buscando suprir a demanda da comunidade escolar que a 
diretora escolar, coordenadores pedagógicos e professores ao compartilharem da construção do PPP 
da escola optaram por atentar a esse significado da comunidade, o que está de acordo com as dire-
trizes gerais, bem como os princípios da Secretaria Municipal de Educação (SME) e, portanto, com 
a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96.

 O PPP da EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos é anual, ou seja, recicla-se a cada 
ano. Entende-se que este é um documento em constante movimento e, justamente por isso, precisa 
se modificar de acordo com a demanda do momento.

As principais metas do PPP, portanto, da escola em relação aos alunos são: possibilitar/mediar 
para que estes sejam capazes de adquirir a competência leitora e escritora; baixar a defasagem em 
Língua Portuguesa; atingir o percentual de 85% de resultados de conceitos satisfatórios P (plena-
mente satisfatório) e S (satisfatório); transferir conhecimentos adquiridos em sala de aula para suas 
relações sociais cotidianas usando do senso crítico. Para fazer essa mediação os professores devem 
ter como compromisso, aprimorar o ensino para que este tenha qualidade e para que seja prazeroso, 
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contextualizado e transformador; conviver socialmente e harmoniosamente na comunidade educati-
va para que favoreça um espaço democrático para discussões e trocas de experiências.

O PPP propõe que haja, cada vez mais, a participação familiar no processo de ensino e apren-
dizagem, a colaboração e participação mais efetiva da comunidade nos eventos desenvolvidos pela 
escola.

De acordo com o PPP, os princípios básicos que norteiam as ações educativas da escola são: 
garantir a formação dos alunos com educação, formando seres conscientes de seu papel, direitos e 
deveres, integrando-os como cidadãos críticos e participativos; com aprendizagem, formando indi-
víduos participativos com competência de argumentar, sugerir, criticar, enfim, de colocar-se, expres-
sar-se e ter opinião própria, priorizando a boa comunicação oral e escrita e com o desenvolvimento, 
levando os alunos a construírem o conhecimento tendo o professor como mediador desta constru-
ção, considerando experiências e vivências visando autonomia intelectual e moral dos alunos. 

O caminho encontrado, a partir do diagnóstico sociocultural e pedagógico dos alunos, para 
atingir as metas estabelecidas pela equipe escolar (e pelas diretrizes curriculares gerais) dentro dos 
princípios da escola, foi: trabalhar com os Projetos Especiais de Ação (PEAs) “Ler e Escrever”, que 
é um projeto mais acadêmico e prioridade na Escola Municipal e o “Origens e Destinos Diante da 
Diversidade”, que é mais voltado para a comunidade, para as relações sociais e conhecimento da 
cultura histórica do país.

Projeto de Ação “Ler e Escrever” - Prioridade na Escola Municipal

Participantes: Professores, coordenação pedagógica e direção escolar.
A ideia do projeto “Ler e Escrever” surgiu a partir de pesquisas realizadas pela SME, a qual 

detectou que existem escolas que chegam a ter 30% de alunos que não escrevem e nem leem con-
vencionalmente. O Projeto tem como expectativa quantitativa atingir 85% de alunos alfabetizados 
já no primeiro ano escolar. Os principais itens apontados pela pesquisa que antecedeu a constru-
ção do Projeto ”Ler e Escrever” foram:

- Alunos que não dominam o sistema de escrita ao final do 1º ano do Ciclo I ou, até mes-

mo, ao longo dos quatro/cinco anos iniciais;

- Alunos que por não adquirirem a habilidade de leitura e escrita ficam retidos no último ano 

do Ciclo;

- Dificuldades, relatadas pelos professores, em promover boas situações de aprendizagem 

para seus alunos.

O principal foco da proposta pedagógica do “Ler e Escrever” da escola em questão, portanto, 

referente ao CICLO I (Fundamental I), é inserir os alunos em uma comunidade de leitores e escri-

tores, uma vez que se acredita serem, a leitura e a escrita, os principais meios pelos quais o homem 

se comunica, assim como o fio condutor para a interdisciplinaridade e a possibilidade para a plena 

participação crítica do sujeito na sociedade em que vive. É a partir do domínio da leitura e da escrita 

que o sujeito passa a aprender a aprender cada vez mais, aumentando assim a sua capacidade de 

macro interpretação do mundo em que vive.



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

91

O projeto também visa atingir uma meta quantitativa de 85% de rendimento escolar em 

Língua Portuguesa, de modo a alcançar 85% de alunos alfabéticos no 1º ano do Ciclo I, e também 

alcançar o desenvolvimento de competência leitora e escritora em todos os Ciclos, I, II e EJA, de 

acordo com as expectativas de aprendizagem de cada ano.

Partindo da proposta dos projetos “Ler e Escrever” e “Origens e Destinos Diante da Diversi-

dade”, a equipe pedagógica buscou caminhos que poderiam resgatar o interesse dos alunos pela edu-

cação, pela aprendizagem e pelo conhecimento escolar, pensando que a autoestima do educando, ou 

seja, a valorização da participação ativa no seu processo de aprendizagem é um dos fatores essenciais 

para despertar esse interesse. 

Como a equipe pedagógica trabalha o Projeto “Ler e Escrever”

Para cada ano do Ciclo I há projetos específicos.

Projeto Didático do 1º ano: cantigas populares;

•	Atividade	1	–	Leitura	de	uma	cantiga	de	ninar;

•	Atividade	2	–	Escrita	da	lista	das	cantigas	conhecidas;

•	Atividade	3	–	Produção	de	uma	nova	versão	para	uma	cantiga.

Projeto Didático do 2º ano

•	Animais	do	Mar;

•	Contos;

•	Planetas;

•	Música	(MPB).

Projeto Didático do 3° ano

•	Fábulas;

•	Imprensa,	Rádio,	Televisão	e	Internet	–	A	comunicação	aproximando	pessoas;

•	Leitura	das	revistas	Recreio	e	Ciência	Hoje	das	Crianças;

•	Sequência	Didática	de	cartas	do	leitor;

•	Aprendendo	com	cantigas,	parlendas,	poemas,	listas,	cruzadinhas	e	adivinhas;

•	Projeto	Intensivo	no	Ciclo	I	–	3°	ano	–	PIC

Projeto Didático do 4° ano

•	“Uma	lenda,	duas	lendas,	tantas	lendas...”;

•	“Universo	ao	meu	redor”;

•	Sequência	didática	de	leitura	“Os	caminhos	do	verde”;

•	Sequência	didática	“Lendo	notícias	para	ler	o	mundo”;
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•	Sequência	didática	“Estudo	da	pontuação”.

•	Discurso	direto	e	discurso	indireto	em	gêneros	da	esfera	literária:	contos,	crônicas,	len-

das, fábulas.

•	Sequência	didática	“Estudo	da	Ortografia”

•	Palavras	terminadas	em	ISSE	e	ICE

•	Palavras	terminadas	em	ANSA	e	ANÇA

•	Projeto	Intensivo	no	Ciclo	I	–	4°	ano	–	PIC

Junto aos projetos derivados da proposta “Ler e Escrever” trabalha-se outro projeto visando 

à melhor formação dos alunos, como o “Crescendo e Premiando”. Acontecem fora do horário de 

aula regular do aluno, tendo em vista, auxiliar o trabalho desenvolvido nas salas e dedicar atenção 

necessária aos problemas enfrentados pelos alunos. 

Nas reuniões pedagógicas, que ocorrem ordinariamente duas vezes por semestre, a equipe 

busca aperfeiçoar conhecimentos e experiências. Na JEIF (Jornada Especial de Formação), que con-

siste em reuniões coletivas com uma carga de 8 horas mensais, são discutidos todos os projetos em 

desenvolvimento na escola, sendo 4 horas destinadas ao projeto “Ler e Escrever” e outras 4 horas 

ao projeto “Origens e Destinos”, levando em conta o andamento e os resultados e alternativas de 

soluções. Após a reflexão coletiva a respeito do melhor caminho para alcançar o nível proposto de 

leitura e escrita entre os educandos, ou seja, os conceitos P e S, é que são tomadas as decisões de pla-

nejamento e ação. Durante esses encontros a coordenação busca dar subsídios para o planejamento 

das ações do professor de acordo com a indicação do que cada estudante precisa ser capaz de realizar 

nos diferentes anos do Ciclo I. 

Em reunião pedagógica, no começo do corrente ano de 2011, foi apresentado um levanta-

mento realizado no segundo semestre de 2010 a respeito do aproveitamento em Língua Portuguesa 

pelos alunos do Ciclo I.
Segundo o gráfico apresentado:

- Dos primeiros anos A, B e C - dos 84 alunos, 52% (44) atingiram a nota máxima e 
os 48% (40) restantes, ficaram no nível satisfatório;

- Dos segundos anos A, B e C - dos 77 alunos, 32% (25) atingiram a nota máxima, 
57% (44) ficaram no nível satisfatório e 10% (8) não atingiram o nível satisfatório;

- Dos terceiros anos A, B, C e D – dos 116 alunos, 34% (40) 59% atingiram a nota 
máxima, 59% (68) ficaram no nível satisfatório e 7% (8) não atingiram o nível 
satisfatório;

- Dos quartos anos A, B, C e D – dos 115 alunos, 34% (39) atingiram a nota máxima, 
43% (50) ficaram no nível satisfatório e 23% (26) não atingiram o nível satisfatório.

Este quadro nos mostra que apesar da escola ainda não ter atingido 
as metas estabelecidas, está caminhando em direção a esse objetivo.
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Projeto de Ação - “Origens e Destinos Diante da Diversidade”

Participantes: Professores, coordenação pedagógica e direção escolar.

Em 2003 foi aprovada a Lei nº 10.639/2003, que altera o art. 1º da LDB 9394/96. A 
partir dessa data, passa a ser obrigatório no currículo escolar o ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira e ainda o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional 
da Consciência Negra”. 

A partir do conhecimento do contexto dos alunos, que retrata uma maioria afrodescenden-
te, da preocupação demonstrada, através de discussões, pela equipe pedagógica com os diferentes 
tipos de discriminação, principalmente quanto à etnia negra, e para suprir o decretado por lei, a 
escola construiu o projeto “Origens e Destinos Diante da Diversidade” que tem como objetivo, 
não só formar cidadãos críticos, com princípios éticos, sociais e culturais, mas também trabalhar 
a diversidade para além dos muros da escola, resgatando identidades e memórias, valorizando a 
identidade cultural da comunidade, interagindo com as novas tendências do pensamento e expres-
sões culturais do momento. O projeto procura favorecer a compreensão e a habilidade de lidar com 
a diversidade das relações sociais e culturais tendo os alunos como principais atores do processo 
educacional.

Com estes objetivos descritos acima, o projeto visa alcançar as seguintes metas: melhoria das 
condições de trabalho realizado com a comunidade escolar com foco na realidade cotidiana; mudan-
ças nas relações entre os membros presentes no cotidiano escolar através da construção de valores 
éticos, democráticos e de cidadania; instrumentalização da comunidade para o diálogo, nas diversas 
linguagens e expressões, favorecendo a diversidade das relações.

Para executar este projeto foi necessário desenvolver um trabalho com os alunos de forma a 
que eles pudessem se perceber, protagonizar e vivenciar aquilo que aprendem através da dança, de 
saraus de poesias e da capoeira. É fundamental considerar o aluno como protagonista na relação do 
ensino-aprendizagem para que pudesse centralizar sua vontade e atenção no tema a ser trabalhado.

O Projeto “Origens e Destinos Diante da Diversidade” trabalha a cultura predominante dos 
educandos (afro-indígena) e a questão dos diferentes preconceitos, principalmente a discriminação 
quanto à etnia negra, ajudando o aluno a refletir e a praticar valores básicos de convivência da hu-
manidade, como o respeito ao diferente, a solidariedade e a cooperação.

Este projeto visa inserir os alunos na sociedade e proporcionar, além do mero contato ”sub-
jetivo”, o conhecimento historicamente construído/cultura, o poder de usufruir dessas ferramentas 
nas suas relações sociais cotidianas, buscando acabar com a desigualdade tanto na sociedade como 
um todo, como dentro do mundo do trabalho, especificamente.

O papel do professor diante da proposta dos projetos descritos acima é aprimorar o ensino, 
contextualizá-lo para que este tenha qualidade, se torne prazeroso, que provoque transformação sig-
nificativa nos alunos e que os ajude a se tornarem cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e 
deveres. É sabido que esta tarefa é desafiadora e difícil por lidar com seres humanos de diferentes per-
sonalidades. Ensinar ou construir conhecimento é um trabalho que exige um macro conhecimento por 
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parte do professor, ou seja, da teoria e da prática e, muitas vezes, por não ter sido instrumentalizado 
para a execução desta ação de forma sucedida, este acaba se perdendo no meio do caminho. 

Com o objetivo de amenizar essa realidade a SME oferece para os docentes cursos de orien-
tação técnica (DOT) visando a sua educação continuada voltada, principalmente, para a melhoria do 
ensino, por meio do projeto “Ler e Escrever”. O que também se espera do corpo docente é que este 
colabore para a manutenção ou criação de um ambiente participativo, democrático e saudável em 
que possam trocar experiências e vivências, buscar e descobrir o melhor caminho a ser percorrido 
para que alunos e professores construam, juntos, laços de confiança e de trabalho sério.

CONCLUSÃO

Após o trabalho de pesquisa realizado com a EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ra-
mos, podemos concluir que a escola, desde muito cedo, foi marcada como uma escola batalhadora, 
que tinha uma grande preocupação com o aluno e com a comunidade, assim como a intenção de 
atender as necessidades destes, algo que ainda hoje é visível na instituição.

Com o tempo e com as mudanças e transformações da comunidade, do bairro, da capital e 
da escola, é possível afirmar que tanto o bairro quanto a escola apresentam hoje uma estrutura que 
satisfaz tanto os alunos, quanto a comunidade.

Na estrutura da EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos, há Sala de Leitura/Biblioteca 
o modo como, nas escolas municipais, encontrou-se alternativa para simultaneamente desenvolver e 
ampliar o hábito da leitura e de buscar a fonte da informação. A Sala de Leitura/Biblioteca tem, desde 
a sua criação para todas as escolas municipais, programa próprio de desenvolvimento com acervo 
bibliográfico criado compartilhadamente com a comunidade. 

A escola e os docentes transparecem a preocupação em formar alunos críticos e participati-
vos e, um exemplo disto, está no projeto “Uh-Batuk-Erê”, que tem o objetivo de utilizar a realidade 
dos alunos e fazê-los pensar e respeitar as diferenças étnicas. Já o projeto “Ler e Escrever” tem como 
objetivo ajudar no processo de alfabetização dos alunos. Além disso os docentes têm um interesse 
particular em acompanhar as novas tecnologias, como apresentado nas entrevistas respondidas.

Outra grande preocupação encontrada em toda a escola consiste na participação da família 
e da comunidade no desenvolvimento escolar dos alunos, algo que não tem sido considerado sufi-
ciente por todos os professores e pela equipe pedagógica. Os docentes afirmam ser este o fator que 
mais dificulta a aprendizagem dos alunos e a escola já apresentou diversos tipos de projetos para 
melhorar a questão. Será então a oportunidade de refletir se não seria possível criar outra forma de 
atrair os pais para o que queremos ou se não existe algo a ser feito por essas crianças levando em 
conta a dificuldade da família em ajudar na educação dos filhos? 

O minucioso e abrangente estudo e sistematização das fontes explicativas descritivas da es-
cola pode dar sustentação ao onde iríamos desenvolver as atividades. Pudemos reconhecer o onde e 
nele imergirmos por meio das estratégias de coleta dos perfis: comunitário, de inserção social ocu-
pação e formação dos pais, o bairro e suas características, a organização escolar em sua totalidade e 
seu funcionamento na atualidade. 
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Conhecemos a escola e sua dinâmica particular e própria, deixando inicialmente asseguradas 
as significações da instituição com as quais trabalharíamos podendo projetar melhor em função da 
identificação do status institucional e dos profissionais ali integrados. Com isso tivemos o favoreci-
mento à visibilidade do horizonte possível para a introdução de práticas nem sempre cotidianas. Por 
fim, a reafirmação, fortalecimento identificação e reconhecimento do contexto do desenvolvimento 
dos trabalhos, momento esse indispensável à atividade de planejamento plano e projeção de ativi-
dades educacionais. 
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Produzindo o ensino -
criando sequências didáticas:
Explorando o mundo mágico da leitura e da escrita

Profa. Dra. Maria Anita Vivian Martins
Coordenadora da área

Profa. Ozélia Barbosa da Veiga das Dores
Supervisora

Fabiana Rodrigues da Silva
Laís Ferreira dos Santos

Rafaela Silva da Cruz
Pibidianos

JUSTIFICATIVA

Vivemos numa cultura predominantemente escrita, num mundo permeado por diferentes 

objetos escritos, impressos ou virtuais, que exercem sobre nós uma constante interação através da 

ação leitora.

A todo instante nos deparamos com a linguagem escrita: em jornais, revistas, panfletos, car-

tazes, outdoors, placas de trânsito, e-mails, blogs, sites, MSN e outros; um mundo escrito que se põe 

diante de nossos olhos, nos caracterizando como verdadeiros leitores ambulantes e, agora, navegantes.

A escola é um ambiente privilegiado por garantir muito contato com os livros. Entretanto, 

habilitar-se como leitor depende não apenas das oportunidades de acesso que se venha a ter aos 

livros em sua diversidade e riqueza de quantidade, nem da exercitação de uma capacidade suposta-

mente especial da interpretação de textos. Isso vai além. Passar a gostar ou a detestar a leitura, tem 

a ver com a qualidade das interações com aquele que intermedeia os encontros com os textos e, 

também, com as situações em que as leituras ocorrem.

Segundo Solé (1998), a compreensão da leitura depende dos conhecimentos prévios, dos 

objetivos da leitura e da motivação. Na leitura ativamos esses conhecimentos prévios e estabelece-

mos relações entre o texto e o que já sabemos. Outro fator determinante para a compreensão é o dos 

objetivos da leitura. São eles que guiam a leitura, as estratégias que utilizamos na compreensão do 

texto e o controle que exercemos sobre esta compreensão.

O projeto foi desenvolvido com crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, nesta fase os 

alunos estão em processo de aquisição da leitura e da escrita de forma básica. Nosso objetivo, por-

tanto, foi aprofundar os conhecimentos dos alunos em alfabetização, promovendo intervenções que 

facilitassem o uso e aperfeiçoamento da oralidade, da escrita e da leitura, em diferentes contextos.
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OBJETIVO GERAL

Desenvolver o comportamento leitor e escritor permanente para estarem continuamente atu-
alizados frente aos desafios e perspectivas do mundo moderno/contemporâneo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desenvolver vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas;
Aplicar em situação, por meio da linguagem oral, as aprendizagens em curso; 
Fazer produções orais, escritas e em outras linguagens culminando com suas representações;
Ter a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua 

formação crítica e emancipadora;
Vivenciar emoções, o exercício da fantasia e da imaginação.

PARA ESTUDANTES DA ESCOLA

Realizar a leitura de diferentes tipos de textos;
Identificar diferentes tipos de textos e suas características;
Reconhecer e reorganizar a forma de pensar sobre os diferentes; significados no processo de leitura;
Desenvolver o domínio da leitura e da escrita;
Ampliar a compreensão leitora a partir das atividades propostas.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS:

Mediante premissas curriculares do Ciclo I, as intervenções objetivaram o estímulo das crian-
ças a terem contato com o mundo letrado. Por meio de diálogos e avaliações processuais das ativi-
dades propostas alcançamos a indagação norteadora, conforme as dúvidas e preferências denotadas 
pelos alunos, culminando no trabalho com gêneros textuais. 

Tivemos como instrumentos desta construção a oferta de livros, jogos de alfabetização e a 
criação de desenhos uma vez que, segundo Wallon (2007), a disponibilidade para os estímulos de 
habilidades intelectuais dependem do ambiente em que a criança está inserida.

A familiaridade das crianças com o gênero Quadrinhos principiou a elaboração das atividades. 
Os gêneros bilhetes e cartas foram as atividades derradeiras nas quais as crianças expressaram sen-
timentos com familiares, amigos, professores e pibistas. O desenvolvimento do projeto oportunizou 
que as crianças se manifestassem de maneira reflexiva.

Considerando os conteúdos atitudinais, notamos um processo de construção de regras com 
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esta turma (o que ainda está deficitário), com respeito às pibistas e aos colegas quando, por exemplo, 
deve-se esperar a vez do outro para poder falar ou levantar a mão no aguardo da vez para expressar-
se, saber ouvir uma história comportamentos do cotidiano. Os conteúdos conceituais trabalhados 
foram, dentro do gênero textual, leitura, escrita, trabalhos reforçando as sílabas, frases curtas, peque-
nos textos, gibis, contos, poesias, música, com os trabalhos/criação manuais de desenho, pintura e 
recorte colagem. Com os conteúdos procedimentais foi possível estabelecer relação com as próprias 
vivências, aprender a formular hipóteses em consonância com as atividades propostas, aprender a 
questionar/interrogar de forma espontânea e coerente com a pauta em discussão, elaborar hipóteses 
a partir de novas informações atuando em interação com o que se deu a conhecer na construção do 
conhecimento. 

O trabalho foi satisfatório, inclusive com as crianças que apresentaram dificuldades na for-
mação de palavras, uma vez que por meio da construção de imagens foi possível trabalhar a inter-
pretação e criação da história pela continuação das figuras.

PLANO DE AULA
18 de março de 2015

Justificativa
Podemos entender a avaliação diagnóstica como uma ação avaliativa realizada no início ou 

durante um processo de aprendizagem, que tem a função de obter informações sobre os conheci-
mentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à organização dos processos de ensino 
e da aprendizagem, de acordo com as situações identificadas, sendo assim, indispensável para os 
professores.

Objetivo
•	Verificar	a	ausência/presença	de	conhecimentos	referente	à	leitura	e	escrita;	
•	Fornecer	dados	para	aperfeiçoar	o	processo	de	ensino;	
•	Identificar	nos	atos	aplicados,	a	aprendizagem.

Metodologia
Leitura feita pelas estagiárias da história “A festa no céu” (Lago, Angela, 2006);
Diálogo com as crianças para perceber o entendimento delas sobre o texto.
Após a interpretação oral, cada aluno receberá uma folha contendo quatro imagens: 

corujinha, jabuti, leão e rã, onde deverão escrever os nomes de cada animal e em seguida, deverão 
escrever a frase: “o jabuti quebrou o casco”.

Material
Livro “A festa no céu” (Lago, Angela, 2006);
Folha sulfite (cerca de trinta).

Duração
45 minutos (uma aula).
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Aplicação do exercício abaixo discriminado com a finalidade de produção espontânea da 
escrita conforme o contexto explorado na da história “A festa no céu”.

Nome:         Data: ___ / __ / 

Frase: 

 

 

A intervenção do dia 18/03/2015 teve como objetivo a aplicação de uma sondagem para toda 
a turma, a fim de diagnosticar as hipóteses silábicas de cada criança. Contou com a presença das três 
estagiárias e 23 alunos em sala.

De início foi lida a história “A festa no céu” (Lago, Angela, 2006) de forma coletiva. A esco-
lha por este título deu-se por se tratar de um contexto familiar de palavras para as crianças. Mesmo 
com esta preocupação de ter um livro que não contivesse palavras distantes da realidade dos alunos, 
algumas crianças questionavam o que era um jabuti. Informava-se então que é um jabuti tal qual a 
imagem no livro. Ao perguntar se alguém conhecia o livro ou a história, três crianças responderam 
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que conheciam e uma que possuía o livro em casa. Durante a leitura para a sala, as crianças permane-
ceram atentas e curiosas em relação ao enredo e algumas se levantavam para poder melhor enxergar 
as figuras do livro. 

Ao término da leitura, foi explicada como seria realizada a atividade do dia. Cada um re-
ceberia uma folha contendo quatro imagens: corujinha, jabuti, leão e rã. Da palavra polissílaba 
até a palavra monossílaba respeitando a ordem que a sondagem estabelece para que a criança que 
ainda se encontra na hipótese pré-silábica. Hipótese essa em que ainda não reconhecem em “rã”, 
por exemplo, como uma palavra e seus segmentos no momento do registro alfabético. Também foi 
modificada uma palavra retirada do livro, “tartaruga” considerando-se ao seu excesso de letras “a”. 
Todos deveriam, após o ditado de cada palavra, escrever ao lado da respectiva figura o nome dessas 
figuras. Durante o ditado algumas crianças se adiantavam e escreviam todas as palavras de uma só 
vez, e com isso era pedido que esperassem e acompanhassem a sequência das palavras. Por fim, a 
frase que deveriam escrever era “o jabuti quebrou o casco”.

Após o ditado, e de carteira em carteira, as bolsistas pediam às crianças que lessem o que 
haviam escrito tanto as palavras quanto a frase. De forma geral tudo foi lido conforme a escrita, mas 
houve casos em que se percebia a memorização da palavra e não de fato a leitura, ou então algumas 
crianças esqueciam-se o que haviam escrito. Com a observação momentânea da atividade produ-
zida em sala, nove crianças ainda encontram dificuldades com a alfabetização, estando na hipótese 
pré-silábica, e catorze crianças escreveram e leram a palavra pedida de forma silábica. O material 
da sondagem recolhido pelas pibistas será mais profundamente analisado e servirá como recurso de 
reconhecimento da turma para futuras intervenções. 

PLANO DE AULA
25 de março de 2015

Justificativa:
A música em sala de aula propõe momentos de descontração, alegria e aprendizado, pois, 

atua como mediadora no processo de ensino-aprendizagem, auxilia o raciocínio e atenção durante 
a leitura e escrita.

Objetivo
•	Incorporar	a	música	de	maneira	interdisciplinar	ao	conteúdo	trabalhado;
•	Interpretar	questões	utilizando	a	música	como	mediadora.

Tempo estimado
45 minutos (uma aula)

Recursos materiais:
Um pen drive com a música“ Todos Juntos”, da banda Bicharia ( Chico Buarque);
Aparelho sonoro;
Questões impressas sobre a música.
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Metodologia
• Apresentar a banda e a música à classe;
• Socializar para identificar a compreensão do conteúdo;
• Distribuir as folhas com atividades sobre interpretação da letra, de acordo com a música.

O que tem uma gata?
( ) Bico ( ) Unha ( ) Asas

O que tem uma galinha?
( ) Pelos ( ) Bico ( ) Mãos

O que tem um jumento?
( ) Bico ( ) Pata ( ) Pena

O que tem um cachorro?
( ) Dentes ( ) Bico ( ) Unha

O que é preciso fazer com um amigo?
( ) Brigar ( ) Gritar ( ) Proteger

Todos juntos somos:
( ) Fraco ( ) Arco ( ) Fortes

Leia a estrofe abaixo e represente através de desenho como você acha que ficaria este animal

“Junte um bico com dez unhas
Quatro patas, trinta dentes

E o valente dos valentes
Ainda vai te respeitar”

A intervenção do dia 25/03/2015 foi pensada para articular a música como mediadora no 
processo de compreensão da leitura e escrita.

A proposta iniciou com a canção do grupo Os Saltimbancos “Todos juntos”. A pauta discorre 
sobre um grupo de animais que em união pensam em como podem se ver livres de um barão, que 
representa uma figura de posse sob os bichos. A música cita gato, cachorro, galinha.

Após a execução da canção para toda a turma, explicou-se como se daria a atividade. Des-
taca-se, a atenção com que a música foi ouvida durante todo o momento, com as crianças atentas 
e focadas. As três pibistas organizaram a sala em cinco grupos. A ideia inicial planejada foi a de 
formar grupos heterogêneos de acordo com a sondagem feita na aula anterior, onde as crianças já 
em hipótese alfabética pudessem formar grupos com as que ainda se encontram em hipótese pré-si-
lábica. Entretanto, para ganhar tempo visto que com a divisão dos grupos a turma ficaria um pouco 
dispersa, foi decidido que se formaria um grupo de acordo com os critérios mais básicos pensados 
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no momento, como meninos com meninas e crianças mais quietas com as mais agitadas. A intenção 
dos grupos com níveis de hipóteses silábicas distintos ficará para uma próxima atividade, onde possa 
ser planejada de forma a adequar melhor o manejamento do tempo em classe, a fim de trabalhar 
também a cooperação entre os pares, de acordo com Lev Vygotsky, ZDP (Zona de Desenvolvimento 
Proximal 98).

Com os cinco grupos já divididos foi retomada, além da música que acabara de ser executa-
da, a história da intervenção anterior com o livro “Festa no Céu”. Com a folha de atividade do dia 
em mãos, foi feita a leitura de, uma a uma, das seis perguntas com alternativas. As questões foram 
baseadas na música, como por exemplo, um cachorro tem dentes, asas ou penas? Ou, se a galinha 
tinha pelos penas ou patas. Com isso, a criança assinalaria a alternativa que considerasse correta. A 
todo instante houve a conversa entre as crianças com as estagiárias ou entre as próprias crianças. As 
questões pretendiam levar à compreensão da linguagem escrita, retomando a canção, interpretação 
da construção das frases e discussão acerca da temática com a linguagem oral. 

Algumas crianças terminaram rapidamente a atividade sem dificuldade de leitura e interpre-
tação. Outras crianças ouviam atentamente a voz da estagiária no momento da leitura para acompa-
nhar em seus papéis a sequência da atividade e assim poderem responder. Em alguns casos, mesmo 
com ajuda próxima, algumas crianças tinham dificuldade no que diz respeito a compreensão da 
questão lida, a leitura na folha, à adequação da alternativa com a pergunta feita. Algumas entendiam 
que a galinha tem asas, mas não encontravam a palavra “asas” nas alternativas por ainda não estarem 
plenamente alfabetizados. Respondiam então oralmente e ao se pedir para que apontasse na folha 
a palavra que representava o que haviam dito, vinha a dificuldade não a encontravam. Por diversas 
vezes era lida novamente alternativa por alternativa para que fosse possível uma aproximação maior 
com a escrita e leitura, apontando no mesmo instante para a palavra em questão aplicando-se a al-
ternativa de compreensão textual, sequência e identificação macro da palavra em destaque.

Em paralelo à intervenção do dia, no início da aula, foi aplicada a sondagem para quatro 
crianças que haviam faltado na semana anterior. Da mesma forma que ocorreu com as demais crian-
ças, foi entregue uma folha para cada uma e explicado que os animais ali representados eram de uma 
história que foi contada para toda a turma na semana anterior. Foi então pedido que escrevessem 
as palavras: corujinha, jabuti, sapo e rã. E também a frase “o jabuti quebrou o casco”. Das quatro 
crianças, apenas uma encontra-se na hipótese pré-silábica.

A intervenção foi positiva, com participação ativa das crianças, cooperação, questionamen-
tos, poder de argumentação, conversa sobre o tema e produtividade. Não houve tempo para, ao final 
da atividade, as crianças poderem desenhar seu bicho de acordo como sugeria a folha, com a mistura 
de várias características de cada animal para fazer assim uma imagem única de acordo com a imagi-
nação de cada um. Pretende-se ainda permanecer com o tema dos animais para dar continuidade e 
dar mais significado a essa temática de contexto próximo a das crianças. 

A projeção da atividade desenvolvida pretendeu colocar em evidência habilidades para 
aprendizagem da escrita como: foi centrada em uma pauta a partir de um texto explorado, portanto, 
um contexto; um motivo, um enredo e personagens identificáveis em situação de exploração com 
perfis exóticos discrepantes ao conhecido; uma orientação para a ordenação de uma sequência alfabé-
tica; a produção de uma série levando-se em conta a relação fonema grafema com vistas ao referente 
assim uma seriação; uma classificação na escolha dos fonemas/grafemas para a reprodução do som e 
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os conflitos cognitivos daí advindos em virtude da reprodução som letra como, por exemplo, na pro-
dução da palavra “rã”. Ficou também visível que no momento da produção da escrita estas habilida-
des na produção do conhecimento estavam sustentadas pela condição de organização dos estímulos 
em face ao objetivo produção da escrita reconhecida como uma habilidade abstrata e complexa que 
envolve e sistematiza o conhecido.

.
PLANO DE AULA
01 de abril de 2015

Justificativa:
Trabalhar os sentidos (visão, audição, tato) facilita a compreensão de atividades posteriores, 

uma vez que o aluno atribui significado quando a intervenção é próxima às suas habilidades. Esti-
mular a curiosidade, por exemplo por meio de provocações e estímulos contribuirá para o processo 
de internalização da atividade proposta. Cada uma destas habilidades a visual, auditiva práxica, está 
compreendida no plano dos processos perceptivos entendidos como consciência de, estado de consci-
ência o que não significará treinamento das habilidades para . Considerou-se como atividade humana 
inteligente favorecedora da/na organização das diversas habilidades presentes na aprendizagem ini-
cial da representação escrita. 

Objetivo:
•	Concluir	a	atividade	anterior;
•	Estimular	a	identificação	pela	sensação	do	tato	e	estimular	a	oralidade	com	o	uso	da	Caixa	

Mágica; 
•	Favorecer	à	sistematização	das	sensações	e	da	observação.

Metodologia:
Em círculo as crianças escutarão a música “Todos Juntos”. Será ressaltado o último enunciado 

com explicação sobre como desenvolvê-lo. Após o término, os alunos serão convidados a apresen-
tarem suas criações à classe. Após a socialização será apresentada a Caixa Mágica, na qual os alunos 
desenvolverão o tato e descreverão oralmente, num primeiro momento, o que sentem.

Materiais: 
Atividades anteriores, já guardadas na escola, Caixa Mágica (levada pelas pibidianos). 

Tempo estimado:
Uma aula (45 minutos)

A intervenção do dia 01/04/15 teve duas propostas de atividades. A primeira, que deu início 
à aula, foi uma retomada da intervenção da semana anterior, quando não foi possível finalizar a tarefa 
com o desenho que seria proposto. A sala estava organizada em círculo, permitindo que todos pudes-
sem se olhar ao redor da roda, evitando assim que um desse às costas para o outro. O desenho era a 
criação de um animal conforme orientação que constava na folha de atividade “com um bico, quatro 
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patas, 30 dentes [...]” que retomava por ora a música apresentada “Todos juntos”. Ao começarem os 
desenhos, as crianças questionavam às estagiárias sobre o animal que fariam se era para ser um pato, 
ou um gato, jumento. Explicou-se que o desenho devia ser de acordo com a orientação dada na folha, 
mas de maneira livre e criativa, como imaginavam que poderia ser. Com o estímulo da liberdade cria-
tiva, os desenhos que começaram a sair, em sua maioria, eram misturas de vários animais em um só. 
Teve bicho com bico de pato, corpo de cachorro, patas duplicadas. Foi pedido para que dessem um 
nome às criações, e dentre estes havia “O monstruoso monstro da neve”, “Misturão”, “Karla”.

A segunda parte da aula consistiu na atividade da Caixa Mágica. Uma caixa com dois buracos 
nas laterais e objetos na parte interna: pena, lixa, feltro, pelúcia e pinha. De carteira em carteira se-
guindo o círculo formado, cada criança colocava a mão dentro da caixa e ia descrevendo as texturas 
que sentia com o tato. Se era mole ou dura, macia, áspera, grosso, fino, gelado. Sem utilizar da visão, 
apenas com o estímulo do tato, tentavam dizer o que era o objeto. A grande maioria percebeu se 
tratar de uma pinha, e sentiram a pelúcia achando que era um brinquedo, urso ou sapo do mesmo 
material. As crianças se mostraram curiosas durante todo o tempo e participativas. Ao chegar ao fi-
nal do círculo, as primeiras crianças que já haviam experimentado a Caixa Mágica se demonstravam 
dispersas, levantando das carteiras, andando pela sala, comportamento normal considerando a idade 
e o período de ócio que se encontravam após da realização da atividade, fato que será melhor plane-
jado para evitar este tempo vago. A intervenção culminou com resultado positivo, com a retomada 
do desenho, onde a escrita e a linguagem visual foram usadas. Com a Caixa Mágica foi trabalhado o 
lúdico, as sensações, texturas, o tato. A sala esteve participativa, por vezes dispersa, mas sem preju-
dicar a intervenção.

PLANO DE AULA
08 de abril de 2015

Justificativa
A escrita é o meio de comunicação que procede a linguagem oportunizando a organização 

e exposição do pensamento. Estimular o ato de escrever capacitará o aluno em sua participação no 
constructo social.

Objetivo
•	Desenvolver	a	capacidade	de	expressar-se	através	da	oralidade	e	da	escrita;	
•	Compreender	o	uso	e	significado	das	palavras;
•	Possibilitar	a	prática	dos	diferentes	gêneros	textuais.

Metodologia
Leitura feita pelas estagiárias do texto O baile (Mary França e Eduardo França,1985);
Socializar a história com o objetivo de identificar a percepção do conflito que ela destaca;
Após a interpretação oral do texto, questionar as crianças sobre as possíveis maneiras de 

convidar os amigos para uma festa;
Discutir as informações necessárias contidas em um convite para então propor que cada 

criança elabore o seu. 
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Material
Folha sulfite (cerca de trinta)
Lápis de cor
Materiais decorativos (caso haja): fitilhos, laços,cola colorida,adesivos,etc.

A intervenção do dia 08/04/15 teve como proposta a apresentação para a turma de um 
convite, como um gênero de comunicação escrito. Com o texto “O baile” de Mary França e Eliardo 
França (1985) que contava a história de uma coruja que, ao dar um baile, convidou seus amigos. 
Antes de iniciar a leitura, foi lançada a questão quanto ao conhecimento de um baile, se sabiam o 
que representava um. As respostas foram diversas sem fugir de seu verdadeiro significado. Disse-
ram que baile é uma festa, festa onde se dança, onde se brinca que é parecido com uma balada. A 
leitura feita pela estagiária foi ouvida atentamente por todas as crianças. Ao final da leitura pergun-
tou-se quem a coruja havia convidado para o baile, quem compareceu, como ela havia convidado. 
Ficou claro que a compreensão textual foi absorvida já que as crianças não tiveram dificuldades em 
responder e interagir. Ao final dessa etapa, foram mostrados para a sala dois modelos de convites. 
Um de aniversário e outro de casamento. A intenção era diferenciar o tipo de linguagem usada em 
ambos os convites, as informações contidas, para quem se destinavam. Explicou-se que no convite 
de aniversário, a linguagem era mais informal (“simples”) e exprimia que seria realizada uma festa 
em comemoração ao aniversário de um ano da Sophia. Já no convite de casamento, a linguagem 
era mais formal (“séria”), pois se tratava de uma festa de dois adultos. As informações de horário, 
dia e local são importante em qualquer convite, pois é preciso saber onde será realizada a confra-
ternização.

Um exemplo interessante de convite foi levado, coincidentemente, por uma das crianças. 
Era de uma festa que ocorreu no mês de março. Isso serviu como um bom modelo de convite e de 
suas utilidades, como forma de expressão de um enunciado.

A atividade proposta foi da produção de um convite, partindo das próprias crianças como 
os anfitriões. A intervenção foi bem recebida, todos acharam interessante “chamar” alguém para 
uma festa.

Grande parte elaborou seus convites com as informações básicas essenciais, como local, 
dia e hora do evento, e complementavam com desenhos, recortes, dobraduras em formato de um 
envelope. Alguns precisaram de ajuda para se expressar de forma escrita. A todo tempo era pergun-
tado “Onde será sua festa? Qual o horário? Será de manhã, à tarde ou à noite? Qual o dia?”, e assim 
a ideia ia ficando mais clara, pois a pessoa que recebesse o convite precisaria dessas informações. 
Com a proposta bem compreendida, a elaboração dos convites foi bastante produtiva.

Produção textual e também a representação por imagens foi rica. Algumas crianças diziam 
não saber escrever tudo o que tinham em mente. A ajuda era dada, mas também era estimulado 
que desenhassem. Alguns queriam que o local da festa fosse praia, e o desenho de uma praia era 
realizado.

Percebeu-se que a proposta foi bem recebida por todos e também bem compreendida, 
a dificuldade partiu de algumas crianças ainda não alfabéticas que, por mais que oralmente se 
expressassem com facilidade de acordo com o solicitado, não conseguiam por no papel as ideias, 
por isso do auxílio do desenho, como recurso de expressão. 
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PLANO DE AULA
15 e 22 de abril de 2015

Justificativa
Os diferentes meios de comunicação e as diferentes maneiras de como ela é expressa são per-

cebidas no cotidiano escolar ao seguir instrução de um jogo, interpretar um enunciado, etc. Explo-
rar as especificidades de pequenos textos auxiliará aos alunos no desenvolvimento das habilidades 
interpretativas.

Objetivos:
• Reconhecer a estrutura e a finalidade do bilhete;
• Identificar no texto, o assunto abordado;
• Interpretar e reorganizar as informações contidas;
• Observar os diferentes contextos utilizados através do bilhete;
• Elaborar bilhetes.

1ª aula: 15 de abril de 2015
Material
Atividades impressas (30 folhas)

Duração 
90 minutos (duas aulas)

Metodologia 
Fazer um levantamento sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre os bilhetes; de-

monstrar exemplos de bilhetes recebidos de alunos, dos professores e exemplos na lousa. Após 
socializar sobre as informações contidas nos exemplos, explicitar sua estrutura com o exemplo à 
lousa, destacando com os alunos informações sobre quem recebeu e quem mandou o bilhete, qual o 
assunto e observar que a data é descrita no final do texto. Iniciar a atividade com o “bilhete maluco”

2ª aula: 22 de abril de 2015
Material
Livro “Só um minutinho”
Meia folha de sulfite (30 pedaços)

Metodologia
Leitura do livro “ Só um minutinho” ;
Socializar sobre a leitura, destacando o bilhete produzido pelo personagem;
Cada aluno escolherá um amigo para elaborar um bilhete.

Objetivos:
• Reconhecer a estrutura e a finalidade do bilhete;
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•	Identificar	no	texto,	o	assunto	abordado;
•	Interpretar	e	reorganizar	as	informações	contidas;
•	Observar	os	diferentes	contextos	utilizados	através	do	bilhete;
•	Produzir	bilhetes.

Material 
Livro “Só um minutinho”
Meia folha de sulfite (30 pedaços)

Tempo: 
45 minutos

A intervenção do dia 15/04/15 teve como objetivo trabalhar um meio de comunicação, no caso 
a escrita e interpretação de um bilhete, explorando as especificidades de pequenos textos para auxiliar 
o aluno em habilidades interpretativas. Era esperado que as crianças reconhecessem a estrutura de 
um bilhete, identificando assim o tema tratado no exemplo que foi usado. A escolha do bilhete como 
recurso de leitura e escrita foi feita por se tratar de uma comunicação mais simples e direta e por ser 
próxima ao contexto dos alunos, que em seus cotidianos têm mais contato com este tipo de escrita.

No início da intervenção perguntou-se às crianças se conheciam a estrutura de um bilhete, 
de sua utilidade e se mandavam ou recebiam com frequência. Muitos disseram receber ou mandar 
bilhetes, que escreviam para amigos. Uma criança relatou que escreveu um texto um pouco maior 
para uma pessoa, explicou-se a diferença entre uma carta e um bilhete, que geralmente são mais 
curtos e objetivos.

Na lousa estava um exemplo de um bilhete: “Juliana, por favor, avise a professora que amanhã 
irei faltar na aula, pois, vou visitar minha avó que está doente. Beijos, Ana. (15/04/2015).”

As crianças foram questionadas sobre quem escreveu aquele bilhete, para quem foi escrito 
qual era a mensagem contida, se era um lembrete ou aviso. Com facilidade souberam identificar a 
estrutura e o conteúdo do bilhete de exemplo. Em seguida foram distribuídas as folhas de atividades, 
nelas continha o “bilhete maluco”. Era uma pequena mensagem que estava fora de lógica que deveria 
ser adequada. A frase era: Dente, fui ao dentista arrancar um sabão e ao amaciante comprar Tereza 
e Regina. Volto logo! Mercado. As reações das crianças durante a leitura em voz alta do bilhete foi 
de percepção de uma falta de sentido na frase. O objetivo era a reformulação desse bilhete a fim de 
poder se compreender a mensagem impressa. De carteira em carteira as pibistas iam se deslocando 
para acompanhar os trabalhos. Houve dificuldades por parte de algumas crianças que, por mais que 
soubessem identificar o erro da frase, não conseguiam reconstruir a mensagem de maneira a trocar 
as palavras de lugar, por não lerem ainda e assim ficando difícil o entendimento de cada palavra na 
frase. Algumas crianças copiavam as palavras a serem trocadas com a escrita não espontânea. Houve 
também crianças que reformularam com facilidade, identificando quem enviou o bilhete, quem o 
recebeu, qual a mensagem foi passada.

Ocorreu também um fato curioso. Na intervenção da semana passada, quando foi trabalhada 
a estrutura de um convite, uma das crianças ao final da aula deu para uma das estagiárias um bilhete: 
Prof.ª Laís você está linda. Ao término da intervenção do dia de hoje, a mesma criança deu bilhetes 
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para as bolsistas parecidos com o da semana anterior, porém com a estrutura melhor organizada: 
Oi Prof, você é linda. Beijos da Arielly. Podemos considerar um avanço na compreensão dessa es-
trutura comunicativa, onde foi internalizado que para expressar uma mensagem e se fazer entender 
há estruturas diferentes e a do bilhete requer uma objetividade, uma assinatura e uma forma mais 
pessoal de escrever. Ademais, fortaleceu-se que a aprendizagem não se dá no vácuo. Modelos e 
discussão de modelos com aplicativos comprometidos ao propósito são elementos expressivos para 
uma boa compreensão. Favorece-se ao sentido do que se quer sistematizar.

A avaliação foi positiva, com a compreensão da atividade por todos, de forma a interpretarem 
reorganizar as informações e também quanto a conhecer a estrutura de um bilhete. Há a intenção 
de ao longo das intervenções seguintes trabalhar-se com a escrita de uma carta, ampliando assim a 
sequência de escrita e compreensão leitora. 

A intervenção do dia 22/04/15 teve a proposta de seguir com a sequência pedagógica que 
vem sendo trabalhada: textos curtos no contexto de convite, bilhete.

O livro trabalhado “Só um minutinho” conta a história do Senhor Esqueleto que insiste em 
chamar a vovó para um passeio e esta insiste em sempre pedir um minuto para que possa finalizar 
suas tarefas. Ao final, por não poder permanecer para a festa da vovó com seus netos, o Senhor Es-
queleto deixa um bilhete informando o fato. O bilhete do Senhor Esqueleto para a vovó Carocha era 
um bilhete de agradecimento pela grandiosa festa. A leitura foi ouvida atentamente e com grande 
interação por parte das crianças. Estavam presentes apenas 17 alunos, o que facilitou a atividade. 
Em todo momento as crianças demonstravam curiosidade e interesse na história, questionando as 
atitudes dos personagens.

Ao término da leitura, algumas questões foram lançadas de maneira espontânea como forma 
de exercitar a oralidade e a compreensão. O entendimento do texto ficou claro para todos, que pu-
deram relatar quantos netos tinha a vovó, quem enviou o bilhete e para quem foi.

A atividade era a elaboração de um bilhete para um colega ou familiar. Deveria conter as 
informações básicas de um bilhete que já havia sido trabalhadas em intervenções anteriores. Foi 
ressaltada a diferença de bilhete e convite, onde o primeiro tem a intenção de passar uma breve 
mensagem ou aviso, e já o convite contém informações a fim de comunicar um fato objetivo, que 
inclui local, dia, horário.

A orientação inicial era para que fosse escrito para quem o bilhete seria direcionado. Se era 
para o pai, mãe, irmão ou amigo. Dentre as ideias das crianças, houve as mais variadas: bilhetes in-
formavam que não poderiam ir á aula por motivo de saúde, outros pediam ao pai que trouxessem 
peixe, outros falavam que a mãe, tia ou professora eram lindas. Ao final do bilhete, deveria conter 
a assinatura daquele que estava encaminhando a mensagem. O desenho do Senhor Esqueleto (ou 
Caveira para algumas crianças) ou alguma outra imagem também foi muito utilizado.

A atividade foi produtiva, houve participação por parte de todos. As crianças com maiores 
dificuldades na parte escrita vêm recebendo apoio individual nas atividades com leitura e escrita, 
já que por vezes sabem o que querem expressar, mas por não serem ainda alfabéticas encontram 
dificuldades. Estimula-se que expressem oralmente o que desejam escrever e a ajuda ocorre, por 
vezes com a soletração de letra por letra ou com a escrita da palavra na lousa ou por vezes abrindo 
discussão com a classe.
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PLANO DE AULA
29 de abril de 2015

Justificativa
A aproximação de atividades escolares, com os conhecimentos prévios das crianças auxiliam 

no desenvolvimento em aula. Geralmente, os quadrinhos também são conhecidos pelos alunos fora 
da escola, com possibilidades de serem utilizados em atividades que desenvolvam a observação, 
interpretação e produção de escrita.

Objetivo
• Desenvolver habilidades de observação e interpretação;
• Estimular a expressão oral e escrita;
• Estimular a criação do desenho, obtendo como base a sequência dos quadrinhos.

Material:
Atividades impressas (cerca de 30 folhas)

Metodologia
Perguntar aos alunos quais quadrinhos eles conhecem e questioná-los sobre a estrutura (for-

mato) para então verificar se assimilam “quadrinhos” com o conteúdo do gibi;
Distrbuir as atividades e iniciar as interpretações orais, partindo das obsevações feitas e pedir 

que preencham o balão com a possível fala do personagem;
Pedir que desenhe um último quadrinho, em continuidade com a história.

Observe as imagens e escreva no balão o que o Cebolinha pode ter dito à Mônica:

Nome: Data: ____/____/____

A intervenção do dia 29/04/15 teve presença de 25 crianças. O objetivo foi dar continuidade 
aos diferentes gêneros textuais e apresentar história em quadrinhos.

As histórias em quadrinhos contribuem para despertar o interesse pela leitura e pela escrita 
nas crianças e para sistematizar a alfabetização. Como as HQs em geral unem palavra e imagem, elas 
contemplam tanto alunos que já leem fluentemente quanto os que estão iniciando, pois conseguem 
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deduzir o significado da história observando os desenhos. A curiosidade em saber o que está escrito 
dentro dos balões cria o gosto pela leitura e, assim, os gibis podem ter grande eficácia nas aulas de 
alfabetização. Identifica-se igualmente a condição de observar, organizar, expressar o entendimento 
da sequência demonstrando o entendimento que afinal se teve do encadeado de imagens. Provo-
cam-se muitas habilidades de construção do conhecimento como: análise e síntese, coordenação, 
organização entre outras.

Foi feito o resgate dos gêneros já trabalhados anteriormente (convite e bilhete) através de 
perguntas, desta mesma forma foi possível verificar as informações que os alunos possuíam sobre 
o que é e qual a estrutura de uma história em quadrinhos. Após esta sondagem inicial, foi entregue 
aos alunos uma folha de atividade com uma sequência de imagens, contendo um balão para que as 
crianças pudessem incluir a primeira fala e com um espaço em branco, logo abaixo das imagens para 
que as crianças pudessem desenhar o fim da história. 

No momento da atividade, solicitou-se a ajuda da supervisora Ozélia, pois muitos alunos 
apresentaram dificuldade no processo de escrita, não conseguimos dar atenção a todas as crianças, 
o que levou a alguns momentos de dispersão por parte deles.

Cinco minutos antes de finalizar a intervenção, recolhemos as atividades e conversamos com 
as crianças sobre a importância de alguns combinados já conhecido por elas, principalmente refe-
rente ao respeito em ouvir enquanto outra pessoa está falando.

Apenas cinco alunos finalizaram a atividade e conseguiram inserir um título para a história. 
Doze alunos concluíram sem inserir um título e oito alunos fizeram menos que a metade do que 
foi solicitado na atividade. Este resultado teria sido em virtude da pouca vivência com situações 
deste tipo de estímulo, que demandavam observação, ordenação organização, processos de análise 
e síntese?

PLANO DE AULA
13 de maio de 2015

Justificativa
Utilizar gibis como ferramentas durante o processo de alfabetização proporciona o prazer 

e o estímulo à criatividade. Ao trabalhar um tema de interesse do aluno, a aprendizagem torna-se 
significativa.

Objetivo
•	Desenvolver	a	capacidade	de	expressar-se	através	da	oralidade	e	da	escrita;	
•	Relacionar	imagem	com	texto	verbal;
•	Distinguir	os	diferentes	tipos	de	balões.

Metodologia
Discutir como é feita a história em quadrinhos;
Apresentar os diferentes tipos de balões na lousa e socializar com as crianças os significados 

de cada um;
Distribuir o material impresso;
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Observar a composição dos quadrinhos, como o cenário, os personagens e os balões;

De acordo com as observações feitas, pedir aos alunos que escrevam as falas dos personagens;

Pedir um título para a história.

Material

Atividade impressa (cerca de 30 folhas)

Nome: _______________________________________________ Data: ___ / ___ /___  

Título: ________________________________________________________________

A intervenção do dia 13/05/15 teve presença de 20 crianças. O objetivo foi trabalhar com 

gibis como ferramenta de auxílio para a alfabetização articulando com o prazer por esse gênero lite-

rário e o uso da imaginação e criatividade.

Com o intuito de desenvolver a capacidade de expressar a oralidade e escrita, relacionando 

imagem com texto verbal, a fim de distinguir diferentes tipos de diálogos que os gibis proporcionam 

com os chamados “balões de conversações” entre os personagens, este gênero foi o escolhido para 

esta intervenção.

Foram apresentados na lousa alguns balões de diálogos geralmente presentes nos gibis. Um 

balão de diálogo padrão, outro que expressa uma fala de personagem mais próximo a uma excla-

mação, um de pensamento e outro representando a sonolência de um personagem. Foi pedido às 
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crianças que comentassem quais conheciam e se sabiam de seus significados. A grande maioria sabia 

ou pôde compreender as diferenças. A principal diferença notada foi a de um balão com uma fala 

normal e outro com expressão de susto, grito ou exclamação.

A atividade impressa trazia uma história em quadrinhos da Turma da Mônica com pequenos diálo-

gos articulados, porém continha espaços em branco para serem preenchidos por cada criança livremente.

Na sala de aula, neste dia de intervenção, sete crianças são ainda não alfabéticas. Como sem-

pre acontece com as crianças com dificuldades de escrever, houve auxílio individualizado. Houve 

duas crianças que demostraram já conhecer as letras do alfabeto e as sílabas. Ao ajudar uma criança 

com “eu dividi”, foi dito de forma lenta a palavra e com ênfase na separação silábica (di-vi-di). A 

criança perguntava repetindo “di é D com I?”, “vi é V com I?” mostrando assim o conhecimento de 

algumas sílabas na formação das palavras.

Durante as aulas regulares ao longo da semana com os demais conteúdos, fica difícil o acom-

panhamento de todas as crianças em suas dificuldades de escrita, porém foi percebido que há o 

domínio básico que deve ser cada vez mais estimulado para o deslanche do domínio da aquisição 

da escrita.

PLANO DE AULA
20 e 27 de maio de 2015

Justificativa
Segundo Lev Vygotsky (1998), as interpretações dos “instrumentos psicológicos” (os sig-

nos, por exemplo) são atribuídas por símbolos que internalizados pelo convívio social, principal-
mente na escola, evolui em letras e números. Portanto, a linguagem escrita e falada são representa-
ções de signos. Relacionar imagens com palavras mediadoras potencializa o aluno na reconstrução 
de significados e auxilia aqueles que demonstram insegurança em expor os saberes, por meio da 
escrita.

Objetivos
•	Estimular	a	participação	ativa	durante	a	socialização	do	poema;
•	Propiciar	condições	para	que	os	alunos	com	domínio	da	escrita	possam	identificar	e	apre-

ender as diferentes grafias com mesmo fonema;
•	Relacionar	imagens	e	palavras	com	auxilio	de	fonemas.

Metodologia
Verificar (e complementar) a compreensão dos alunos sobre o significado de Leilão; Apre-

sentar e ler o poema: Leilão de Jardim de Cecília Meirelles; Distribuir as atividades impressas para 
serem desenvolvidas coletivamente; Observar se os alunos relacionam figuras e palavras, através dos 
fonemas no quadro de palavras mediadoras e se haverá questionamentos quanto à grafia.

Duração:
45 minutos (uma aula)
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LEILÃO DE JARDIM

QUEM ME COMPRA UM JARDIM COM FLORES?

BORBOLETAS DE MUITAS CORES,

LAVADEIRAS E PASSARINHOS,

OVOS VERDES E AZUIS

NOS NINHOS?

QUEM ME COMPRA ESTE CARACOL?

QUEM ME COMPRA UM RAIO DE SOL?

UM LAGARTO ENTRE O MURO E A HERA,

UMA ESTÁTUA DA PRIMAVERA?

QUEM ME COMPRA ESTE FORMIGUEIRO?

E ESTE SAPO, QUE É JARDINEIRO?

E A CIGARRA E A SUA CANÇÃO?

E O GRILINHO DENTRO DO CHÃO?

(ESTE É MEU LEILÃO!).

A intervenção do dia 20/05/15 teve a proposta de trabalhar o livro Leilão de Jardim (Cecília 
Meirelles) que com suas variações de palavras ao longo da história, trabalha com seus sentidos e sig-
nos. Com o objetivo de trabalhar e estimular a oralidade e compreensão após a leitura e relacionar 
imagens e palavras com auxílio de fonemas.

O desenvolvimento consistiu em mobilizar nos alunos suas compreensões após a leitura, 
sobre o sentido da palavra “leilão” e, com as palavras mediadoras que o quadro de atividades trazia, 
observar como se relacionavam figuras e palavras.

Eram 24 crianças em sala e demostravam certa agitação desde o início da aula, mesmo du-
rante o momento de leitura. Em intervenções anteriores, a leitura era acompanhada de forma calma, 
mas também participativa. Na ocasião aqui relatada, houve dificuldade em terminar a leitura, pois 
as conversas paralelas e distrações por parte das crianças estavam constantes. Ao chamar a atenção 
daqueles que não estavam acompanhando, havia assim mais dispersão pelo resto da sala. Houve a 
tentativa de iniciar a atividade, de questionar e posteriormente clarear a ideia de “leilão”, porém não 
obtivemos sucesso. Não havia condições neste dia para aplicarmos a intervenção com qualidade e 
optamos por não dar a atividade apenas para cumprir o dia.

Pudemos observar que faltam alguns comandos e combinados básicos com a turma, pois 
muitos ainda falam enquanto o colega também fala, não levantam a mão para pedir a vez de falar. A 
agitação em sala de aula, é muitas vezes, vista como indisciplina pelos educadores (Hoffman, 2001), 
porém, deve-se ser considerada a idade das crianças, o que, portanto indica que, de acordo com 
as fases de desenvolvimento, é inerente ao indivíduo de pouca idade a inquietação. Durante todas 
as intervenções, temos o objetivo em não oprimir certas necessidades básicas, não exigir silêncio 
absoluto, ou não gritar para que todos se comportem bem. Entretanto, nesta intervenção do dia 
20/05, não houve condições para fazer a aula com qualidade. Logo, optamos por trabalhar a mesma 
atividade na semana seguinte, onde conversaremos com todas as crianças de forma coletiva, reite-
rando os pontos de respeito, cooperação que todos devem ter. As condições de desenvolvimento de 
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uma aula e suas circunstâncias não são idênticas. Reafirmamos aula como construção desconstrução 
reconstrução e o nosso necessário preparo inclusive emocional para este contínuo reajuste. É o próprio do 
ser/sendo professor.

A intervenção do dia 27/05/15, em continuidade à aula passada, trouxe o poema “Lei-
lão de Jardim” de Cecília Meirelles. Antes de iniciarmos as atividades, em conversa com a sala, 
reforçamos combinados e também o que havia acontecido na semana passada, que acabou não 
deixando a intervenção com qualidade. Solicitou-se solidariedade para que as estagiárias con-
seguissem aplicar a atividade, permitiu-se que as crianças falassem de maneira livre, porém, 
em ordem, a fim de todos se ouvirem. Sobre poder sair para beber água, como este era um 
pedido frequente, enfatizamos que, todos sobem para a intervenção após o intervalo, o que dá 
tempo de ir ao banheiro e beber água. Houve apenas uma criança que ainda assim pediu para 
sair da sala, e para ela foi mostrado o combinado escrito no canto da lousa a respeito disso.

Foi feita a leitura do poema. Após o término, retomamos a ideia de “leilão”. Na semana anterior, 
nenhuma criança soube definir esta palavra, alguns disseram ser uma dança, uma festa. Já nesta in-
tervenção, a ideia estava mais clara, “leilão é quando alguém paga mais caro um produto que outra 
pessoa e compra”.

A folha de atividade continha cinco figuras (sol, flores, caracol, borboleta e formigueiro) e quatro 
palavras. A intenção era associar a compreensão da palavra à imagem. Sem grandes dificuldades todos 
completaram a tarefa. Os alunos que ainda não estão alfabéticos também fizeram a associação, relaciona-
do as palavras do quadro às imagens. Havia uma palavra que não estava escrita na folha propositalmente, 
mas sua imagem estava ali representada. Era “sapo”, que as crianças deveriam escrever de maneira livre.

Ao pedir que lessem o que tinham escrito, algumas crianças apontavam para flores e liam 
“formigueiro”. O reforço fonético era feito, “for” “F com O”, e assim era possível perceber a diferen-
ça. Houve diversos momentos em que uma criança auxiliava outra. Falavam entre si que “sol” era a 
palavra pequena, ajudavam na hora de colorir o formigueiro, pois alguns achavam que era marrom, 
outros, vermelho.

A intervenção foi positiva, mostrou uma melhora de comportamento e cooperação, precisan-
do ainda que estes pontos sejam constantemente reforçados. A relação das palavras com as imagens 
foi alcançada, dando sentido à função da escrita em estabelecer a compreensão do que queremos 
expressar. Reavaliamos a condição de concentração para a ocorrência da aprendizagem às suas ca-
racterísticas e possibilidades diante das operações cognitivas que são requeridas.

PLANO DE AULA
10 de junho de 2015

PRIMEIRA PARTE:

Justificativa
Os jogos de Alfabetização contemplam atividades de análise fonológica, sem fazer correspon-

dência com a escrita (Albuquerque, 2005). Os estímulos com os jogos auxiliarão os alunos no processo 
de sistematização das correspondências grafofônicas. 
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Objetivos
• Compreender que para aprender a escrever é preciso refletir sobre os sons e não sobre os

significados das palavras;
• Comparar as palavras quanto às semelhanças e diferenças sonoras;
• Perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais;
• Trabalhar em grupo e estimular a vivência com regras.

Metodologia
Dividir a sala em três grupos nos quais cada estagiária ficará responsável por um; Dividir os 

grupos em subgrupos com quatro integrantes; Apresentar e ler as regras do jogo Dado Sonoro (p 45); 
Iniciar o jogo e avaliar o progresso dos alunos a cada partida.

Material
Três jogos Dados Sonoros, com manuais.

SEGUNDA PARTE:

Justificativa
A dança criativa evidencia as possibilidades de expressão e criação na formação da criança, 

despertando o maior conhecimento de seu próprio corpo e das possibilidades de movimento, tor-
nando a criança mais expressiva tanto nos movimentos, como no convívio social.

Objetivos
• Estimular o raciocínio usando a linguagem corporal;
• Trabalhar em grupo com atividades cooperativas;
• Promover a vivência com regras.

Metodologia
Separados em grupos. Entregar para cada grupo sequência de palavras escritas em um papel, 

exemplo: CORRER-BALANÇAR-PULAR-RODOPIAR-PARAR com essa mesma sequência pedir para 
as crianças montarem uma coreografia, colocando na ordem que os mesmos quiserem. Dar um tem-
po para que as crianças possam montar e depois pedir para que as mesmas apresentem para o grupo. 

Duração
Uma aula (45 min)

A intervenção do dia 10/06/15 teve dois momentos, um em sala de aula e outro na quadra. 
A atividade em sala de aula teve o objetivo de sensibilizar a sonoridade das palavras, por isso a com-
paração dos termos trabalhados e a ênfase em palavras diferentes que possuem partes sonoras iguais.

Segundo Albuquqerque (2005), os jogos de alfabetização estimulam competências no cam-
po da análise fonológica sem a necessidade de um trabalho escrito. Nesta intervenção pedimos que 
todas as crianças guardassem os materiais pois iríamos utilizar apenas os jogos.
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A sala foi dividida em três grupos, com cada estagiária responsável por um. O jogo utili-
zado foi “Dado Sonoro” e consiste em: a partir de um tabuleiro com palavras selecionadas e cartas 
também com figuras e seus respectivos nomes, estabelecer relação através da sonoridade. Uma 
imagem no tabuleiro de “vaca” ou “pavão” era buscada nas cartas com sons silábicos semelhantes, 
“vacina” ou “palito”/“palhaço”. Algumas crianças faziam relação silábica, outras reconheciam as 
sílabas semelhantes somente ao olhar duas palavras e perceber que “palito” e “palhaço” iniciavam 
com “pa”. As regras do jogo como, esperar sua vez para participar, saber dar a vez de falar, ouvir, 
foram naturalmente trabalhadas e houve evoluções no próprio decorrer da aula. Como sugestão 
da supervisão em próximas intervenções poderão ser utilizados até três jogos diferentes, para que, 
de forma itinerante, as atividades circulem pela sala, criando assim cantos de interesses conforme 
C. Freinet. 

Na quadra, a atividade proposta teve objetivo de estimular o raciocínio usando a linguagem 
corporal, socializar e promover a cooperação e, mais uma vez, a vivência com regras. As crianças fo-
ram divididas em quatro grupos, cada grupo recebeu uma série de palavras com ações (andar, correr, 
falar, dormir). A proposta foi para que cada grupo escolhesse, em comum acordo, a sequência de pa-
lavras que quisessem utilizar e, assim davam vida às palavras. Usando o exemplo do grupo 3, houve 
uma criança responsável pelas placas com as palavras, os demais ajudaram a definir a sequência que 
iriam utilizar, e por fim houve o ensaio antes da apresentação. Estavam decidindo se primeiro viria o 
“andar” ou “pular”, quando sugeriram que “dormir” deveria ser a última ação, já que depois de tantas 
atividades todos estariam cansados, fazendo assim uma sequência lógica. 

Houve muita cooperação entre os pares, tempo para ouvir o outro, mas casos também de 
algumas crianças que precisam de reforço na escuta de regras e na participação coletiva. Acreditamos 
que a vivência com os jogos, como foi o caso do “Dado Sonoro”, reforçam e ampliam a possibilidade 
da aquisição das regras.

PLANO DE AULA
17 de junho de 2015

Justificativa
Os jogos de Alfabetização contemplam atividades de análise fonológica, sem fazer correspon-

dência com a escrita (Albuquerque, 2005). Os estímulos com os jogos auxiliarão os alunos no processo 
de sistematização das correspondências grafofônicas. 

Objetivos
•	Compreender	que	para	aprender	a	escrever	é	preciso	refletir	sobre	os	sons	e	sobre	os	sig-

nificados das palavras;
•	Comparar	as	palavras	quanto	às	semelhanças	e	diferenças	sonoras;
•	Perceber	que	palavras	diferentes	possuem	partes	sonoras	iguais;
•	Identificar	a	sílaba	como	unidade	fonológica;
•	Segmentar	palavras	em	sílabas;
•	Estabelecer	correspondência	grafofônica
•	Trabalhar	em	grupo	e	estimular	a	vivencia	com	regras.
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Metodologia
Dividir a sala em três grupos, nos quais cada estagiária ficará responsável por um; Dividir 

os grupos em subgrupos com quatro integrantes; Cada estagiária ficará responsável por dois jogos 
diferentes (porém com mesmo objetivo); Apresentar e ler as regras dos jogo.

Material
Bingo dos sons iniciais ( jogo 1) Bingo da Letra Inicial (jogo 8)
Troca Letras (jogo 7) Palavra dentro da Palavra (jogo 9),
Dado Sonoro (jogo 03) Mais Uma (jogo 6)

A intervenção do dia 17/06/15 foi pensada para trabalhar diferentes jogos que contemplam ativi-
dades de análise fonológica, sem fazer correspondência com a escrita (Albuquerque, 2005). Os estímu-
los com os jogos auxiliam os alunos no processo de sistematização das correspondências grafofônicas.

Os objetivos foram trabalhar com os sons e não apenas os significados das palavras, compa-
rar as palavras quanto às semelhanças e diferenças sonoras, perceber que palavras diferentes pos-
suem partes sonoras iguais e, mais uma vez, trabalhar em grupo e estimular a vivência com regras.

A turma foi dividida em três grupos novamente, cada pibista ficaria responsável por uma 
turma. Os jogos selecionados foram: Bingo dos Sons Iniciais, Bingo da Letra Inicial, Troca Letras, 
Palavra dentro da Palavra, Dado Sonoro e Mais Uma. Todos os jogos trabalham intensivamente com 
os sons das palavras, das sílabas, rimas, semelhanças e diferenças. De maneira lúdica, as crianças 
tiveram contato com as palavras desta vez não pela escrita ou leitura, e sim com brincadeiras. As 
crianças se mostraram bastante interessadas pelos jogos, de forma geral respeitaram as regras de cada 
jogo considerando que nesta idade isto é de real importância em seguir com os comandos. No início 
algumas crianças mencionaram que não sabiam ler ou escrever e por isso não iriam saber brincar, o 
que foi logo estimulado que todos poderiam participar e que um ajudaria o outro. No decorrer da 
atividade, estas mesmas crianças conseguiram apontar as letras que faltavam em determinada pala-
vra (Bingo da Letra Inicial). No tabuleiro encontrava-se “_aca; _ata; _apo” e com o sorteio das pala-
vras pelo bingo era preciso encontrar a letra correta para cada palavra, formando assim “Maca; Lata; 
Sapo”. De maneira rápida todas as crianças de um dos grupos foi capaz de associar as letras faltantes 
às palavras, inclusive as que costumam apresentar maior dificuldade nas intervenções.

Por se tratar de jogos, a exaltação na sala de aula foi mais intensa, mas não gerou desorgani-
zação ou indisciplina, e sim uma natural agitação frutífera de participação de todos. A cooperação 
entre os pares foi marcante, onde meninos com meninas e crianças já alfabéticas com as pré silábicas 
trabalharam juntas. Segundo a teoria de Lev Vygotsky, (1998) E. Ferreiro (1986) a mediação que 
ocorre é essencial para ambos os participantes propiciando crescimento cognitivo. 

A propósito dos objetivos elencados avançamos para uma proposta de ensino com foco na 
explicitação cada vez melhor do que é escrever. Isto é, escrever ortograficamente como representação 
é o uso de uma técnica inventada pelo humano. Note-se, como objetivos indicamos:

• Compreender que para aprender a escrever é preciso refletir sobre os sons e sobre os sig-
nificados das palavras;

• Comparar as palavras quanto às semelhanças e diferenças sonoras;
• Perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais;
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•	Identificar	a	sílaba	como	unidade	fonológica;
•	Segmentar	palavras	em	sílabas;
•	Estabelecer	correspondência	grafofônica.

Ao sugerir estes objetivos, já em situação do meio do ano em alfabetização, procedeu-se, ao 
planejar, por processos indutivos dedutivos na exploração do funcionamento da escrita e seu objeti-
vo. Desse modo, admite-se que operações cognitivas estão ocorrendo do tipo: ordenação e seriação, 
ou seja, que a escrita pressupõe uma ordem entre grafema-fonema e que pela relação entre elas che-
ga-se ao termo significante. 

Reconhecemos também que quando temos por objetivo Comparar as palavras quanto às se-
melhanças e diferenças sonoras; Perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais; temos aí 
a indicação que a letra ocupa um valor posicional relativo a, o que dependerá da série, (a palavra 
final) diferenciando, mas conservando as relações naquela série pois afinal queremos chegar ao sig-
nificante processos, esse relativo à condição de análise e síntese, exercício continuamente requerido 
quando projetamos ações apoiadas nas descrições sobre o sujeito da aprendizagem e as relações que 
estabelece com o objeto de conhecimento e sua natureza, tendo por base que a escrita é um sistema 
simbólico de representação que se vale de um sistema de sinais para expressar ideias e reflexões. 

PLANO DE AULA
24 de junho de 2015

Justificativa
Conforme observado em aulas anteriores, nas quais os alunos demonstraram grande interesse 

ao gênero Carta, finalizaremos o semestre com intuito de avaliar as habilidades de leitura e de escrita. 

Objetivo
•	Analisar	informações	através	de	dados	obtidos	coletivamente;
•	Elaborar	cartas	com	a	estrutura	das	informações	reconhecidas;
•	Produzir	envelope.

Metodologia
Iniciar uma roda da conversa sobre o gênero carta;
Apresentar na lousa um exemplo de uma carta e analisar as informações contidas;
Distribuir folhas sulfite e sugerir uma produção que descreva um evento importante, relacio-

nado à escola ou família;
Iniciar a produção do envelope.

Material
Folhas sulfite

Duração
45 minutos (uma aula)
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A intervenção do dia 24/06/15 foi a última desse semestre e, pensando em uma atividade 
que contemplasse o fechamento deste primeiro ciclo, foi elaborada uma atividade onde as crianças 
pudessem articular com a escrita e leitura suas impressões espontâneas a respeito da vivência em sala 
de aula deste semestre que se encerrou.

Nos dois cantos da lousa as pibistas escreveram um modelo simples de bilhete, que foi traba-
lhado como gênero textual juntamente com carta e convite: “querida amiga Gabriela, espero que tenha 
uma boa viagem de férias. Sentirei saudades. Beijos, Rafaela/Lais”.

Retomamos algumas perguntas referentes a este bilhete e, oralmente, as crianças participa-
ram. “Quem escreveu o bilhete? Para quem foi o bilhete? O que diz o bilhete?”. Estas questões em 
intervenções anteriores já haviam sido apresentadas e, na época, parte das crianças demonstrou 
dificuldade em responder, por exemplo, quem havia escrito o bilhete e para quem. Na ocasião aqui 
relatada, a maioria já dominava estes conceitos procedimentais (quem escreve/quem recebe), per-
ceberam claramente a mensagem contida (bilhete desejando boas férias). Algumas crianças, porém, 
ainda apresentaram dificuldade no conceito de quem emite e quem recebe o bilhete. Houve também 
casos onde as crianças copiavam o bilhete que estava como exemplo na lousa, talvez pelo hábito de 
cópia que vivenciam em aulas regulares. Orientávamos que deveria ser um bilhete pessoal, da pró-
pria pessoa destinada a alguém.

A atividade proposta foi escrever um bilhete para uma das pibistas, ou a própria professora 
da sala, ou algum colega relatando o que haviam mais gostado de aprender ao longo do semestre, e 
o que esperavam para o próximo ciclo em agosto. A maioria escreveu para uma das estagiárias e no 
geral o que mais gostaram foi da intervenção onde levamos jogos alfabéticos para a sala de aula. A 
maioria também escreveu destinando o bilhete para alguém e, ao final, assinava. Foi uma forma ca-
rinhosa de demonstrar, utilizando a escrita, suas impressões sobre o trabalho desenvolvido ao longo 
do semestre.

Sequência didática com o uso de jogos na alfabetização

Aplicada nas intervenções.

Utilizamos os jogos disponibilizados às Escolas pelo MEC - PNAIC – Pacto Nacional de Al-
fabetização na Idade Certa. Os jogos na alfabetização contemplam atividades de análise fonológica, 
“sem fazer correspondência com a escrita” (Albuquerque, 2005). Os estímulos com os jogos pude-
ram auxiliar os alunos no processo de sistematização das correspondências grafofônicas.

Durante o período trabalhando com os jogos, percebemos maior interesse dos alunos nas 
intervenções propostas, pois mesmo aqueles que ainda estavam com sua hipótese de escrita Silábica 

Sem Valor Sonoro e com Valor puderam efetivamente participar da atividade. Durante a sequência 

de intervenções em que os jogos foram utilizados, houve a necessidade de mais de uma aula para 

que todos os grupos de alunos participassem e conhecessem todos os jogos.

Os jogos “Troca letras”, “Palavra dentro de palavra”, “Mais uma”, “Bingo dos sons iniciais”, 

“Dado Sonoro”, todos desse acervo, contribuem diretamente para estabelecer relações entre o registro 
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gráfico e a pauta sonora. Um dos objetivos a ser trabalhado foi a respeito da compreensão de que, para 

aprender a escrever, é preciso refletir sobre os sons e não apenas sobre os significados das palavras. 

A reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita, ou seja, os princípios que constituem a base 

alfabética promovem reflexões sobre as correspondências entre as letras/grupos de letras e fonemas.

Os jogos, definidos por Piaget, são atividades interindividual regulado por certas normas, 

possibilitando ao indivíduo conceitos de moral, respeito, justiça e honestidade (La Taille, 1992). A 

relação entre brincar e aprender flutua quanto às dimensões de desenvolvimento e aprendizagem, 

podendo ser independente ou interdependente (Macedo, Petty& Passos, 2005, p.11). A brincadeira 

com esses jogos, portanto, favorece o contato com certas normas de convivência, no qual é preciso 

respeitar, seguir as regras, saber ouvir e se expressar oralmente.

Os objetivos da sequência didática Jogos de Alfabetização eram auxiliar os alunos na apro-

priação do SEA – Sistema de Escrita Alfabética – e possibilitar a garantia de alguns direitos de apren-

dizagens: participar de interações em sala de aula por meio da oralidade, perguntando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os turnos de fala; trabalhar em grupo e estimular a vivência com regras; 

nomear as letras do alfabeto; dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu 

valor sonoro, de modo a ler palavras e textos; compreender que palavras diferentes possuem partes 

sonoras iguais; perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de 

letras; ler, ajustando a pauta sonora ao escrito.

Ao concluir a sequência, e com o término do projeto, foi notório o avanço de aprendizagem 

em muitos alunos, outros embora não tivessem demonstrado avanço significativo na leitura e escrita, 

mostraram-se mais envolvidos com as pibistas e com o desejo de ler, mesmo não lendo convencio-

nalmente. Pudemos concluir que as atividades com os jogos nessa fase da aprendizagem, por terem 

cunho lúdico, fez com que o alunado despertasse o gosto para a aquisição da leitura de uma ma-

neira prazerosa. O apelo que as atividades lúdicas despertam para a aprendizagem ao favorecerem a 

aproximação com o conteúdo específico, acessam os modos de funcionamento do sistema de repre-

sentação alfabético. 

Sequência Didática com jogos na Alfabetização
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O PLANEJAMENTO QUE EMERGE DA REALIDADE E AS SINGULARIDADES DOS 

PARTICIPANTES

O Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) realizado junto à escola parceira 
a EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos, localizada no Tremembé, Zona Norte paulistana 
representa para nós a oportunidade de sistematizar e concretizar de certo modo, com as limitações, 
próprias de alguém em formação inicial, o desafio do exercício das relações teórico-crítica-práticas. 

O projeto traz para a vida acadêmica do graduando a possibilidade de desenvolvimento da au-
tonomia do envolvimento com o processo de tomada de decisão sobre o que fazer e da práxis docente 
exercitando o próprio da atividade docente realizar o ensino. Tivemos a liberdade pedagógica de, em 
grupo com a coordenação e supervisão, elaborar um plano de trabalho (anual) e os planos de aula, apro-
ximando-se a trinta, aplicados semanalmente.

 Embora, sejam pensados determinados temas a serem abordados e consequentemente algumas 
atividades pré-definidas, nossa prioridade é o sujeito cognoscente que está no centro do processo educa-
tivo, ou seja, o aluno (tanto os graduandos do projeto, quanto as crianças da escola em questão) e as de-
mandas que emergem do cotidiano. Disso resultou muitas vezes na reavaliação de alguns temas, como foi 
o caso da temática “VALORES”, a qual trabalhamos em virtude de alguns conflitos que surgiram durante 
o desenvolvimento dos nossos encontros com os alunos quando identificamos então a real necessidade 
de intervir quanto a esse aspecto. Planejamos inicialmente e mudamos o curso em virtude da emergência 
de uma situação que passou a ser prioritária, o que não significou o abandono do projeto acadêmico. 

Em uma sala de aula encontramos alunos de uma mesma escola, com características econômicas 
e sociais muito parecidas, e até mesmo com níveis de conhecimento muito próximos, em geral para o 
professor é o suficiente para “generalizar”, seguir sua pauta previamente organizada e realizar “o proces-
so de aprendizagem”. Entretanto, no projeto, quando nos deparamos com aquela classe aparentemente 
homogênea, procuramos conhecê-los, a cada um, notar suas especificidades, necessidades (não somente 
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da perspectiva conteudista) enquanto cidadãos, cidadãos estes que irão crescer e, por óbvio, serão os 
próximos sujeitos a integrarem e definirem os rumos sociais. Elencamos possíveis temas de trabalho 
acadêmico amparadas pelo olhar para o presente, atualidade e futuro, com foco nos sujeitos firmando 
em nosso horizonte a humanidade da profissão docente. 

Conhecer a realidade da escola pública de certo modo desestabiliza inicialmente, pois em 
muitos casos a precariedade pode ser um fator determinante para o desânimo e um bloqueio na busca 
por recursos, mas também oferece, por outro lado, mil possibilidades de se (re) pensar o que é ser 
professor e como fazer o seu melhor com os recursos que você possui. Pensar que a criança é criança 
em qualquer classe social e que esta não está impossibilitada de aprender e discutir temas complexos, 
pelo contrário está aberta ao conhecimento e lhe surpreenderá positivamente.

Outro ponto fundamental é o protagonismo discente. Sua cultura, valores, opiniões, bagagem, 
dúvidas, curiosidades foram respeitadas e valorizadas. Eles, os alunos, estiveram permanentemente no 
foco das definições sobre o que fazer em tudo que foi projetado. 

Outro ponto que vale ressaltar foi a busca da adequação dos recursos. Perseguimos a busca 
de alternativas quando (para a nossa formação) mobilizamos nosso repertório tendo por vezes de 
ampliar os modos e as formas dos nossos recursos e modos de pensar. Reconhecemos o desafio da 
profissão docente daquilo que aprendemos na academia planejar/ replanejar, construir/desconstruir 
reconstruir a aula. Por vezes, o como projetado nem sempre é possível utilizar determinado material 
para a finalidade desejada (por vezes abstrata), então refletimos: o que temos? E, com o que temos 
como utilizamos para este fim? Aprendemos os processos críticos - criativos possíveis para aqueles que 
dispõem de repertório para tal decisão.

Os projetos
O primeiro projeto desenvolvido aconteceu no ano 2016 com os alunos do quarto ano. O ob-

jetivo era desenvolver a compreensão leitora dos alunos por meio da apropriação de lendas folclóricas. 
As intervenções foram pensadas e desenvolvidas a partir do currículo para o quarto ano, em conso-
nância com projeto pedagógico da unidade escolar, embasadas através de pesquisas e fundamentos 
teóricos considerando contexto histórico e social das crianças. 

O projeto foi definido e elaborado por meio de sondagens e diálogo com o coletivo da sala. 
Trabalhamos o gênero literário e suas características, explorando a mensagem da lenda provocando 
a reflexão entre a mensagem da lenda ao cotidiano do discente perseguindo a ideia, sistematização e 
interpretação do conteúdo, explorando metáforas e inferência, mesmo que com a linguagem oral. O 
predominante nestas atividades foi nosso pressuposto de habilitar a boa compreensão por meio de 
processos indutivos e dedutivos na constituição da aprendizagem. . 

A lenda da cuca foi uma das atividades interdisciplinares que favoreceu a compreensão do seu 
envolvimento em situações gerais, com o objetivo de auxiliar no seu processo de desenvolvimento 
integralmente. Por meio de procedimentos ativos, isto é, pela mobilização das atividades de produção 
do conhecimento ativas, trouxemos para sala de aula a lenda da cuca. Agregamos novas linguagens, 
tais como a música, a obra plástica de Tarsila do Amaral. Exploramos a artista plástica brasileira, discu-
timos o contexto histórico-social da artista, promovendo a valorização da particular cultura expressa 
pela sua linguagem para apresentar os sentidos projetados na sua obra. Buscamos provocar reflexão 
sobre a representação e o significado que cada aluno atribuiu às suas obras diante da sua história de 
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vida. Culminamos em um debate profundo e crítico. Aplicamos obras: A cuca (1924), O mamoeiro 
(1925), O vendedor de frutas (1925) e Abaporú (1928). 

Ao final o projeto resultou na produção de um caderno de lendas, no qual cada criança pro-
duziu a sua. Durante essa construção foi possível observar o aprendizado gradativo e contínuo dos 
alunos, suas condições em produzir texto, quando pudemos identificar as condições de organização, 
morfologia sintaxe, semântica e ortografia. Reconhecemos que este projeto promoveu uma experiên-
cia prática, aplicação e uso de repertório e aprendizados significativos, preparando-nos para o projeto 
do ano seguinte. 

O projeto de 2017 foi idealizado e realizado com o objetivo de trabalharmos em conjunto com 
as crianças o desenvolvimento da compreensão leitora por meio de narrativas, com assuntos diferen-
ciados e de interesse comum, utilizando conhecimentos que contemplassem dimensões conceituais, 
atitudinais e procedimentais. 

A confecção de uma revista coletiva, projeto do final do período, entendemos que possibilitará 
a concretude das aprendizagens, valorização e apreciação das atividades realizadas. 

Pautamo-nos sempre pelos cuidados de levar em conta o contexto da escola tanto sociocul-
tural e acadêmico, a faixa etária dos alunos em questão, a premissa do nosso projeto PIBID 2017 
(a Literacia), bem como as orientações curriculares do Ensino Fundamental I (2007). 

A preparação do projeto foi realizada por meio de reuniões de estudos com a professora coorde-
nadora e auxílio da supervisora para a realização de pesquisas e produção dos planos de intervenções.

Os planos de aula e relatórios foram fruto de muita parceria e respeito e, o fato de estarmos 
em um grupo formado por 4 alunas, agregou conhecimento e experiências ricas para a elaboração das 
aulas, onde a subjetividade de cada uma colaborou de modo muito significativo para construção da 
práxis. Reconhecemos que o locus escola é o lugar do coletivo da interação. 

Cada aula foi minuciosamente pensada, elaborada, aplicada e avaliada por todas as pibistas. 
Foi a construção paulatina deste trabalho que resultou, como produto final, a revista 3° ANO BRIN-
CADEIRA, fruto de tudo que foi produzido ao longo do ano. O próprio nome foi escolhido pela turma.

Os estudantes participantes do PIBID, além de seus grupos de intervenções semanais, con-
tam com reuniões onde todos os grupos de atuação discutem temáticas pertinentes, a fim de sanar 
possíveis lacunas e dúvidas, juntamente com a professora orientadora da universidade, a professora 
orientadora da escola e algum outro profissional, a fim de enriquecer a pauta.

Em meio a 21 intervenções, escolhemos uma para ressaltar, que foi: 

Autoimagem: quem sou eu? 

Em virtude da presença de diferentes características físicas das crianças e o efeito, muitas vezes 
negativo, que as mídias sociais inferem sobre as crianças, pensamos por ressaltar o modo como foi 
constituída a população brasileira resultando, consequentemente, nesta miscigenação e pluralidade 
cultural. E, que pelo fato de sermos diferentes, em nada somos melhores ou piores, perfeitos ou ruins, 
somos todos seres humanos com particularidades.

A partir da problemática sugerida, as crianças elencaram, por escrito, características físicas e 
psicológicas (alegre, engraçado, tímido, etc.) pessoais e realizaram o registro gráfico com auxílio de 
um espelho, posteriormente.
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Durante toda a atividade foi nítida a sensação de pertencimento e empoderamento das crian-
ças, as quais faziam questão de representar-se o mais fiel possível, com total orgulho e segurança. Con-
tudo, foi possível levantar uma discussão sobre Bullying, respeito, igualdade e obtivemos respostas 
muito conscientes por parte dos alunos.
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O projeto a seguir descrito atendeu a alunos do terceiro ano. Sua forma original foi preservada 
com a intenção de apresentar em detalhes como a organização do trabalho ocorreu. Mantivemos a ori-
ginalidade da organização inclusive porque há frequentes destaques para sistematização e organização 
do conhecimento que aparece no movimento de realização das bolsistas em um autêntico exercício de 
reflexão para além da ação. Há um completo círculo de: interpretação, projeção intervenção reflexão nos 
moldes conhecido de ação reflexão, ação, reprogramação com um cuidadoso e contínuo exercício de 
interpretação. A descrição segue os passos que foram adotados, sustentados por material bibliográfico. 

PROJETO
ESCOLA BLOG@DA É ESCOLA SEM FRONTEIRAS

TÍTULO DA AÇÃO 
Avaliar a compreensão leitora.

DETALHAMENTO 
Reconhecer nas atividades desenvolvidas a resposta do aluno às tarefas escolares, situando-se 

como aprendiz e mediador, compreendendo as particularidades das decisões adotadas e sua eficácia, 
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trazendo para si a compreensão das implicações das suas escolhas, mantendo sob controle a inser-
ção das estratégias e, acordo com os objetivos: avaliar a prática desenvolvida pelos seus resultados; 
projetar ações futuras sistematizando, organizando o conhecimento da prática. 

OBJETIVO GERAL
Contribuir no progressivo domínio da fluência leitora e expansão de vocabulário;
Aprimorar a interação leitor/escritor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar conhecimentos prévios nas situações didáticas propostas;
Justificar suas opiniões com coerência, coesão, respeito por si e pelo próximo;
Apreender o texto e partes dele como um todo significativo, compreendendo-o;
Reconhecer diferentes linguagens e usá-las com autonomia.

PRODUTO FINAL
Auto avaliação. 

JUSTIFICATIVA 
No semestre anterior, em 2014, nosso trio teve a oportunidade de trabalhar com o 2º C e, 

neste semestre de 2015, a constituição do 3º C manteve-se estável. 
Já tínhamos realizado sondagens para averiguar as hipóteses de escrita, e isso nos permitiu 

uma visão tanto generalizada da turma quanto individual da maioria dos alunos. Por tanto, os “no-
vos” objetivos estabelecidos foram pensados no sentido de elevar cada discente a um novo patamar 
de compreensão leitora, através da escolha de temas que trouxessem, necessariamente, muitas novi-
dades: o bullying, a cartografia e o intercâmbio cultural (ainda) indireto.

O produto final, à primeira vista uma simples folha de papel, provou-se assertivo e um ins-
trumento de valor inestimável. Por meio da autoavaliação, os alunos recapitularam com facilidade 
suas vivências durante as intervenções; confirmaram que as aprendizagens, em geral, foram signifi-
cativas, ampliando o olhar sobre si e o mundo; e também nos forneceu a possibilidade de mais uma 
sondagem, que indicou, por exemplo, visível crescimento de vocabulário. 

DESENVOLVIMENTO 
Em todas as intervenções buscamos estratégias que estimulassem as habilidades cognitivas, 

como a atenção e a memória, e os resultados superaram nossas expectativas. 

O processo de aprendizagem necessariamente envolve compreensão, assimilação 

(memória), atribuição de significado e estabelecimento de relações entre o conteúdo a ser 

aprendido e os conteúdos a eles relacionados e já armazenados. Nessa visão cognitiva, 

a aprendizagem é um processamento resultante de processos cognitivos que envolvem 

sensação, percepção, atenção e memórias (operacional e de longo prazo). (PANTANO; 

FERREIRA, 2009, p. 23). 
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No primeiro ciclo de aulas abordamos a problemática do bullying. A expressão em inglês se 
tornou recorrente nos últimos anos, e é claro que nossos alunos, na faixa dos oito anos, já estavam 
familiarizados com a sonoridade. Então, o desafio, para eles, seria entrar no debate, se apropriando 
da palavra, dos conceitos envolvidos e situações associadas.

A partir da escuta mútua, verbalização e escrita, as dimensões ultrapassaram a sala de 
aula e a turma produziu uma verdadeira campanha alertando sobre o bullying através de 
cartazes que foram “espalhados” pela escola. Todo esse trabalho procurou se embasar na 
“educação para a paz” como método de prevenção (FANTE, 2005), que incentiva os bons 
valores de convivência de forma marcante e consistente. Por outro lado, não foi possível 
focar adequadamente no aluno que costuma ser o agressor e necessita de orientação/ajuda 
específica (HARRIS; PETRIE; 2003).

Na autoavaliação, foi comum o uso de verbos na forma negativa, como “não xingar”, “não bater”, 
“não ofender”, “não falar mal da aparência”. No espaço reservado ao desenho foram constantes as refe-
rências àqueles cartazes e o uso intensivo de sinais, como “!!”, “!!!”, reforçando claramente a mensagem.

A escolarização e a introdução de técnicas de alfabetização pode inibir o processo de desen-
volvimento gráfico infantil. Verifica-se, na maioria dos casos, uma diminuição da produção 
gráfica dependendo das técnicas utilizadas nas escolas para a alfabetização: a aquisição da 
escrita pode concorrer com o desenho. Existe uma aculturação da mão dada pelo manejo do 
instrumento que é o mesmo utilizado no desenho e na escrita: o lápis, a caneta. (...) A ne-
cessidade de se expressar visualmente, pouco a pouco, pode ser substituída pela linguagem 
escrita. O desenho prova a sua natureza mental e intelectual. (DERDYK, 2010, p. 100).

Antes de prosseguir com o outro ciclo, desafiamos a turma a realizar um “mapeamento” hu-
mano: vídeos representativos de diferentes culturas foram exibidos, o que requisitou a observação 
de vestimentas, danças, gestos, idiomas. Um aluno (Álvaro) identificou a Alemanha no momento 
em que a criança da cena vestia a camisa da Seleção de Futebol de seu país; uma aluna identificou 
a Itália pela forma típica de se levantar o braço direito com a mão em formato de pinça e “balançar” 
de um lado para o outro (Júlia).

Na mesma intervenção, mostramos fotos de cartões-postais do Brasil. Ninguém teve dúvidas 
quando viu o Cristo Redentor, porém se manifestaram surpresos com “o distante” Sul (Curitiba, 
‘cidade modelo’) e “o pobre” Nordeste (Fernando de Noronha: ‘uma ilha linda que é do Brasil, mas 
não fica no Brasil?’).

Finalmente, quando ouviram o trecho de uma música sertaneja de raiz, com sotaque carrega-
do do interior paulista, e acreditaram ser “música nordestina”, se convenceram de que estava na hora 
de unir o movimento anti-bullying a um melhor conhecimento da pluralidade brasileira.

“Aquecimento” concluído, começamos a introduzir a cartografia em sala de aula. Primeiro, o 
mapa físico do Brasil, com enfoque nas cinco regiões; depois circulamos atlas para dar um “zoom” 
em Estados e capitais. Logo eles já estavam localizando o Brasil em mapa mundi, os países vizinhos, 
e se empolgaram além-mar: “O que é a Groelândia?”.
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Então, após as explorações orientadas e livres, decidimos propor que votassem nos lugares que 
mais gostariam de conhecer. Houve votos para todos os continentes (desde a Austrália até Madagascar, 
passando pela Turquia e Espanha). Os três vencedores foram: Alemanha, França e Estados Unidos. 

Combinamos com a turma que as próximas aulas seriam sobre esses países. Como a ordem 
de apresentação acabou sendo inversa, começamos pelos Estados Unidos. Devido à influência muito 
forte da cultura popular norte-americana no mundo, eles encontraram dificuldades em discernir o 
que “pertencia” ou tinha origem naquele país; “McDonald’s” e “Coca-Cola” estão tão presentes no 
dia-a-dia de todos, que podem confundir e parecer nacionais.

O golpe [civil-militar] havia mostrado claramente as intenções dos Estados Unidos de interferir 

no desenvolvimento de uma política cultural (...) Trinta anos depois, é possível constatar (...) que 

a intervenção cultural norte-americana no Brasil é infinitamente mais agressiva, e sua presença, 

tão disseminada na sociedade brasileira como nunca antes esteve. (CARVALHO, 1996, p. 68).

Como o chamado “imperialismo cultural” atinge grande parte das sociedades contemporâneas, 
e a globalização também, nós educadores devemos estar atentos para não subestimar quaisquer condi-
ções (idade, classe social, etc.) por falta de “upgrade” da nossa própria parte. Nossos alunos são parti-
cipantes e ativos das atuais configurações planetárias; isso ficou evidente em diversas etapas distintas.

Apesar de “nação” ser uma ideia complexa e polêmica, as aulas sobre a França e a Alemanha 
fluíram com satisfatória naturalidade: a Torre Eiffel é Paris e o Bayern de Munique é... Munique! 
Ribéry é um grande e famoso futebolista francês que joga na Alemanha; eles igualmente já sabiam 
disso, afinal, nossa TV aberta transmite os campeonatos do velho continente. Ribéry é muçulmano. 
Então será que todo muçulmano é “terrorista”? Uma das inúmeras reflexões que deixamos “no ar”.

Na autoavaliação, sem acesso a imagens, vários alunos desenharam as três bandeiras. Todos 
acertaram as faixas e ordem das cores dos europeus; os Estados Unidos sofreram algumas improvi-
sações (talvez devido à dificuldade, não clareza dos simbolismos, etc).

Já na gincana que organizamos para o encerramento do semestre (posterior à autoavaliação), 
na “Tarefa de Relíquias”, ao analisar e discutir entre si 15 fotografias “embaralhadas”, um grupo de 
10 alunos chegou a acertar “100%” a qual país pertencia o quê, sendo que os outros não deixaram 
nada a desejar!

Ferramentas diferentes, objetivos iguais.

PLANOS DE AULA

11 de março de 2015

TEMA: Bullying NÃO!

Objetivos

•	Avaliar	o	nível	de	escrita	dos	alunos	(hipótese	silábica);
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•	Estimular	a	criatividade	e	a	imaginação	a	partir	da	leitura	do	livro	“O	Mundinho	sem	Bullying”;

•	Desenvolver	a	escrita	das	palavras	por	meio	de	ditado.

Tempo estimado

45 minutos.

Recursos materiais

Leitura do livro “O Mundinho sem Bullying”;

Ficha de ditado para sondagem.

Etapas de aula

Rotina; 

Leitura do livro;

Ditado;

Atividade para a próxima aula: cada aluno deverá trazer escrito um combinado para criarmos 

nossos combinados;

Fechamento.

Avaliação

Verificar se o aluno:

- Tem interesse em participar das atividades propostas;

- Consegue escrever e acompanhar o ditado;

- Apresenta hipótese(s) silábica(s).

18 de março de 2015

TEMA: Bullying NÃO!

Objetivos

•	Construir	combinados	juntamente	com	a	turma,	que	serão	relembrados	durante	as	aulas;

•	Iniciar	diálogo	com	os	alunos	sobre	o	fenômeno	bullying.

Tempo estimado

45 minutos.

Recursos materiais

Notebook;

Cartolina.
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Etapas da aula

Rotina;

Vídeo de curta duração abordando o bullying;

A partir dos combinados trazidos individualmente por eles (tarefa da aula anterior), discus-

são e construção de combinados para o coletivo (registro em cartolina e fixação na parede).

Avaliação

Verificar se o aluno:

- Participou da aula;

- Sentiu-se mobilizado pelo tema; 

- Colaborou para a construção dos combinados.

25 de março de 2015

TEMA: Bullying NÃO!

Objetivos

•	Fazer	com	que	os	alunos,	ao	ouvirem	o	conto	“As	Fadas”,	desenvolvam	a	imaginação	e	se	

apropriem de uma leitura mais dramatizada, com vozes ou entonações diferentes para cada personagem;

•	Abriremos	uma	discussão	oral	após	a	leitura	para	verificar	o	que	os	alunos	entenderam,	

pontuando algumas partes para que possam expressar sua opinião; 

•	Levarão	para	casa	uma	folha	de	sulfite	para	realizarem	um	desenho	sobre	o	conto.

Tempo estimado

45 minutos.

Recursos materiais

Rádio e CD;

Folhas de sulfite.

Etapas da aula

Rotina;

Iniciar a aula com o conto “As Fadas”; 

Colar os combinados da aula passada na parede da classe;

Verificar se encontraram seus cartazes pela escola e se o respeito aos colegas de classe continua.

Avaliação

Verificar se o aluno:

- Colaborou e participou da aula;

- Compreendeu o conto e expressou sua opinião.
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01 de abril de 2015

TEMA: Bullying NÃO!

Objetivos

• Identificar exemplos de atitudes preconceituosas e de bullying no contexto escolar;

•	Reconhecer	os	prejuízos	que	as	condutas	preconceituosas	e	de	bullying	geram	na	vida	dos	

alunos e para o convívio grupal; 

•	Perceber	que	a	coletividade	é	importante	para	um	bom	convívio	social	e	que	as	formas	de	

preconceito e de exclusão prejudicam esse convívio.

Tempo estimado

45 minutos.

Recursos materiais
Folhas de sulfite;
Lápis de cor;
Tesouras;
Durex.

Etapas da aula
Rotina;
Distribuiremos a turma em 6 grupos. Cada grupo irá desenhar em uma folha de sulfite e, 

recortar em seguida, uma das 6 partes do corpo humano (braços, pernas, cabeça e tronco) que será 
dividido através de um sorteio;

As professoras irão montar o boneco e colar na lousa para que todos os alunos visualizem 
como ficou montado;

Realizar as seguintesperguntas: 

O desenho foi feito com amor e cuidado ou de qualquer jeito?
Mesmo fazendo com cuidado e amor, o boneco ficou perfeito?
Mesmo nossas famílias nos terem criado com amor e cuidados, ficamos perfeitos?
Relacionar o ser humano com o boneco.

Para finalizar, cada criança irá escrever o que aprendeu sobre o bullying, o que faziam e não 
irão fazer mais e se quiserem poderão realizar um desenho;

O boneco será colado na parede da sala juntamente com as atividades citadas acima.

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Colaborou e participou da aula;
- Compreendeu o significado do bullying;
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- Tomou consciência das consequências que essa prática causa;
- Obteve mudança no comportamento em sala de aula.

08 de abril de 2015
TEMA: Descobrindo o mundo

Objetivos
•	A	introdução	se	dará	a	partir	de	vídeos	de	curta	duração	que	mostram	crianças	de	várias	

culturas em momentos de lazer; os alunos serão convidados a responder à pergunta: “De qual 
País?”. O aluno que identificar o maior número de culturas receberá um souvenir; 

•	Após	essa	atividade,	será	entregue	o	questionário	“De	onde	você	vem?”,	que	poderá	ser	
levado para casa e trazido na próxima intervenção. Simultaneamente, abriremos um espaço para 
abordar o mapeamento físico do Brasil, e elementos típicos de cada Estado e/ou região.

Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Notebook e amplificadores;
Um souvenir;
Questionário, em folha sulfite, para cada estudante;
Mapa físico do Brasil e imagens/sons da cultura brasileira (fontes diversas: livros, Internet, 

trechos de músicas, etc).

Etapas de aula
Rotina;
Vídeos;
Entrega de formulários com as questões: 
- Em qual cidade você nasceu?
- Sua cidade está localizada em qual Estado?
- Onde sua mãe nasceu (cidade e Estado)?
- Onde seu pai nasceu (cidade e Estado)?
- Escreva um pouco sobre a cultura da sua família: datas que vocês comemoram; religião que 

praticam; o que gostam de comer; como se divertem (brincadeiras, esportes, etc).
Trabalho com o mapa físico/cultural do Brasil;
Incentivar o reconhecimento do “eu” e do “outro” num mundo globalizado e plural.

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Colaborou e participou da aula;
- É capaz de discernir componentes culturais do próprio País e de outras sociedades;
- Demonstra respeito aos diferentes costumes/hábitos humanos.



138

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

15 de abril de 2015
TEMA: Descobrindo o mundo

Objetivos
• Fazer com que os alunos percebam o quanto é importante valorizar as diferenças e seme-

lhanças dos costumes e cultura de cada região;
• A partir da visualização do mapa, conseguirem diferenciar as regiões;
• Pedir aos alunos que escrevam um breve parágrafo sobre sua “trajetória de vida”, de modo

que se percebam na própria história, incentivando o reconhecimento do “eu” e do “outro” num 
mundo globalizado e plural.

Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Papéis;
Canetas; 
Lápis;
Lousa;
Mapa físico do Brasil.

Etapas da aula
Rotina;
Finalizar atividade da aula anterior;
A partir das respostas trazidas pelos alunos, haverá discussão em sala sobre as diferentes 

regiões e seus costumes. Vivenciaram migrações? O que mudou? O que não mudou? Os alunos irão 
escrever um breve parágrafo sobre sua “trajetória de vida”: de onde vieram; porquê vieram; se, em 
caso de mudanças, gostaram, etc. Poderão desenhar também!;

Reconhecimento do mapa físico do Brasil: professoras mostrarão mapa do Brasil aos alunos 
e conversarão sobre as diferenças de cada região, dando ênfase que cada uma é específica e única.

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Colaborou e participou da aula e das atividades com empenho e demonstrou respeito aos 

diferentes costumes/hábitos dos colegas;
- É capaz de discernir componentes culturais do próprio País e de outras sociedades;
- Verificar se os alunos entenderam o conceito de cidade e suas características.

22 de abril de 2015
TEMA: Descobrindo o mundo
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Objetivos
• Fazer com que os alunos percebam o quanto é importante valorizar as diferenças e seme-

lhanças dos costumes e cultura de cada região;
• A partir da visualização do mapa, conseguirem diferenciar as regiões;
• Valorizar e respeitar o que o amigo falar durante a dinâmica.

Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Papéis;
Canetas;
Lápis;
Lousa;
Mapa físico do Brasil.

Etapas da aula

Rotina;

Reconhecimento do mapa físico do Brasil, abordando as regiões (Sul, Sudeste, Norte, Nor-

deste e Centro-Oeste), algumas cidades e Estados/capitais, bairros e sub-regiões dentro de uma ci-

dade (sul, oeste, central, leste);

Dinâmica: em duplas, os alunos irão contar, um para o outro, curiosidades e características 

do (a) Estado, cidade, bairro, etc, de onde sua família veio e a cidade e/ou Estado brasileiro que gos-

tariam de conhecer. Em seguida, cada um irá falar em voz alta para a sala o que entendeu a partir do 

que o colega contou e qual cidade/Estado do Brasil ele gostaria de viajar para conhecer.

Avaliação

Verificar se o aluno: 

- Colaborou e participou da aula e das atividades com empenho;

- É capaz de discernir componentes culturais do próprio País;

- Demonstra respeito aos diferentes costumes/hábitos humanos;

- Verificar se os alunos entenderam o conceito de cidade e suas características.

29 de abril de 2015

TEMA: Descobrindo o mundo – Países e suas características

Objetivos

•	Fazer	com	que	os	alunos	percebam	o	quanto	é	importante	valorizar	as	diferenças	e	seme-

lhanças dos costumes e cultura de cada país;

•	A	partir	da	visualização	do	mapa	mundi,	conseguirem	localizar	o	Brasil	e	outros	países	

mencionados nas aulas anteriores.
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Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Papéis;
Canetas;
Lápis;
Lousa;
Mapa mundi.

Etapas da aula
Rotina;
Apresentar o mapa mundi e deixar que os alunos se familiarizem com o material (verificare-

mos a possibilidade de cada dupla ter um mapa mundi);
Mostraremos os diferentes continentes, de forma que os alunos consigam entender em qual 

continente está localizado determinado país; 
Abriremos uma votação onde cada aluno irá escolher um país para ser estudado. Os três 

países mais votados serão abordados pelas professoras durante as próximas aulas;
Os alunos que desejarem, poderão estar realizando uma pesquisa sobre o país escolhido ou 

que não obteve muitos votos, abordando: clima, população, comidas, religião predominante, aspec-
tos culturais, etc.

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Colaborou e participou da aula e das atividades com empenho e respeito;
- É capaz de discernir e encontrar semelhanças entre os componentes culturais dos países.

13 de maio de 2015
TEMA: Estados Unidos da América

Objetivos
• Fazer com que os alunos aprendam um pouco da cultura e dos principais aspectos sobre

os EUA;
• A partir da demonstração do mapa físico dos Estados Unidos, fazer com que os alunos

compreendam como se situam suas cidades e regiões.

Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Cartolina; 
Folhas sulfites; 
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Lousa; 
Papéis coloridos.

Etapas da aula
Dinâmica:
- Será utilizado um mapa físico dos Estados Unidos para introduzir o assunto e os alunos se 

familiarizarem com suas regiões e cidades. Uma música (“Home on the range”), associada ao Kansas 
(um Estado central), será executada em uma de suas versões mais tradicionais;

- Haverá, na lousa, uma cartolina (fixada com durex), dividida em aspectos importantes do 
cotidiano (cultura, alimentação, língua, religiões, pontos turísticos, moeda usada, etc) e essa cartoli-
na será referência para a atividade seguinte;

- A sala será dividida em duplas e haverão perguntas nas folhas sulfites que as estagiárias 
farão no decorrer da atividade. A dupla que acertar mais perguntas, ganha um prêmio! (na próxima 
aula receberão o prêmio). NOTA: Prêmio suspenso pela supervisora do PIBID na EMEF. 

Avaliação
Verificar se o aluno: 
- Compreendeu os principais aspectos sobre os Estados Unidos;
- Observou semelhanças e diferenças com o Brasil (como comida, clima, dinheiro utili-

zado, etc).

27 de maio de 2015
TEMA: República Francesa

Objetivos
•	Conhecer	um	pouco	da	cultura	e	dos	principais	aspectos	sobre	a	França;
•	Compreender	como	se	situam	suas	cidades	e	regiões.

Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Folhas sulfites.

Etapas da aula
Dinâmica:
- A sala será dividida em 2 grupos: um lado ficará apenas com as perguntas e o outro apenas 

com as respostas;
- Cada criança irá ler em voz alta sua pergunta e iremos aguardar a resposta do outro grupo;
- Durante essa atividade iremos estimular os alunos a comentar o que eles observam de dife-

rente e questioná-los sobre alguns aspectos da geografia e sociedade brasileira.
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Avaliação
Verificar se o aluno:
- Compreendeu os principais aspectos sobre a França;
- Notou semelhanças e diferenças com o Brasil (como comida, clima, sistema monetário, etc).

11 de junho de 2015
TEMA: República Federal da Alemanha / Pedacinhos do mundo no Brasil

Objetivos
• Identificar elementos culturais comuns entre Brasil e Alemanha, bem como especificidades

daquele país;
• Conhecer as principais características e tradições da capital da Baviera (maior estado do

país), Munique; os principais pontos turísticos e históricos de Berlim; expressões do idioma alemão.
• Identificar elementos culturais presentes no Brasil que têm origem nos países escolhidos

(por votação da turma): Alemanha, França e Estados Unidos;
• Revisitar conhecimentos adquiridos durante este ciclo.

Tempo estimado
90 minutos

Recursos materiais
Mapa físico da Alemanha;
Fotografias;
Objetos;
Notebook com amplificadores.
Projetor multimídia (data show).

Etapas da aula
Através do mapa, das fotografias e dos objetos, dialogar sobre as diferentes facetas da cultura 

germânica;
Vídeo sobre o rigoroso inverno em Munique, apresentado por um nativo europeu que estuda 

nosso idioma;
Pronúncia de expressões básicas e nomes próprios pertinentes, de acordo com o alemão padrão;
Através de vídeos curtos, dialogar sobre o encontro de culturas no Brasil: a breakdance e o 

hip hop entre jovens do Norte; a magnitude da Superliga de Futebol Americano do Nordeste; a uni-
versalidade de “Le Petit Prince”; o ensino do idioma alemão em escolas públicas do Sul. 

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Colaborou e participou da aula;
- É capaz de discernir componentes culturais do próprio País e da República Federal da 

Alemanha;



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

143

- É capaz de discernir componentes culturais do próprio País e das sociedades estudadas 
durante o semestre.

- Demonstra respeito aos diferentes costumes/hábitos humanos.

17 de junho de 2015
TEMA: Através do lúdico

Objetivos
•	Finalizar	a	intervenção	anterior;
•	Aprender	as	regras	de	brincadeiras/jogos	populares	nos	países	estudados	durante	o	semestre.

Tempo estimado
45 minutos.

Recursos materiais
Notebook;
Máscara para dormir, vasilhame, colher e lembrancinhas para a brincadeira alemã.

Etapas da aula
Encerramento da intervenção anterior com a exibição, em sala de aula, de vídeo sobre a 

Superliga de Futebol Americano do Nordeste e diálogo sobre o crescimento deste esporte em nosso País;
Em seguida, os alunos irão para a quadra descoberta e vivenciarão algumas das brincadeiras 

mais populares dos países trabalhados:
- Duck, Duck, Goose (EUA);
- Marelle (França);
- Topfschlagen (Alemanha).

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Participou em sala de aula e fora dela;
- Respeitou os colegas, as pibistas e as professoras durante as brincadeiras;
- Observou similaridades e diferenças entre as práticas recreativas de outros países e as 

brasileiras.

24 de junho de 2015
TEMA: Descobrindo o mundo

Objetivos
•	Concluir	o	projeto	“Descobrindo	o	mundo”	de	forma	lúdica;
•	Permitir	que	os	alunos	revejam	as	etapas	do	projeto,	a	fim	de	responderem	à	autoa-

valiação.
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Tempo estimado
90 minutos

Recursos materiais
Folhas sulfites;
Lápis grafite;
Lápis de cor;
Colheres, bolinhas de pingue-pongue e fotografias para a gincana.

Etapas da aula
Os alunos irão responder à autoavaliação considerando sua aprendizagem e possíveis dificuldades;
Em seguida, desenharão, no espaço abaixo das questões, um momento que marcou/se des-

tacou durante as intervenções;
Na quadra coberta, dividiremos a sala em três equipes e faremos uma gincana composta por 

duas etapas:
- Bolinha na Colher;
- Tarefa de Relíquias;
Ao final, entregaremos um “troféu” para a equipe campeã e um agrado para todos os alunos.

Avaliação
Verificar se o aluno:
- Consegue recordar as etapas do projeto que foi trabalhado durante o semestre;
- É capaz de avaliar-se;
- Demonstra evolução em relação à leitura, escrita e vocabulário.

Referências

ASSENCIO-FERREIRA, Vicente José. PANTANO, Telma. Atenção e memória. In: PANTANO, Telma. 
ZORZI, Jaime Luiz. (Org.). Neurociência aplicada à aprendizagem. São José dos Campos, SP: 
Pulso Editorial, 2009.
CARVALHO, José Jorge de. Imperialismo cultural hoje – uma questão silenciada. Revista USP, São 
Paulo, n. 32, 1996.
DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho – desenvolvimento do grafismo infantil. Porto 
Alegre, RS: Zouk, 2010.
FANTE, Cleo. Fenômeno bullying – como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 
Campinas, SP: Verus, 2005. 
HARRIS, Sandra. PETRIE, Garth F. Bullying – the bullies, the victims, the bystanders.Maryland, 
USA: R&L Education, 2003.
Plataforma do Letramento.Práticas de leitura na escola. Disponível em:<http://plataformadoletra-
mento.org.br/acervo-especial/673/praticas-de-leitura-na-escola.html>. Acesso em: 3 de julho de 2015.



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

145

Sistematizando a prática:
recorte da experiência vivida

Profa. Dra. Maria Anita Vivian Martins
Coordenadora da área

Profa. Ozélia Barbosa da Veiga das Dores
Supervisora

Liani Dias Cesário dos Santos
Supervisora

PIBID 2014 à 2016

RETOMANDO O PROJETO INICIAL

REVISITANDO A ESCOLA
Do Projeto de Intervenção PIBID “A Emergência da Literacia e Desenvolvimento da Com-

preensão Leitora” decorreram outros. O Projeto PIBID vai ao encontro da proposta da Rede Muni-
cipal de Educação que tem por meta:

Alfabetizar seus alunos de 6 a 8 anos (1º, 2º e 3º anos), considerando suas potencialidades, 
seus diferentes modos de aprender e seus diversos ritmos como processos intersubjetivos, 
sócio-históricos e culturais. Constitui-se como um período de inúmeras possibilidades para 
que toda criança em processo de alfabetização possa construir conhecimento diversificados 
e multifacetados de forma contínua e progressiva ao longo dos três anos. (SME- Programa 
Mais Educação – Subsídios para a Implantação, p.75)

O desenvolvimento do Projeto de Intervenção - “A Emergência da Literacia e Desenvolvimento 
da Compreensão Leitora”, além de oferecer subsídios aos licenciandos para a prática pedagógica, fa-
voreceu a interação entre acadêmicos e Unidade Educacional com suas especificidades, envolvendo 
docentes e alunos, num contexto escolar regado de desafios e descoberta. Fortaleceu à sistematiza-
ção dos achados na prática intra escola e os referenciais das descrições da área de conhecimento, de 
modo a voltar a olhar para estas descrições que acabam por ganhar outras significações não por certo 
da simplificação do já descrito, mas os modos como é possível e provável valer-se destas descrições 
em face ao que se mostra: o aluno. A recuperação e sistematização de alguns identificadores centrais 
desta atividade e próprios da atividade docente foram possíveis em face à identificação da particula-
ridade e pertencentes do que é isso na docência. Buscou-se diálogo entre as descrições da academia 
com as circunstâncias e vicissitudes da docência, assim produção de sistematização da prática pós 
intervenção em busca de uma teoria da prática, empenho esse, a seguir apresentado.
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FUNDAMENTOS 

Nos projetos a seguir nomeados criaram-se condições para que o aluno desenvolvesse e 
aperfeiçoasse, de forma progressiva, contínua e integrada, o uso da língua, conforme os mais recen-
tes estudos e pesquisas sobre a aquisição da leitura e da escrita, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, as obras de Emília Ferreiro que trata da alfabetização em processo. Tem também como 
base a obra de Paulo Freire que trata da alfabetização a partir da realidade do aluno, de sua história. 

Como material de fundamentação teórica, utilizamos os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa, buscamos nos orientar quanto às práticas de leitura, propostas didáticas para 
o desenvolvimento da compreensão leitora e sobre as práticas de produção de textos.

Utilizamos também os livros: Literacia: Teoria e Prática – orientações metodológicas, e A 
psicanálise dos contos de fadas de Maria de Nazaret Trindade, e Bruno Bettelheim respectivamente.

O texto de Maria de Nazaret Trindade nos orientou quanto à importância dos textos narra-
tivos no desenvolvimento da compreensão leitora, uma vez que compreensão leitora está articulada 
a diversas habilidades que, regra geral, são estimuladas pelo trabalho acadêmico como os processos 
de análise, síntese e inferência.

Os textos narrativos de literatura infantil possuem um início e fim demarcados: “Era uma 
vez” - “E viveram felizes para sempre” que auxiliam o aluno a compreender a estrutura textual, além 
de compreender a sequência de ações relatadas nas histórias.

Para a nossa prática, como professoras, o texto também contribuiu muito, pois discorre sobre 
uma série de atitudes que o professor precisa realizar para desenvolver a compreensão leitora do aluno 
como: Buscar saber que os alunos já sabem a respeito do que será trabalhado, controlar a compreensão 
do aluno durante a leitura dos textos para garantir que não tenha ficado dúvida durante o processo de 
leitura, introduzir desafios provocativos que possam levar a ampliação da compreensão inicial.

O livro nos ofereceu informações sobre os processos que estão envolvidos na leitura e com-
preensão de textos, além de citar propostas ao trabalho do professor.

Já o livro de Bruno Bettelheim nos trouxe muitas contribuições ao expressar-se sobre os con-
tos de fadas e a psicologia. Bettelheim discorre sobre a linguagem simbólica que reveste os contos 
de fadas e sua relação com fantasias, os desejos, medos e anseios das crianças, sendo esta, uma fer-
ramenta para que elas possam elaborar simbolicamente suas angústias e conflitos.

 Houve também, segundo a indicação do projeto, a introdução de textos de autores não nacionais 
na língua original do texto inglês /italiano que abordaram temas como o pertencimento social do papel 
do professor, B. Bernstein, e as implicações das distinções entre aluno de repertório restrito e aluno não 
verbal e, com Emília Ferreiro, as operações cognitivas na aprendizagem inicial da escrita e da leitura.

METODOLOGIA

 Na definição dos modos como seriam desenvolvidas as aulas, optou-se pela abordagem so-
ciointeracionista, valendo-se dos seus pressupostos para a construção das intervenções, assim como, 
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dos fundamentos. Igualmente as contribuições da sociolinguística, psicolinguística, em particular 
nas referências quanto as interações, pensamento, linguagem, inteligência, os estudos de J. Piaget 
e Jerome Bruner. Valemo-nos também dos estudos que produzam convergências qualitativas para 
a construção e produção da intervenção dos bolsistas. Portanto, foi aplicada uma metodologia que 
favoreceu ao desenvolvimento da compreensão leitora (criança), levando-se em conta os processos 
de aprendizagem dos sujeitos da intervenção, respeitando suas características individuais e as neces-
sidades coletivas. 

Estas escolhas enraizaram-se em debates estudos entre as pibistas, coordenação e supervisão 
do projeto e alimentaram os subprojetos.

SUBPROJETOS E SUA DEFINIÇÃO

Revisitamos o material inicial de conhecimento da escola durante o primeiro semestre de 
2014 (de março a julho), em reuniões de estudo, que se tornaram contínuas, junto com a Coordena-
dora do programa, com visitas à escola para observação de aulas e análise do Projeto Político Pedagó-
gico, com auxílio da supervisora do PIBID na escola e estudo de materiais de pesquisa e intervenção 
já produzidos anteriormente.

Esses estudos deram embasamento teórico para a realização da segunda fase do PIBID, sendo 
este, o planejamento das intervenções seguido da atuação direta nos processo de ensino-aprendi-
zagem. Na sequência, o objetivo foi o de sistematizar os processos de intervenção, com registros e 
avaliação continua de atividades com o pós aula.

 
 A seguir apresentamos cada um dos projetos com o produto final. 

SUBPROJETOS/2014
Em Cada Canto, Um Conto; 
Produto final: Reescrita de um livro – Chapeuzinho Vermelho;
Atividade de culminância do período de desenvolvimento de 26 aulas. 

Folha rosto do livro – Reescrito pelos alunos Encerramento do projeto
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Sub projeto Trocas e Novos Horizontes: ampliando a compreensão leitora no processo 
de alfabetização; com 26 aulas desenvolvidas

Produto Final: Produção textual com base no livro Você troca? (FURNARI, Eva) e Leitura 
deleite das rimas produzidas pelas crianças.

Subprojeto Escola Blog@ é Escola Sem Fronteiras com 25 aulas desenvolvidas em 
2015/2016.

Produto Final: Criação do Blog 
Publicação dos subprojetos
http://esmeraldablogada.blogspot.com.br/2014_12_01_archive.html

SUBPROJETOS/2015
Perseguindo “Lygia Bojunga”;
Produto Final: Produção de cartazes para o Mural da escola 23 aulas desenvolvidas em 

2015/2016.
Publicação no Jornal da Unidade escolar – “A Voz da Esmeralda”

Leitura deleite – rimas produzidas pelos 
aprendizes.

Encerramento do projeto
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REPRODUÇÃO DO JORNAL QUE FOI DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS



150

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

151



152

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

153



154

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

155



156

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS



PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

157



158

PIBID-PUC/SP: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS DESAFIOS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Explorando o Mundo Mágico da Leitura e da Escrita;
Escola Blog@ é Escola Sem Fronteiras. Projeto prosseguiu em 2015/2016
Produto Final: Intercâmbio por meio de Carta com o País Angola

Considerações 

Com os objetivos em mente: leitura e interpretação de diferentes tipos de textos, ampliando 
a compreensão leitora, reorganizar as ideias extraídas dos diversos tipos de textos trabalhados, entre 
outras dimensões, percebemos que extrair um resultado final após o que foi apresentado seria uma 
forma prematura de avaliar todo o processo. Antes disso, porém, analisamos a forma como algumas 
das crianças não se sentiam seguras ao expor suas ideias em nossas intervenções ou sequer liam.

Passar pela experiência da docência foi impacto altamente positivo. Não por razões óbvias, 
mas pelo efetivo exercício de formação de uma mentalidade para a docência. Ou seja, o praticar, o 
exercitar o diálogo, teoria-prática, do ensinar-aprender, do constante errar e aprender produziram 
compreensões para além da experiência imediata restrita. Mas favoreceu à incorporação, como por 
exemplo, de aprendizagens da profissão como: lidar com adequação de atividades, replanejamento, 
organização espacial da sala de aula, o enfrentamento de situação não prevista e urgência de soluções 
para o reencontro do equilíbrio da aula, a seleção e uso de materiais didáticos, todas estas habilida-
des didáticas. A didática, assim designada, tem o mérito de colocar no seu foco o itinerário escolar, 
(a aula, a classe, a avaliação), o aluno. Esta didática não está centralizada no receituário de sugestões 
na tentativa de superar o espontaneísmo e o naturalismo. Entra em jogo nesta compreensão a di-
mensão do sujeito, do ensino, da aprendizagem, o sistema simbólico cultural (os conhecimentos e 
competências) as condições antropológicas, entre outras habilidades, essas inadiáveis na explicitação 
da função docente.

Reafirmou-se a relevância do livre diálogo e com ele a abertura de diferentes visões, valoriza-
ção do erro construtivo, tal como nos ensina T. Weisz (Weisz, 1999), o ambiente pedagógico tornou-
se mais seguro e acolhedor. Aprendeu-se. 

Escrita coletiva da carta para alunos angolanos
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Fortaleceu-se a adequação de estratégia de ensino, intervenções que prezassem o uso inteli-
gente dos conteúdos trazendo respostas para a solução da produção da escrita e para a comunicação 
impressa. Ler para se comunicar, se fazer entender, e não como um mero ato mecânico passou então 
a ser o foco investido.

Foi desafiador o cotejamento das descrições da teoria com a projeção das ações docentes 
porque oportunizou perceber o pensar diferente, “o pensar certo”. O pensar das pibistas com o re-
curso da teoria, obtida na formação acadêmica, permitiu que colocassem na prática conhecimentos 
fundamentais no exercício do magistério. Pela projeção dos planos de aula, reconheceu-se o domínio 
teórico a fundamentação teórica-crítica importante para a efetivação da práxis educativa. 
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